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 به نام رفیق رهگشا
 
هایی است که توسط هدي عنوان سلسله آموزش» هشت فراز، هزارنیاز«

 »تاریخی و تسطیح معبري به سمت حال  هاي نقبی به گذشته«ف صابر با هد
هاي او د برگزار شد. دغدغهدر حسینیه ارشا 1387تا آبان  1385از آذرماه  

مند را نشست جوانانی عالقه 75اي ایران فردا او را به این سوق داد که در بر
ي سده هاي تاریخي از تاریخ گرد هم آورد تا برگهآموزو درس اندیشیبراي هم

 و هااندوزيها، تجربهسازيافها، شفغبارروبی از گذشته«اخیر را به قصد 
 زنند. ا هم ورقب» هاآموزيعبرت
 

، »1357انقالب «، »50-40مبارزات دهه «، »جنبش تنباکو«تا کنون فرازهاي 
به صورت مکتوب » مقدمه ورود به تاریخ«چنین و هم» حرکت اصالحات«

به نوشتار آمده است که  به » انقالب مشروطه«درآمده است. هم اکنون فراز 
همچون گذشته، در تبدیل شود. سبب حجم انبوه این فراز در دو مجلد ارایه می

ز پرهیز اداري و این فراز به متن مکتوب تالش شده است ضمن حفظ امانت
 يگیرد. همهرو قراردخل و تصرف در کالم اصلی، متنی منسجم و روان پیش

اسالیدهاي آموزشی است که ضمن ها برگرفته از تیترهاي داخل بحث و عکس
ین به جهت پایبند ماندن به هدف آمد. همچنبه نمایش در می ها نشست

و یا توضیحی الزم بوده است به صورت ها هرکجا ابهام آموزشی نشست
. در پی هر نشست بخشی به پرسش و پاسخ تخصیص داده پاورقی آمده است

ست با این توضیح که به دلیل عدم شده بود که در انتهاي هر نشست آمده ا
ه و اضح نبودکننده واي سوالوجود سیستم صوتی سیار در برخی موارد صد

 ها ذکر شده است. تنها فحواي کالم آن
 

ن را براي تاریخ معاصر ایراتر باشد تا این متن امکان کاویدن عمیق
 پیوند دهد.» باربرداران تاریخ«خوانندگان فراهم کند  و ما را به زمره 

 
 جمعی از شاگردان شهید هدي صابر
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فراز، هزار هشت«هاي نشست با سالم خدمت دوستان عزیز دهمین نشست از
مل حرا خدمتتان هستیم. نُه جلسه را با هم گذر کردیم و در واقع ما را ت» نیاز

ها اختصاص داشت. یک ها و اسلوبفرمودید. سه جلسه به توضیح روش
به  يتاریخ و دیدگاه توحیدي به تاریخ و مقدمه يبخش محدود هم به فلسفه

نسبت کوتاهی را هم به بحث تامل اختصاص دادیم. یک فراز را با هم پشت 
ان آقاي مهندس سر نهادیم و ان شاهللا امروز وارد فراز دوم می شویم. طبق قرارم

سحابی که از ابتدا لطف کردند و جلسات  را همراهی کردند، در حدود بیست 
دقیقه مطلع بحث را باز می کنند. سپس از کارشناس این بحثُ، آقاي رضا 

ایط گیري شردعوت می کنیم که دیدگاهشان را در خصوص شکل طوسیرئیس
 خی آن بیان نمایند. فراز مورد بحث و اهمیت تاری

 تولد مفهوم ملت
راز ف در ده جلسه گذشته و سه جلسه مقدماتی بسم اهللا الرحمن الرحیم، 

و امیدواریم  .تنباکو و جنبش تنباکو را آقاي صابر به شکل تحلیلی بیان کردند
هایی براي که حداقل از نظر روش برخورد و روش مطالعه در تاریخ درس

جنبش مشروطه از جهاتی از . روز آغاز فراز دوم استام. دوستان داشته باشد
را با هم  اهدو این جنبش ولی اگر هر. تر استتر و وسیعجنبش تنباکو، پیچیده

 .بینیم که آنها حرکاتی در جهت خودیابی ملت ایران هستندنگاه کنیم می
 همانطور که آقاي صابر توضیح دادند، در پایان جنبش تنباکو ناصرالدین شاه

ر شناخت، دمردم را عوام الناس می يکه یک پادشاه مستبد بود و در آغاز توده
ش بین جنب يدر فاصله. را بکار برد »ملت« پایان به ملت اقرار کرد و لغت

تنباکو و جنبش مشروطیت متفکرانی بودند که در ایجاد این احساس که ما یک 
ان آقاخ اشخاصی مانند میرزا .نقش داشتند ،ملتیم و ملت ایران محترم است

اي در ایجاد بیداري در ملت العابدین مراغهو زین ، عبدالرحیم طالبوفکرمانی
ا نیستند و ها تنهینالبته ا. شان را بازیابند مؤثر بودندایران و اینکه خود تاریخی

 .بقیه عوامل مؤثر صحبت خواهند کرد يبحث درباره يآقاي صابر در ادامه
قدر خدمتتان عرض کنم که از نظر اندیشمندان جنبش مشروطه در ایران همین

خواهی در عثمانی بود زیرا در ایران خیلی سریع به جلوتر از جنبش آزادي
غذ ی به نظام دموکراسی حداقل به روي کاحتی ایران از نظر دستیاب. نتیجه رسید

چیزي  ]بپردازیم به[اما . و در قالب قانون اساسی از ترکیه و ژاپن هم جلوتر بود
درست است که در جنبش مشروطه شعار، ایجاد . که جوهر این حرکت است

بود، و به مرور ] مطرح[خانه در آغاز جنبش خانه بود، ولی این عدالتعدالت
هاي مردم ها و هم آگاهیهم شعارها و هم خواست رفت، جنبش پیش] که[
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باره ایران، یک يطی این جنبش باال رفت و این سبب شد که جنبش مشروطه
ایران را از کشوري با نظام سلطنتی استبدادي [دگرگون کند]. کشور فقط از 
نظر سلطان و دستگاه وابسته به سلطان وحدت داشت و از جوانب دیگر در 

یعنی هر حاکمی را که به والیات . الطوایفی حاکم بودت نبود و ملوكایران وحد
 هنداشت ک] متمرکزي وجود[ قانون فرستادند براي خودش قانونی داشت.می

 .هدایت کنند و بر کارِ کارگزاران نظارت داشته باشند ]براساس آن والیات را[
 .شد اره میبنابراین هر ایالتی بسته اینکه چه کسی بر آن حکومت داشت اد

در بحثی در رابطه . جنبش مشروطه از این جهت خدمت بزرگی به ایران کرد
ایران سوالی مطرح کردند که آیا جنبش مشروطیت  1357با انقالب 

تر بود یا انقالب اسالمی ایران؟ اگر انقالب را فقط به تغییر نظام »انقالب«
حتی  بینش و در تفکر، اندیشه، تغییرات] و[سیاسی کشور خالصه نکنیم 

اخالقیات مردم را هم جزء پیامدها و آثار یک انقالب تلقی کنیم؛ به نظر من 
ها، هم بود زیرا هم بر بینش 1357تر از انقالب جنبش مشروطه انقالب
 جنبش] البته. [ها و هم اخالقیات مردم تأثیر گذاشتاطالعات، هم هوشیاري

ه شهري شتر مربوط به طبقملی نیست، بلکه بیمشروطه یک جنبش سراسري و 
لتش ع. در روستاها و مراکز کشاورزي کشور نفوذ یا گسترشی نداشت بود و

ین ب »ملوك الطوایفی«یا  »خانگیخان« هم این بود که یک دیوار به نام دیوارِ
ا خود ر يمالکین سیطره. جنبش و راه نفوذ آن در روستاها کشیده شده بود

اها هایی که دارد به روستتند که جنبش و پیامگذاشداشتند و نمیمجزا نگه می
ابر که آقاي ص] همانطور[ اشجنبش تنباکو به دلیل سبقه مذهبی. نفوذ کند

نه ] ود وب[گفتند حتی به روستا ها هم نفوذ کرد، منتهی آن یک بینش مذهبی 
به هر حال مشروطیت در واقع مکمل جنبش تنباکو بود و باعث . بینش ملی

درست است که آزادي، . ران به خودش، و هویت خودش شدبازگشت ملت ای
استقالل و عدالت از همان ابتدا مطرح بود؛ لکن آن چیزي که در بطن و بستر 

 در. این جنش قرار داشت؛ این واقعیت بود که ملت ایران خود را باز یافت
هاي تاریخی و عهد قاجاریه این تصور که ما یک ملت هستیم و ریشه

ممکن است برخی  .یتی داریم چندان در بین مردم وجود نداشتهاي هوویژگی
هایی رسیده بودند ولی بطور عام و اندیشه از نخبگان یا محققین به چنین

بنابراین از این جهت جنبش مشروطه . گسترده در میان مردم وجود نداشت
ه ا بو مردم ر حقیقتاً یک انقالب بود؛ به این معنی که بینش مردم را باز کرد،

ت را نهض درست است که جنبش مشروطه. واقعیت تاریخی خودشان آگاه کرد
خوانیم، اما آنچه که در بستر آن اتفاق افتاد این بود که خواهی نمیدموکراسی

این خودآگاهی ملت در میان مردم  ]وقتی که[ ملت ایران خود را باز یافت و تا
خواهی یک چیز و استقالل خواهیهاي آزاديو جماعت نباشد، خواست
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توان آنها را حذف کرد و ملت در شرایط قبلی خودش ظاهري خواهند بود که می
ایران این اهمیت تاریخی را براي ما دارد  يبنابراین جنبش مشروطه .باقی بماند

درست است که فراز و نشیب داشت و درست است . و به واقع یک انقالب بود
د که مورد هجوم خارجی قرار گرفت، که دو سال از جنبش مشروطیت نگذشته بو

کار و استبدادطلب هاي محافظهو بعدها مورد اختالفات داخلی و حضور جریان
ها آن فراز و نشیب] با وجود[ داخلی هم قرار گرفت؛ ولی باالخره این جنبش،

 ]اآن ر[ این جنبش ارزش. ها، با تدوین متمم قانون اساسی کامل شدو درگیري
به قول آقاي صابر، عوامل اصلی آغازگر و . هت بررسی بشوددارد که از هر ج

در این  ]که[اش را تشخیص دهیم و بعد تفسیر کنیم عوامل اصلی پیش برنده
باید  .تاریخ با قصه شنیدن فرق دارد. جنبش چه تجاربی براي ملت حاصل شد

 آغاز تکوین«به هر صورت این جنبش مشروطه  .از این تاریخ درس بگیریم
ایستی کند و باست یعنی اینکه دیگرباره خود را کشف می »بی ملت ایرانخودیا

ردم عرض ک. مثالً نهضت ملی مکمل آن است. با عوامل دیگري تطبیق داده شود
که نهضت ملی چیزي اضافه بر مشروطیت یا قانون اساسی نبود، بلکه چیزي بود 

 بود و عدالت مکمل آن و داراي زایش و تکوین بود. اساس مشروطیت استقالل
و آزادي در حالی که عمده مناطق در اختیار دیگران بود مثل شرکت نفت در 

نه فقط فرماندهی اقتصادي بلکه فرماندهی سیاسی آن  هاخوزستان که انگلیسی
استان خوزستان تحت حکومت شرکت نفت  سابق بود . را هم در دست داشتند

اما این جنبش به قول  .به این جهت نهضت ملی مکمل جنبش مشروطه بود و
ها و انتظاراتی و عوامل آغازگري داشت که باید ها، ویژگیآقاي صابر کاستی
آقاي صابر در این زمینه  شاءالهها اناگر در جریان این بحث. مشخص شوند

موفق باشند اطالعات الزم و توضیحات الزم را بدهند، من فکر می کنم که ما از 
عنی ی. شویمتن از اساتید تا حدودي تکمیل میخوانی و درس گرفنظر تاریخ
من  .خوانی به منابع و مسائل ملی نگاه کنیمشویم که بعداً در تاریخمجهز می

طوسی جناب دکتر رئیس شاءاهللان. دانم مطالب دیگري بیان کنمدیگر الزم نمی
هاي تاریخی تشکیل دوره که در این زمینه تخصص آکادمیک دارند ریشه

  .کنندرا بیان میمشروطیت 
 

توضیحاتی عام به  ایشانبا تشکر از آقاي مهندس سحابی، : هدي صابر
امروز در  يعنوان مطلع بحث در اختیارتان قرار دارند و قسمت اصلی جلسه

مشهد هستند و  1315ایشان متولد . طوسی استاختیار آقاي دکتر رضا رئیس
اندند و جزو اولین تحصیالت ابتدایی و متوسطه خود را در مشهد گذر

دانشجویان ورودي به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بعد از 
بخشی از تحصیالت عالیه خود را  پنجاهبعد از آن در دهه . بودند 32کودتاي 
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در انگلستان ادامه دادند و در دوران پ انقالب به تهران آمدند و بعد از آن در 
. کنندم سیاسی دانشگاه تهران ایفاي نقش میمسند استاد دانشکده حقوق و علو

ایشان عالوه بر کرسی تخصصی که آقاي مهندس سحابی اشاره کردند از دهه 
کنند بیان میلذا تاریخی که . اجتماعی وارد شدند -هاي سیاسیبه فعالیت سی

هاي شرایط سیاسی خمصرفاً تاریخ آکادمیک نیست و خودشان هم از پیچ و
د. ایران عبور کردن



 

 

 اقتصادي انقالب مشروطه زمینهنگاهی به 
مشروطه  يوقتی از من خواستند درباره. آقایان ها  وبا سالم خدمت خانم

م کنعلتش هم این بود که فکر می. صحبت کنم من با مشکلی مواجه شدم
سه دهه منجر به انقالب مشروطیت -اي در خالل دوعوامل بسیار و پیچیده

هاي مختلف مردم در بین جمعیت روستایی در بخش این عوامل پیچیده. شد
اگر بخواهم به صورت کلی عواملی را که منجر . و شهري و غیره مختلف بود

قیقه د به مشروطیت شد بگویم خیلی طوالنی خواهد شد و بنده اینجا هفتاد
جمعیت روستایی دوران مشروطه را  لذا تصمیم گرفتم تنها بخش. وقت ندارم

ه به دلیل اینک. اي شده مطرح کنمسه دهه دچار مسائل پیچیده که در طول این
تایی روس ياقتصاد آن زمان اقتصاد روستایی بوده است. با وجود اینکه جامعه

نسبت به جامعه شهري با تأخیر در انقالب شرکت کرد اما با توجه به پیچیدگی 
هرها، ش اي که در درونپیچیده تصوري از مسائل توانیمجمعیت روستایی می

در شکل حاکمیت و در شکل نیروهاي نظامی بوده پیدا کنیم و تأثیراتی که 
س اي که رقابت انگلیقراردادهاي مختلف در کشور ما داشته و پیامدهاي پیچیده

 بنابراین من اگر بتوانم با این وقت. اند [را بفهمیم]و روسیه در کشور ما داشته
 . نمکبتوانم به پیچیدگی بحث کمک شاید کم اقتصاد روستایی را مطرح کنم،

ا ت و آغاز قرن بیست تخمین جمعیت ایران بین هفت در پایان قرن نوزدهم
 يپژوهشی با تعریف گذشته و شناخت ساختار نقشه. میلیون نفر است ده

ملی بوده است و  سرشماري انجام پذیرفته که اولین سال 1956جمعیت در 
سال قبل از انقالب مشروطه  نی ششیع 1900جمعیت واقعی کشور را در 

میلیون  5.32کند که از این تعداد حدودمیلیون نفر اعالم می نه-حدود هشت
. دادندکردند که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل مینفر در روستاها زندگی می

اند کردهدرصد جمعیت نیز در ایالت زندگی می 24 میلیون نفر یا 2.470
تاي از آنها بزرگ بوده و در  ده اند کهر ساکن بودهشه میلیون در صد 2.870و

ت تهران هفتادهزار نفر جمعی. اندترین شهرها بودهبزرگ این میان تهران و تبریز
االهاي اند که به تبادل کدر واقع مراکز روستایی بوده شهر دیگر نود. داشته است

تا  تادتایی هشاما این جمعیت روس .اندپرداختهروستایی بین شهر و روستا می
اصلی  بنابراین تولیدکنندگان. اندکردهدرصد تولید ناخالص ملی را تولید می نود

درصد  نود. انداند و نقش مهمی در وقایع کشور داشتهو واقعی کشور بوده
هزار نفر در بخش کشاورزي به کار اشتغال  3431 جمعیت شاغل یعنی حدود

و محدودیت بسیار شدیدي به سر ها در فقر با وجود این دهقان. داشتند
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و تقریباً تمامی نویسندگان غربی و کسانی که در طول این سه دهه  بردندمی
ی و دهقانان به سخت القولند که در اواخر قرن نوزدهاند، متفقمکتوباتی نوشته

ها کردند و در بدترین محلگی میدر حد بخور و نمیر با بدترین نوع تغذیه زند
روستا پراکنده بودند. این روستاها 15200ها در حدود دهقانسکونت داشتند. 

هزار مایل مربع ایران که سه برابر وسعت فرانسه است قرار  628در وسعت 
و  اندآهن و تسهیالت رفت وآمد بودهداشتند. اکثر این روستاها فاقد راه، راه

گی دبیشتر روستاییان تا انتهاي عمرشان در همان روستاي محل تولدشان زن
رفته مأمور مالیات بود. چون هیچ اقدام کردند. تنها مأموري که به آنجا میمی

گرفته که به روستا بروند. روستاییان با پرداخت آبادانی در روستا شکل نمی
که  رسدکردند. به نظر میمالیات به دولت، دولت را به حکام قوي تبدیل می

و جهل گره خورده و عدالت  سرنوشت دهقانان به فقر و وابستگی و بیماري
در روستاها چیزي جز شالق نبوده و بدبختی روستاها ریشه در زورگویی گروه 

 ـحکومت وـ بطور غیرمستقیم داران بزرگ و مقامات دولت و سوء ادارهزمین
 نفوذ دو قدرت بیگانه داشت و کمتر ناشی از شرایط طبیعی کشور باشد. 

ایران  هاي فالت مرکزي، بهنار قابلیتقابلیت وسعت جغرافیایی کشور در ک
تنوع غنی آب و هوایی، و طبیعت و پوشش گیاهی بخشیده بوده و این سرزمین 
به طور متنوعی داراي مناطق گرم استوایی و نیز مناطق بسیار سبز بوده است. 
هم از هواي معتدل، فراوانی آب و مناطق مرطوب برخوردار بوده و هم در 

م قابل توجهی داشته است. [درصورت وجود] نظام مناطق خشک از آب سه
اداري شایسته، شرایط طبیعی کشور به آسانی ظرفیت تولید محصوالتی متنوع 
ها بسیار بیشتر از احتیاجات داخلی را داشته است. اقلیت کوچکی از دهقان

خیز و دور افتاده کشور را در هاي کمتر حاصلخرده مالک بودند. آنها بخش
ها کارگر بدون زمین بودند و همگی بر اساس تند. اکثریت دهقاناختیار داش

شدند. محصول و نظام بر اساس دارا نظام مزارعه از کار خود برخوردار می
بودن عوامل پنجگانه، یعنی زمین، آب، برق، گاو و کار تأثیر داشتند. یعنی اگر 

شد با یک ر میروستایی تنها کار و توسعه داشت، مساوي بود با یک گاو که براب
کرده است. عالوه بر این به پنجم محصول و یک پنجم محصول را دریافت می

شدند سهم ساالنه غالت خود را از قبل ها مجبور میدهقان دلیل فقر مالی،
 اند و به ایندریافت کنند و به این دلیل همیشه به مالک خود مقروض بوده

د و کار کنند. اطالعات موثق ترتیب مجبور بودند همیشه در این زمین بدون
حاکی از این است که روستاییان مجبور بودند منابع گوناگونی بپردازند: روغن 

مرغ، غله و بیگاري براي ارباب. مجبور بودند براي اجازه حیوانی، هیزم ، تخم
باید هدایاي نقدي ازدواج خودشان به ارباب [مبلغی] بپردازند. در هر سال می

 هاي مخصوصیتند. عالوه بر مالیات رسمی که در کتابچهپرداخو جنسی می
ن مالیات هاي مخصوص دیگري از دهقاناثبت شده بوده، دولت با شیوه
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نویسد که در لرستان از هر ناحیه ساالنه مبلغ می 1نمثال کرزگرفت. براي می
 ین شاهلدتا پنجاه قران براي یک نسخه از خاطرات نخستین سفر ناصرا 25بین 

از لرستان دیدار  1892گرفتند. کرزون انجام شد،  1873به اروپا که در سال 
 گوید در یکشد. او میگوید که هنوز این مالیات از مردم گرفته میکرده و می

فتند گرخواست به دنیا بیاید از مردم مالیات میدهکده براي نوزاد حاکم که می
نو تهیه کنند این مالیات ننو همچنان دو دهه بعد از دیدار [لرد که برایش ن

 کرزون] همچنان برقرار بوده است.
گوید که از دهقانان می 3]ایرانیان[ در تاریخ بیداري 2یاالسالم کرمانناظم

ته فگر د پولکردنکرمان هنوز براي خریدن ترکه که با آن دهقانان را فلک می
پول  تومان هشتادگوید که آنها مجبور بودند ساالنه در جایی دیگر می. شدهمی
ه که حاکم به کدخداي ده که پیرمردي بود دهدتوضیح می. تربیتی بپردازندبی

آن زمان توهین بزرگی بوده که یک پیرمرد ریش . دستور داده که ریشش را بزند
. رهیاز این بال ب ]تا[ مان ساالنه بدهتو هشتاددهد که حاکم پیشنهاد می. را بزند

این ده  تربیتی ازهزار تومان بعنوان مالیات بی هشتادو از آن به بعد ساالنه این 
 ]. است[ شدهگرفته می

 4کالت يتاریخ انقالب مشروطه و سفرنامه در کتاب احمد مجداالسالم
محصول و یا پول آن را براي هدیه گوید که دهقانان مجبورند سهمی از می

آمدند دست خالی به ده می معموالً مأمورینی که. پذیرایی مأموران کنار بگذراند
خواندند که به آمدند یاز دهقانان را فرا میگشتند و وقتی به ده میهم بر نمی

هایشان که ها و خانوادهبراي بخش عظیمی از دهقان. مأمورین سهمی را بپردازند
شت و کار اشتغال داشتند سهمی از محصول به منظور امرار معاش بخور و به ک

ها که صدها ده داشتند، چهار پنجم یا سه پنجم محصول یا براي ارباب .نمیر بود
ها که امالك ارباب. آوردحتی دو پنجم محصول ثروت هنگفتی را به وجود می

 مباشرین آنها براي کردند ومتعددي داشتند به دلیل اینکه در شهر زندگی می

                                            
 

) از Lord George Nathaniel Curzon )1859–1925نیل کرزن،جرج ناتا .1
سیاستمداران و رجال معروف ابتداي قرن بیستم در بریتانیا، مشاور امور خارجه 

 دولت انگلستان در کشورهاي آسیاي مرکزي، روسیه و ایران بود. 

) نویسنده، 1298 –1241ی (االسالم کرمانمیرزا محمد پسر علی معروف به ناظم  .2
 هاي نوروز و کوکب دري.نگار، مدیر روزنامهروزنامه

ی، به اهتمام علی اکبر سعیدي سیرجانی، االسالم کرمانتاریخ بیداري ایرانیان، ناظم  .3
  1364نشر آگاه، تهران، 

 ،پورح محمدعلی کریمتاریخ انقالب مشروطیت ایران، احمد مجداالسالم، تصحی .4
 1347انتشارات دانشگاه أصفهان، أصفهان،  
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رفتند، آمار دقیقی از درآمد خود نداشتند و تماس آوري مالیات به روستا میجمع
اي ها وجود نداشته که بین آنها رابطه عاطفیها و دهقانمستقیمی بین ارباب

ها و سهم مردم را شدت ممکن مالیات ياین مباشرها هم با همه .برخوردار شود
 .ها نداشتندبطه عاطفی با دهقانکردند و هیچ راجمع می
سیستم و  هاي دولتی و مطالبات همیشگی سلسله مراتب ادارياخاذي

 ردهکها وارد میامارات فشار بسیار زیادي را به دهقان يمزایده گذاشتن ساالنه
 اشتهگذمزایده می به شاه ساالنه عید نوروز والیات مختلف را بین حکام. است

 ماکداده آن را در اختیار آن حمی] براي هر والیت[ هرکس پول بیشتري را و
آن فرد هم توابع زیر نظر خود را به همین ترتیب به مزایده ]. است[ گذاشتهمی
انتصاب حکام وجود نداشته و شاه هر  براي گذاشته و هیچ امنیتی حتیمی

کرده و قیمت مزایده هم هر سال ترقی خواسته مزایده را برقرار میوقت می
 که کردهبه شدت سعی می رفتههر حاکم که به محل خودش می. کردهمی

وان هایی که به عنحق حساب قدرت خودش را تبدیل به پول کند تا هم بتواند
مزایده داده را جمع کند و هم احیاناً پول بیشتري به دست آورد تا بتواند سال 

کتابچه مالیاتی این عالوه بر آن . بعد هم آن محل و هم محل بهتري را بگیرد
 هاي آندادند که مالیاتبوده که براي هر استان تهیه شده و آن را به والی می

رفته به شدت تنها بنابراین هر حاکمی به محل خودش می. محل را جمع کند
 ،کردنددرصد تولید ناخالص ملی را تولید می نود-هشتادکه  - تولیدکنندگان

لغی که خودش پرداخته را دریافت کند و داده که هم آن مبزیر فشار قرار می
هم مبلغ بیشتري دریافت کند تا بتواند سال بعد این نقطه یا نقطه بهتري را در 

چون مطمئن نبوده بقیه سال را آنجا باشد براي این کار با . اختیار داشته باشد
ماه اول مشکل را حل   شش-پنج کرده درسعی می العاده زیاديشدت فوق

ام از دوران محمدعلی شاه به کار گرفته شده و دهقان بیچاره با این این نظ .کند
 .شده استروزي وحشتناکی کشیده میروش زیر بار قرض و تیره

مانده  هاییهاي رسمی گزارشاز ویرانی نواحی به علت افزایش مالیات
شمس آباد نزدیک قم مالیاتش . گویماش را میاست که من یکی دو تا نمونه

اي است که در کتابچه بوده و به حکام این مبلغ رسمی( ان بودهتوم ششصد
 به اضافه) گرفتخودش به عنوان مزارعه می] حاکم،[چیزي که  نه آن دادند،می

خراب رسید که این مبلغ دهقانان را خانهتومان می 3500هاي گوناگون بهمالیات
 مالیات پنج. شد مصادره هاي عقب افتادههایشان به عنوان بدهیکرد و زمین

سه  يبه اضافهتومان  12400 شدبخش که از کنار قنات و رودخانه آبیاري می
ه ها براي تأمین هزینمتعاقباً ساالنه مالیات. خروار غله بود تومان و چندین هزار

هزار  25اي تومان به هزار و خورده12تا اینکه مالیات . دولت افزایش پیدا کرد
و  ]دش[ رتیب بسیاري از روستاهاي اطراف قم خرابتومان رسید و به این ت
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ند به رفتحکام و قاضیان به محل مأموریت که می. روستاییان آن را ترك کردند
اختالف پولی که براي گرفتن . کردندشدت قدرت خود را تبدیل به پول می

لی کردند، خیدادند و پولی که از روستاییان دریافت میهر والیت در مزایده می
تومان در  دوهزار آنجا را به قیمت 1881مثال ًحاکم سیرجان در سال . اد بودزی

هزار تومان خراج دریافت کرد. [براي اینکه]  26و در همان سال  مزایده گرفت
هزار تومان یعنی چه [باید بدانیم که] یک کارگر ماهر آن زمان 26تصور کنیم 

تومان خیلی زیاد بوده که این هزار  26ده شاهی تا یک قران مزد داشته بنابراین 
که در آن زمان سفیر 5رتور هاردینگآگرفته است. سر حاکم از روستاییان می

دوست بزرگ ما «نویسد انگلستان در ایران بوده به وزارت خارجه ایران می
 شده است براي اینکه ایشان ده هزار فرمانفرما اخیراً به حکومت کرمان منصوب

 .تومان به صدر اعظم پرداخته است تومان به شاه و دوهزار
تومان بوده که این حق آب باید هر  36تا  25حق آب در این زمان بین 

اده د او به شدت مردم را تحت فشار قرار. سال با افزایش بیشتري گرفته شود
این مسأله در سراسر کشور  ».ها فراهم کندتا عوایدي براي خود و مالیات

بینیم که حکام چه مبلغی باید داشته که در بخش حکومت و دولت می وجود
اکم توانستند هر چه حتوانایی روستاییان محدود بوده و نمی. گرفتنداز مردم می

به کار  هاي متعددي براي اخذ مالیاتبنابراین حکام شیوه. خواسته بپردازندمی
ه انبر را بر یک منقل سرخ به طور مثال در دهات کرمان مرسوم بود ک. بردندمی
 گذاشتند تا پدر و مادرکردند و روي دست و پاي کودکان دو تا سه ساله میمی

این فشارها وقتی متوجه  يبا همه. را مجبور کنند که مالیاتشان را بپردازند
. در بردندهاي دیگري به کار میتوانند مالیات بگیرند روششدند که نمیمی

سالی چون به علت خشک -ل از انقالب مشروطهیک سال قب -1905سال 
کیلو گندم مالیات خود را بپردازند، پادشاه قوچان به  36 دهقانان نتوانستند ،
نفر از دختران روستایی را گرفت و به حاکمان ترکمان  جاي مالیات سیصد

دو  .سال مشروطه هم تکرار شد] یعنی در[ 1906این اتفاق در . فروخت
همین محلی که (ایرانی مقیم عشق آباد  هزار پنج يایندهنم تلگراف از هفت

به اولین مجلس شوراي ملی فرستاده شد مبنی بر ) دختران فروخته شده بودند
یم به نفر هست پنج هزار نفر ما نمایندگان مقیم عشق آباد که تقریباً« این که 

 خودگیریم که به چشم خوریم و خدا را شاهد میشرف، و دین اسالم قسم می
 هادیدیم دختران عشق آباد را مانند گوسفند و سایر حیوانات به ترکمن

                                            
 

دیپلمات   )Arthur Henry Hardinge) ،-1859 1933، سر آرتور هنري هاردینگ .5
ود. کتاب الحامیگی شرق آفریقا بانگلیسی، سفیر انگلستان در ایران و اولین کمیسر تحت

 االسالمی  منتشر شده است.با ترجمه جواد شیخوي با عنوان خاطرات سیاسی هاردینگ 
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ین به ا.» ها را بگیرد و دادرسی کندفروختند و کسی نبود که جلوي اینمی
مار شهاي بیها منبع اصلی سلسله مراتب دولتی براي اخاذيترتیب دهقان

، اولین عضو انجمن 6شاپایزابال بی. را دوشیدند بودند و تا رمق داشتند آنها
سلطنتی جغرافیایی انگلستان بود که ده ماه در ایران گذرانده و دو جلد از 

رین گوید بزرگتاو می. کندخاطراتش وضعیت ایران را خیلی خوب تفسیر می
ن آنها آخری. رندمشکل دهقانان ایرانی این است که هیچ امنیتی در کار خود ندا

اسفنجی هستند که از سوي تمام کسانی که در باالتر قرار دارند آنقدر فشرده 
 .شوند تا خشک شوندمی

ها، عدم امکان اولین نتیجه این فشارها به روستاها و افزایش مالیات 
هاي مرکزي کشور و جنوب و جنوب هاي بخشزمین. ها بودالیروبی قنات

ري داده به وسیله قنات آبیااتع کشور را تشکیل میدرصد مر شرقی که هشتاد
ر ایران ها قبل داي بوده که از مدتقنات سیستم آبیاري پیچیده]. است[ شدهمی

ها خشک و یا اصوالً تخریب شده وجود داشته، اما در خالل این مدت قنات
سالی که در ها، خشکاحتمال دارد که عدم نگهداري و الیروبی قنات. بودند
از این  1881سال  7ادوارد استاك. به وجود آمده را تشدید کرد 1889ل سا

در این مناطق دارد گوید. او دو کتاب درباره وضعیت دهقانی مناطق مرتعی می
کند که ها یاد میاي از قناتاي گستردهکه خیلی با ارزش است. او از رشته

اند. از کرده سیاري که اهالی آنجا را تركب اند و شهرها و دهاتتخریب شده
کند که شهري آباد داشته ولی تنها شش [خانوار] منازل آن یاد می 8دشت هرم

هاي لبهاي از کهاي گستردهگوید به رشتهمی را ترك نکرده بودند. خانم بیشاپ
ختی ود به سکردم که به علت تخریبی که در آنها به وجود آمده ب گلی برخورد

ن هاي طوالنی منطقه که نشاقناتاو از رشته. توانستند تشخیص داده شوندمی
 گوید در حالت فعلیکند و میهاي دو سه سال گذشته داشته یاد میاز آبادانی
او یکی از افرادي بوده که در . هاستها و خارپشتها جایگاه شغالاین قنات

لدکتاب در مورد مناطق مرکزي ایران دارد، آن زمان از ایران دیدار کرده و دو ج
تواند در گوید انسان میبه سمت یزد حرکت کرده و می1902-1901در سال 

                                            
 

) کاشف، Isabella Lucy Bishop) ،1831-1904شاپ، ایزابال لوسی بیرد بی .6
شناس اهل انگلستان، او اولین زنی بود که به عضویت نویسنده، عکاس و طبیعت

انجمن سلطنتی انگلستان درآمد. کتاب سفر به پارس و کردستان: گزارشی از مناطق 
 است.  1890دست کارون، حاصل سفرهاي او به ایران در سالهاي باال

،  کارمند دولت بریتانیا بود که تحت حمایت شرکت بنگال Edward Stackادوارد استاك،  .7
 ) را دارد.1882شش ماه در ایران به سفر پرداخت و کتابی به نام شش ماه در پارس(

 الر قرار دارد. دشت هرم در جنوب استان فارس و در محدوده شهرستان  .8
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 .هاي خشک را بیابدها و حفرهنزدیکی شهرها و روستاها تعداد زیادي از قنات
هاي قدیمی پیدا آب و قنات يبار دیگر هزاران حفره دهد که یکادامه می

 . خشک و غیرقابل استفاده بود کردند که دیگر
ایم که بسیار حاصلخیز بوده و به لحاظ آب و ما مناطق دیگري هم داشته

از  ترخاك هیچ نیازي نداشتیم. اما مزارع این مناطق به دلیل عدم امنیت و مهم
ا اش گرفته شد یها و دخالت روس و انگلیس جلوي آبادانیآن به دلیل رقابت

ه این دو منطقه ب. این مناطق لرستان و خوزستان است ياز جمله. تخریب شد
هاي داخلی و عدم امنیت داخلی محروم نگه داشته شده و به دلیل دلیل نزاع
هاي روس و انگلیس جلوي آبادانی سیستان، خوزستان، خراسان و رقابت

نوان ما در سیستان به ع. کنماي به این مناطق میمن اشاره. گرفته شد استرآباد 
ها ترین آنکه مهم رودخانه بزرگ داشتیم ی از مراکز مهم تمدن ایران پنجیک

ه هایی کاي از آباي است که مجموعهسیستان مانند کاسه. هیرمند بوده است
زمین . شده استشده در این منطقه جمع میهاي افغانستان جاري میاز کوه

این . بوده است به همین دلیل مرکز تمدن آبرفتی و بسیار حاصلخیز بوده و
هاي هایی که از قناتطول خرابی .هزار مایل مربع است منطقه حدود هفتصد

ها برخی از این خرابی. هاي گذشته استدهنده آبادانی گذشته به جا مانده نشان
افرادي که از سیستان دیدار . مایل است 86که هنوز هم وجود دارد طولش 

اش بو فراوانی آب و انی گذشتهکردند به اهمیت استراتژیکش و نیز آباد
ها از نگران بوده که روس انگلستان. انداش اعتراف کردهحاصلخیزي زمین

تالش خود  يبنابراین همه. سیستان به راحتی بتوانند به هندوستان نفوذ کنند
کردند که آنجا را به صورت قلمرو خود دربیاورند و سیستان را به نحوي را می

. کننداي در منطقه ایجاد میاختالفات مصنوعی 1872در سال . از ایران جدا کنند
سال پیش براي  بیستاین فرد از . داشت 9سرپرستی این گروه را گلداسمید

کرده و تمامی این حوزه را بررسی کشیدن خط تلگراف در این مناطق کار می
 تک پرندگان آن منطقه رادو کتاب دارد که در این دو کتاب حتی تک و کرده

اي این فرد به سیستان رفته تا در نزاع بین با چنین آگاهی. است معرفی کرده
از ایران  هرات را که انگلستان 1856از سال . افغانستان و سیستان حکمیت کند

قرارداد هرجا اختالف بین افغانستان و ایران بود  یکی از بندهاي جدا کرد، طبق
گویند به این دلیل می. ندانگلستان حق دارد وارد نزاع شود و حکمیت ک

                                            
 

)، افسر ارتش Frederic John Goldsmid، )1908-1818فردریک جان گلداسمید،  .9
و کمپانی هند شرقی بریتانیا بود و مدیر پروژه اتصال تلگراف از اروپا به هند بود. 
دانش او در طی رویدادي به نام حکمیت گلدسمید مرزهاي بین ایران و بلوچستان 

 تعیین کند. و ایران و افغانستان را
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کنند سیستان را به دو قسمت تقسیم می يهایش منطقهگلداسمید بعد از بررسی
 . دهندمایل را به ایران می 2847مایل را به افغانستان و  4159که 

تحلیل  .تقریبا نزدیک به سه چهارم سیستان از سیستان ایران جدا می شود
ها بخش جدا شده یک کلونی از زرتشتیانگلستان این بوده است که در این 

م و چطور پیدا کن را هاروابطشان با زرتشتی چگونگی من نتوانستم. ایجاد کنند
ش را گیرند این بخخودشان تصمیم می .شده که موفق نشدند این کار را بکنند

اي رودخانه پنجچون  .جزء هندوستان کنند و خودشان این منطقه را آباد کنند
متخصصینی را گماشتند که مطالعه . است این منطقه جاري بودهکه گفتم در 

متخصصین آبیاري در هندوستان بسیار قوي بودند و در آنجا اقدامات  کنند
در جاهاي  که برآوردهایی کردند آنها آمدند و. بسیار وسیعی انجام داده بودند

ین ا آنها برآورد. ها را ذخیره کنند و بعد کل منطقه را آبیاري کنندخاصی آب
در آن زمان  .میلیون نفر کارگر آبیاري نیاز است دوبود که براي آبیاري سیستان 

اش ر خانوادهبا پنج نف اگر پس ،متوسط جمعیت یک خانواده تقریباً پنج نفر بوده
 یعنی به اندازه جمعیت کل ایران. میلیون نفر نیاز داشتند هددر نظر بگیرید 

ود و اطالعات شبرنامه ریخته می. تا آنجا آباد شودخواستند به سیستان ببرند می
چرا  .کندنخست وزیر هندوستان با این طرح مخالفت می. برندرا به لندن می

اگر در سیستان دست به این آبادانی بزنند، با توجه به اینکه  ]معتقد بود[ که
د وکشانند این خطر وجها دارند دامنه خود را به بخشی از افغانستان میروس

ها از دو منطقه به سیستان حمله کنند و بعد برسند به منطقه دارد که روس
توانند آنجا را می وردار از محصوالت غنی و فراوانی است وآبادي که برخ

در پاسخ به این نگرانی حکومت هند . پایگاه قرار دهند براي همه افرادشان
ون مرتب کنیم و چب میگوید براي اینکه چنین اتفاقی نیفتد ما سد را تخریمی

تواند تمام منطقه را در برگیرد و آب فراوانی ذخیره شده است این آب می
 اي نیزتوانند در محلی که آب متراکم شده حرکت کنند و ذخیرهها نمیروس

 دوباره متخصصین. ماند که آنجا را پایگاه قرار دهندمیتدر اختیارشان باقی 
این کار در شرایط فعلی براي هندوستان  میسر کنند که وزارت خارجه اعالم می

نیست چون در چند دهه قبل مسلمانان در هندوستان دست به شورشی زدند 
که نزدیک بود هندوستان سقوط کند و انگلستان این نگرانی را داشت که اگر 

به دلیل اهمیتی که این موضوع براي امپراتوري بریتانیا  کندهندوستان سقوط 
بنابراین نگران بودند که اگر سد را . لندن هم سقوط نماید دارد ممکن بود

ها مسلمان اگر میلیون نفر را از بین ببرد ولی دوتواند تخریب کنیم این آب می
از راین بناب. توانیم آنها را ساکت کنیم و خطر بزرگی استفرار کنند و ما نمی

 . دخودداري کردن، که خودشان به آبادانی سیستان بپردازند این
اند ظرفیت آبادانی آنجا دو میلیون کشاورز بوده است و به تفصیل هم گفته
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توانسته تولید محصول داشته باشد. أنها این منطقه را به دور از که چقدر می
ها نگران بودند به دلیل رقابت با روس  1902آبادانی نگه داشتند چوندر سال 

ی در این سال بین وزارت ها به سیستان دست پیدا کنند. کنفرانسکه روس
جنگ و وزارت خارجه انگلستان تشکیل شد. در این کنفرانس تصمیم گرفتند 

حمایت  ها از این جنگکه اگر جنگی بین ایران و روسیه اتفاق بیفتد و فرانسوي
نظمی ها از این بینظمی در داخل ایران اتفاق بیفتد و روسکنند و یا اگر بی

از شمال ایران را اشغال کنند، بریتانیا دست کم  هاییاستفاده کنند و قسمت
واند تزمان با اشغال سیستان، انکلستان میسیستان را اشغال خواهد کرد. هم

بندرعباس، قشم، انبار و هرمز را تحت اشغال خود درآورد. این تصمیمی بود 
 ها که در این تاریخ، سیاستکه در همان سال گرفتند. در آغاز همان سال، افغان

اي در نزدیکی سیستان ها است، سدي را در منطقهشان دست انگلیسیخارجی
د. مردم آمد متوقف شتخریب کردند و بنابراین سهمی از آبی که به سیستان می

سیستان درمانده شده بودند و دولت ایران اعتراض کرد. در این زمان روابط 
ا بکنیم اگر این کار ر گوینددیپلماتیک بین هند و انگلستان برقرار است، و می

دهید؟ بالفاصله دولت هند پیشنهاد کرد که هیئتی را براي حکمیت به ما چه می
به سیستان بفرستند. دولت ایران اعالم کرد که اختالفش را با افغانستان حل 
کرده و نیازي به حکمیت ندارد. دولت هند گفت که زمانش گذشته و هیئت 

وارد سیستان شد.  1903نفر در سال  1500ما حرکت کرده. این هیئت با 
نظام متخصصین امنیتی، آبیاري و سیاسی و یک نیروي دویست نفري پیاده

کردند. آنها شتر هم بارهاي این هیئت را حمل می 1308همراه هیئت بودند و 
1905دو سال در سیستان ماندند تا اواخر  ي سیستان ، تمام مناطق شناخته نشدهُ

د و مطالعه کردند. هم آب سیستان را دوباره وصل کردند را روي نقشه آوردن
هاي استراتژیک سیستان را از سیتان جدا کردند. هر کدام و هم باقیمانده بخش

ها در مواقع حساس حکومت ایران اتفاق افتاد. یکبار در موقعی از این حکمیت
خواست به مسافرت خارج برود و درحال حرکت بود که مظفرالدین شاه می

آنها اعالم حکمیت کردند که دولت ایران فقط اعتراض کرد. آن حکمیت با 
هاي استراتژیک سیستان جدا شد. انقالب مشروطه همچنان باقی ماند و بخش

تصمیماتی که بر خالف حکمیت قبلی گلداسمید بود نیز همچنان باقی ماند و 
اسالمی هم  در دوران پهلوي بدتر از آن را هم پذیرفتند و در دوران انقالب

تغییري حاصل نشد و سیستان ماند بعنوان شنزاري که چشمش به باران است 
 1872و اندك آبی که احیاناً ممکن است از افغانستان به ایران جاري شود. در 

که اولین هیئت براي تحقیق به سیستان آمده بود، فضایی که در سیستان به 
در همان هیئت ژنرال گلداسمید گیر بود. لحاظ آبادانی وجود داشت بسیار چشم

گوید ما توانستیم تصویري از حاصلخیزي که عضو هیئت بازرسی است می
انگیز سیستان به دست آوردیم. جایی که آب همیشه فراوان است. ما شگفت
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گیري کمترین تردیدي نداشتیم که منابع آب تحت حاکمیت ایران به طور چشم
ت توسعه اش ظرفیعلت سیستم آبیاريافزایش داشت. براي اینکه سیستان به 

ود. توانست برداشت کند بسیار زیاد بوسیعی داشته است و میزان گندمی که می
همراه با این هیئت یکی از متخصصین ایرانی به نام ذوالفقار کرمانی که فارغ 

برداري همراه این هیئت حضور داشته، التحصیل دارالفنون بوده و براي نقشه
ي همه بیند وکند و تمام مناطق سیستان را مینقشه برداري میهمه سیستان را 

سیستان چگونه بوده  1872کند که در سال زند. او نقل میروستاها را سر می
گویم. مثالً در مورد ده توتی و هاي او را میاست که من چند تا از نقل قول

دم، یونجه، آید: گنهر چه باید زراعت کنند به عمل می«گوید: توابع آن می
تریاك خیلی خوب، ماش، عدس، لوبیا، هندوانه، خربزه، تنباکو، کدو، کنجد، 

ها را دارند، درخت توت ابریشم ي میوهسیب، چغندر. باغاتی هم هست که همه
ي دهات دیگر در بقیه» و قدر قلیلی هم ابریشم دارند. درخت خرما هم دارند.

 گونه است. ها به همینهمه گزارش
 ، کنسول انگلیس در مشهد10سال بعد، سر پِرسی سایکس ، تقریباً سی0119سال 

نوسید، به همان و سیستان، در بخشی از گزارش خود به ایاالت خارجه خود می
ترین مناطق ایران است اما مانند بلوچستان، از اندازه که از لحاظ طبیعی یکی از غنی

اندگی ماي از این شرایط عقبمونهبه عنوان ن. ترین شرایط برخوردار استماندهعقب
 .شودگونه کشتی حتی پیاز در آنجا کاشته نمیاشاره کنم که هیچ توانممی

که  ،هالدول، سال انقالب مشروطه، یکی از مقامات خطاب به عین1906در 
در  نویسد کهمی گزارشی راجع به سیستان ،وزیر ایران بوددر آن زمان نخست

کنم که االن یک سال است طور حتم عرض میبه: «شودمنتشر می المتینحبل
نوعی شده است که اگر مال یا . خورندکه اهالی سیستان علف صحرا می
 .کنندروند و به ضرب چوب آنها را بیرون میگوسفندي به کشت کسی برود می

علف افتاده که صاحبان کشت مانع گان این بیچار در کشتزارهايقسمی  هب
 .برندجا خود بخورند نه اینکه همراه ب بلکه حاضر هستند همان .شوندنمی
ت مردم وضعی تغییر این .»توانم احوال مردم بیچاره فلک زده را تشریح کنمنمی

م بدهم مردسال است و من وقت ندارم که توضیح  سیاین خالل سیستان در 
می همین مرد. اندزده کارهاییسیستان در قبال اقدامات انگلستان دست به چه 

اند و از هیچ چیز خبر ندارند، اطالع و دورافتادهکه به لحاظ ما کشاورزانی بی
گري ولکنند و کنسگري سیستان اقدام میدو بار علیه حاکم سیستان و کنسول

                                            
 

)،  ژنرال Sir Percy Molesworth Sykes ) ،1867-1945ورث سایکس، پِرسی مولس .10
در  هاي انگلیسدان انگلیسی بود که در ایران کنسولگرينویسنده و جغرافی ارتش،

 سرکنسول انگلیس در خراسان بود. 1913تا  1905کرمان و سیستان را بنا نهاد. وي از 
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یر بوده که گاقدامات آنان بسیار چشم. شوندیتنبیه م البته سوزانند و بعدرا می
 .یاد کنمآن  من فرصت ندارم از

 قسمت اعظمی از خراسان :اما تجاوزات روسیه به شرق و شمال شرقی ایران
را گرفتند  اخال 1881ها از نفوذشان قرار داشته است. روسو استرآباد در قلمرو 

سمرقند را و بعد  1868در  و بعد سمرقند را 1865و به دنبالش تاشکند را در 
به سرخس ایران رسیدند، سرخس کهنه را  1884سیره را و در  1873خیوه 

ي کشور خود کردند. تصاحب کردند و تا ساحل شمالی رودخانه تجن را ضمیمه
طرحی پیدا شد که دولت روسیه آن را تصویب کرده بود. این  1886در سال 

د خراسان، گیالن، مازندران و ها در صدنطرح حاکی از این بود که روس
ران ها از ایکردند نگذراند روسها تالش میآذربایجان را تصاحب کنند. انگلیس

بعنوان پایگاهی استفاده کنند که به هندوستان حمله کنند و درصدد توافق با 
ها بودند که هر دو با هم ایران را تحت سیطره خود قرار دهند و اگر روس
ها در شمال ایران نفوذ کردند زمانی که روسد، سعی میها توافق نکردنروس

ها به دهند، آنها جنوب ایران را مورد نفوذ قرار دهند. روسخود را گسترش می
تجاوزات خود در دهات مرزي خراسان، شهر استرآباد مستقیم و غیرمستقیم 

 ایالتکردند، ها براي نفوذ استفاده میدادند. یکی از عواملی که روسادامه می
، یک ششم آب رودخانه اترك 11بود. در اولین اقدامشان در قرارداد آخال ترکمن

 يبه سرخس ایران رسید و پنج ششم آن را تصاحب کردند. سرخس ایران منطقه
سرخس روسیه خشک بود و  وسیع و حاصلخیزي بود که بدون آب ماند ولی

آب اترك را به ساحل شمالی منحرف  1892در سال . به شدت گسترش یافت
ها را محدود کنند و بتوانند [از کردند تا در تمام سواحل رودخانه اترك ایرانی

 .این محدودیت]به عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده کنند
ا ها بروس. تري بپردازممن چون وقت کمی دارم مجبورم به مسائل کلی 

 ،هاي ترکمني از شمال بجنورد تا سرزمینااستفاده از ایالت ترکمن منطقه
داشتند تا در آنها کشت و از سکنه خالی نگه  را استرآباد تاازکوالن و یالوج 

 . تر شودها آسانزرع نشود و در نتیجه انهدامش براي روس
نفوذ این دو قدرت بوده، خوزستان است که خود  ي دیگري که جزومنطقه

                                            
 

میان ایران و روسیه منعقد شد. به موجب این قرارداد  1881پیمان آخال در سال  .11
سرحدات ماوراي تجن به روسیه بخشیده شد. ایران که از جنگ با قبایل ترکمن به 

ها پایان داد و در عوض ها عمال به این جنگتنگ آمده بود با بخشش این سرزمین
ودها هاي رههاي شمال شرقی ایران که شامل بیشتر سرچشمبخش بزرگی از سرزمین

، همچنین ایران متعهد شد در کناره شد را به روسیه واگذار کردیو منابع آبی م
رودهایی که در ایران سرچشمه دارند کشاورزي نکند و از سهم محدودي از آب 

 بهره ببرد. 
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در آنجا خاك آبرفتی و بطور . نامیدندمی» رانمصر دوم ای«ها آن را انگلیسی
هاي هاي کانالرودخانه بزرگ و  شبکه پتجانگیزي حاصلخیز بوده و شگفت
. رسانده استبیش از هر منطقه دیگري در ایران به آنجا آب می ،آبیاري

خوزستان داراي غناي طبیعی هنگفتی است که قابلیت تولید تنوع وسیعی از 
 1897، سفیر انگلستان در ایران از سر هاردینگ. داشته است حبوبات و گندم را

گوید تنباکو، برنج، خرما، انگور، و بخصوص جو، پنبه و تریاك ، می1888تا 
 هاي چادريپارچه وزمانی شکر فراوان  .تواند در خوزستان به دست بیایدمی

ه نفت و قیر نیز فروخت .دشآنجا تولید می طور گسترده درپشمی ضخیم به
[هاردینگ] می گوید  .هاي آبیاري گذشته نیز موجود استآثار کانال. دشمی

صورت یکی از بهو  تواند مصر دوم شودخوزستان با توجه اندکی می
زارهاي وسیع گندم درآمد و ثروت زیادي را به خزانه خالی ایران سرازیر کشت
هاي قومیتی و ستم دولتی رگیريماندگی خوزستان را دعقب علت اما. کند
از [ به دلیل اینکه ایالت مهم خوزستان. داند که این ادعاي نادرستی استمی

ها کامالً تحت کنترل انگلیس نوزدهها و ایل کعب از اواسط قرن بختیاري] جمله
پس این ادعاي . زدندها دست نمیبودند و به هیچ اقدامی بدون اجازه انگلیس

ستم  .که خوزستان را در تخریب نگه داشتند ایالت بودند نادرستی است که
که رود  1888خصوص از بهحدودي درست است ولی نه کامالً؛ تا  هم دولتی

کردند آنها تا اصفهان حکومت می .ها باز شدرانی انگلیسکارون به روي کشتی
ها کاري و از آن روز به بعد هیچ حاکمی اجازه نداشت بدون اجازه انگلیس

 ؛یسیباید گفت ستم انگل را دگویمی [هاردینگ] بنابراین ستم دولتی که. ندک
  .ها تعلق داشتچون آنجا دولت به انگلیس

یک شرکت فرانسوي پیشنهاد کرده بود که براي آبادانی  1876در سال 
خوزستان دست به اقدام بزند؛ پیشنهادش هم این بود که اهواز را بازسازي کند 

دوباره شرکت  1878که وجود داشت را نوسازي کند. سال هایی را و کانال
تا  1902ها باز جلوي آن را گرفتند. از دیگري این پیشنهاد را داد که انگلیس

را استخدام کرد که به  دولت ایران یک مهندس هلندي به نام وان روگن 1904
توان ادانی خوزستان میخوزستان بیاید و مطالعه کند و ببیند چه کاري براي آب

انجام داد. ایشان مطالعه کرد و طرحی ارائه نمود که این بود: اوالً سدي شبیه به 
هاي آبیاري شوشتر را نوسازي شود و دوم سد اهواز و دزفول را کنترل سیستم

ها، آبیاري تمام منطقه خوزستان انجام شود. وان کرده با بازسازي شبکه کانال
ذاکره کرد. نتیجه مذاکره را هاردینگ اینطور گزارش کرد که روگن با هاردینگ م

هر شرکتی که این کار را بعهده بگیرد یا حتی اگر دولت ایران این کار را انجام 
تواند مخارج این کار را با درآمد حاصل از کارمزد آبیاري دهد، به سادگی می

راوان خواهد ها در عرض چند سال دربیاورد. محصوالت کشاورزي آنقدر فزمین
تنها با همسایگان خلیج فارس بلکه مناطق بسیار دورتر از آن هم شد که ایران نه
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کند تواند تجارت داشته باشد. یک شرکت هلندي متعاقب این کار پیشنهاد میمی
هاي که حاضر است در ازاي دستیابی به درآمد این طرح، تمام مخارج و هزینه

در آن  12شود. نوزصد هزار پوند پیشنهاد میطرح را بپردازد. مخارج طرح چهار
هاي خارجی زمان وزیر گمرکات بوده است و در مقاطعی که هر یک از قدرت

در ایران تسلط داشتند به خاطر منافع خودش بیشترین همکاري را با آن قدرت 
 دداها میکرده است. بنابراین به خاطر منافع خودش هم اطالعات را به روسمی

گوید که شاه آماده است تا می اي با هاردینگها. نوز در مذاکرهو هم به انگلیس
ظرف ده سال پیاده شود. قرار بود دولت ساالنه حدود  دستور دهد طرح روگن

چهل هزار پوند بپردازد. شاه مقداري از درآمد خود را به طرح اختصاص داده و 
هاي اند که مقداري از درآمد خود را براي هزینه[نیز] تعهد کردهتجار ایرانی 

بینی شده بود که ثروت شاه حدود یک میلیون پوند است و طرح بپردازند. پیش
عالوه بر این پانصد هزار پوند هم جواهرات دارد و پذیرفته است که مقداري از 

 آن پول جذب این طرح شود.
کند حاکی از این خارجه منتقل می هایی که هاردینگ به وزارتگزارش

ه قادر شده که کسري بودجه کشور را الدولاست که براي اولین بار دولت عین
تنها خوبی که  هاي حکام قبلی را داشت، اماه همه بديالدولعین .برطرف کند

سد ری که به قدرت میاز موقع. ضد بیگانه بوده است] این بوده که[داشته 
هم . کندهاي زیادي علیه بیگانگان و نفوذ آنان در کشور صادر میاطالعیه
ها از او نگران و ناراضی بودند که اگر اقداماتش پیش ها و هم روسانگلیس
م عین الدوله به شدت مصم. منافع آنها در ایران را به خطر بیندازد تواندبرود می

دهد دولت انگلستان به هاردینگ دستور می .جرا گذاردبوده که این طرح را به ا
ه ها بکه این طرح داراي ارزش زیادي است و حتماً باید مدیریتش را انگلیس

کند که طرح آبیاري حتماً باید در مسیر دولت هند تأکید می .دست بگیرند
تصویب شده از طرف دولت هند به اجرا در بیاید چرا که منافعی در این مسیر 

. شدآمد و نباید به دست کسی دیگري سپرده میشتند که باید به دست میدا
صاً فرستد که شخاش را به خوزستان میدولت هند دوباره متخصصین آبیاري
دي هیئت هن .داده است عملی است یا نه مطالعه کنند و ببیند طرحی که روگن

 بینند که این طرح عملیها میکند. آنآید و بررسی میبه ایران و خوزستان می
میلیون کارگر دارد و محصوالتی که تولید  است و براي اجراي آن نیاز به دو

دوباره دولت هند و دولت . تواند خوزستان را انبار غله ایران کندکند میمی

                                            
 

از اهالی بلژیک بود که به عنوان کارشناس امور گمرك  ، Joseph Naus، ژوزف نوز .12
خورشیدي به مقام وزارت گمرکات رسید. او یکی  1278ارد ایران شد اما در سال و

 هاي جنجال برانگیز در دوران مشروطه بود. از شخصیت
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میلیون کارگر براي کار، در خوزستان  انگلستان این نظر را دارند که اگر دو
خورد. تا به آن زمان ترکیب جمعیت جمعیت به هم میمتمرکز شوند ترکیب 
اعراب بوده است. به دلیل انعقاد  قرارداد نفت با ایران در  صد در صد به نفع

 مقاطع در. تصمیمشان این بود که خوزستان را جدا کنند ها، انگلیسی1901سال 
لو و بندند هدفشان این بوده است کهمختلف و با قراردادهایی که با ایران می

ستقالً م اینکه با جنبش مشروطیت هر اتفاقی در ایران بیفتد، کنترل خوزستان را
در نتیجه باید در این طرح اخالل . به دست بگیرند و از آن منطقه دفاع کنند

یکی از طریق . سناریوهاي مختلفی براي این اخالل وجود داشت. ایجاد کرد
هاي رود کارون که در خوزستان، به خصوص در کرانه شیخ نصراله ایرانی

و نیز از طریق دکتر  ،هاي زیادي داشت. یکی هم از طریق شیخ خزعلزمین
فرالدین باالخره دکتر انگلیسی مظ. که انگلیسی بود دربار و دکتر مظفرالدین شاه

مظفرالدین شاه باالخره پذیرفت که براي ها گزارش داد که شاه به انگلیس
ه هایی کبا همه مخالفت. اش به پاریس و خارج از کشور برودبیماري] درمان[

وادار کردند که به آب معدنی پاریس  ه کرد ولی مظفرالدین شاه راالدولعین
ک روسشاه خرج خرید ع برود و در آنجا غلتی بزند تا حالش خوب شود. پول

 .خورد شد و این طرح غیر اجرایی ماندها میو کاالهاي بسیاري که به درد بچه
لی کرد تبدیل کشت منکته بعدي که به وضعیت کشاورزي ایران اشاره می

کشت ملی ما به تدریج . در جهت نیازهاي استعماري انگلیس و روسیه بود
. جو شد دم وتریاك جانشین گن و تبدیل به کشت تریاك و پنبه تبدیل شد

ریدند خرا می أنکردند که در ایران تریاك کاشته شود، ها تشویق میانگلیسی
کردند اك میتریاستفاده از البته فجایعی که در چین با . فروختندها میو به چینی

یکی از کسانی که در گسترش کشت تریاك در ایران نقش . است يدیگر مسئله
 ياو همه. بود پسر بزرگ ناصرالدین شاه 13نالسلطاداشت، مسعود میرزا ظل

ن االسلطظل. اي که حاکم بود از میان برداشتموانع کشت تریاك را در منطقه
گلپایگان، جوشقان، اراك،  :حاکم دو پنجم اراضی کشور بود 1880در سال 

 و ن، لرستان، کردستان، کنگاور، نهاوند، بروجرداصفهان، فارس، یزد، خوزستا
در امالك خودش دستور کشت تریاك داد و محصول آن را از  ابتدا .اسدآباد

شد که همه از کشت تریاك  ايمعافیت از مالیات انگیزه .مالیات معاف کرد
ز هر ر بود ان بود قراالسلطادر اصفهان که مرکز حکم رانی ظل. استقبال کنند

                                            
 

ش) بزرگترین فرزند ناصرالدین 1228-1297( ،ظل السلطانسلطان مسعود میرزا  .13
سال از  اوشاه بود که به دلیل آنکه مادرش غیرقاجار بود از سلطنت محروم شد. 

بعدها حکومت فارس، کردستان، لرستان و یزد هم به  بود وق حاکم اصفهان  1288
 آن اضافه شد. کتاب تاریخ مسعودي نوشته اوست.
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کارند، یک جریب هم گندم بکارند ولی جریب زمین که تریاك میچهار 
من  .هیچوقت این یک جریب گندم زیر کشت نرفت و همه را تریاك کاشتند
آوري آماري از مجموعه محصوالت که چقدر بوده و به چه میزان رسیده جمع

طق در کرمانشاه، تریاك عالوه بر این منا. جمع نیست يام که در حوصلهکرده
 .کرمان، یزد و خراسان هم کاشته می شد

دهد که کنسول انگلیس در خراسان هشدار می 14، سایکس1895در سال  
 .در ایالت خراسان به دلیل کشت پنبه و تریاك هیچ ذخیره گندمی وجود ندارد

ال اي مانند سنیاید، قحطی اگر محصول به دالیلی امسال و سال آینده بدست
در صورت . خراسان را به مدت سالیان درازي به عقب خواهد کشاند 1871

شوند تمامی ملک خود را به چنین اتفاقی اگر خرده مالکان نمیرند مجبور می
حتی اکنون هم تعداد  .ثروتمندان بفروشند و خود بصورت کارگر درآیند

یوندد پبینی زمانی به وقوع میین پیشا. مالک بسیار اندك استدهقانان خرده
خراسان . دروهاي نیشابور و سبزوار هم به زیر کشت پنبه میکه متأسفانه دشت

جه در در نتی. شودمیلیون نفر، با قحطی روبرو می دوتا  یک و نیمبا جمعیت 
 .افتد، چهار شورش در مشهد براي نان اتفاق می1900نیمه اول دهه 

 .توانم عناوین بحثم را بگویموقت من مانده و من میچند دقیقه دیگر از 
ب ها با کشت تریاك مردم را به تریاك کشیدن ترغیبحثی دارم که چگونه انگلیسی

 .کردند و چگونه این اعتیاد خسارات انسانی بسیار شدیدي به مردم ما وارد کرد
مصرف  1900درباره میزان مصرف تریاك آماري دارم؛ مثالً در اصفهان در دهه 

نفر  کشی دودر اصفهان در یک مرکز تریاك. تریاك به شدت افزایش پیدا کرد
ا را ها آنجایرانی بر اثر گاز ذغال مردند و پس از بررسی مشخص شد انگلیسی

دو سال قبل از انقالب مشزوطیت روزانه یک جعبه  1904در سال . اندراه انداخته
 ، روزانه1905شده و در کیلویی تریاك در اصفهان مصرف می 75تریاك 

دو سوم  واقعاً وحشتناك است؛. شده استچهارصد جعبه تریاك مصرف می
گزارشی دارم که مردم . شده استتولید تریاك اصفهان در محل مصرف می

گفته شده در یزد بیش از هر شهري جز کرمان  .کشیدنداصفهان چقدر تریاك می
 2500حدود  1894مان در سال شود که در کرگفته می. شدهتریاك مصرف می

                                            
 

Si، ورث سایکسپِرسی مولس .14 r  Per cy Mol eswor t h Syke) ،1945-
به ایران آمد و کنسول انگلستان در  1894) دیپلمات و سیاح انگلیسی، او در 1867

سپس خراسان را راه اندازي کرد. از او کتاب دوجلدي سفر به ایران بجا کرمان و 
  مانده است. 
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انگیز تأسف: «سایکس یک گزارش به انگلیس دارد. کیلو تریاك مصرف شده
ول بوده او سرکنس یعنی در کرمان که(است که گفته شود کشیدن تریاك در اینجا 

احتمال . مثل دیگر نقاط ایران شدت یافته و در حال گسترش است )است
گیر شده است تا ن گناه به شدت همهای. اضمحالل تمامی مردم در پیش است

 .پذیردآنجا که کشیدن تریاك، کامالً آشکار انجام می
 1850در . گیردشکل می 19فرایند وابستگی اقتصاد ایران به غرب از نیمه قرن 

ها راه رفع رکود را تحمیل رکود و استثمار اروپایی. افتددر اروپا رکودي اتفاق می
جانبه قیمت کاالهاي خام و به طور یک دانستند و هاي قلمرو خودبیشتر کشور

ایران که بیشترین کاالهاي ساخته شده . دهنددرصد کاهش می کشاورزي را سی
 .کندکرده، بیشترین فشار را تحمل میرا از غرب وارد می

ول پ يافتاد این بود که کشورهاي اروپایی پشتوانه 1870اتفاق دیگري که در 
 .ود را تنها طال قرار دادند و بنابراین نقره به صورت کاال درآمدخود که طال و نقره ب

کاال بوده، به ] در حکم[خود را که نیاز نداشته و  يآلمان ذخایر نقره 1871 در
 بسیار. شودگذارد و از طرف دیگر در آمریکا هم معادن نقره کشف میفروش می

 يخبر بوده پشتوانهه جا بیدولت ایران هم که از هم شود ونقره در بازار عرضه می
در  .ندکنقره دست کم سی درصد کاهش پیدا می] قیمت. [پولش نقره بوده است

کاالهاي خام و کشاورزي در مقابل این کشورها ] ارزش[درصد  نظر بگیرید سی
 شصت]که در مجموع می شود[ درصد هم قیمت نقره، باید و سیکاهش می

 .گذاردیدرصد و تأثیر شگفتی [بر اقتصاد] م
کند کاهش پول را با افزایش عالوه بر این تأثیر، دولت ایران فکر می

آورد ها به وضع کلی اقتصاد کشور فشار میافزایش مالیات. ها جبران کندمالیات
مالیات  1868 -1867هاي در سال. نقره را تراز کند ]قیمت[ تواند کاهشاما نمی

 3-1892هايوند بوده که طی سالپ 227000هزار تومان معادل  550خراسان 
 203997یابد ولی این افزایش معادل تومان افزایش می  732588این مالیات به 

هر پوند  1892و  1891هاي سال. پوند است، یعنی کمتر از قیمت معادل قبلی
 55سال انقالب مشروطه) هر پوند معادل (1906قران بوده ولی در  36معدل 
ضرب  عالوه بر این سیستم. دیک به دو برابر بوده استتقریباً نز ]یعنی[قران 
یده الضرب آنجا را به مزاامین. را مانند بقیه مراکز به مزایده گذاشته بودند پول

 الضربامین. داده استگرفته بوده و پول مسی را بیشتر از حد نیاز انتشار می
 32و بعد از ضرب کردنش خرید مس را هشت تا ده تومان می هر یک من
میلیون تومان  ، شش1896در سال  ي اوفروخت. سود خالص سالیانهقران می

ست تا دوی داران ایران صدبزرگترین سرمایه يکه سرمایه]درزمانی[بوده است، 
شده که به ها کشیده میدهقان يها از گردهاین يهمه .تومان بوده است هزار

دادند. وقتی ل نقد معروف به پول سیاه میآنها در ازاي کشت پنبه پو
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خواستند [شاهی مسی را] به ریال نقره تبدیل کنند به همان قیمت از دهقان می
و  هر یک ریال نقره بیست شاهی بوده ولی در ازاي سی، چهل. خریدندنمی

 .شده استشاهی مبادله می گاه حتی تا هشتاد
در دو یا سه دهه قبل [از  هایی دارم از اینکه تولیدات کشاورزيگزارش

مشروطه] چه مقدار بوده و به کجا کشیده شد و شهرهایشان چگونه تخریب 
در اغلب  .از جمله کرمانشاه که سه چهارم جمعیت آن مهاجرت کردند. شد

شهرهاي کنار مرزها افراد شهر و روستا به کشورهاي حاشیه خلیج فارس، ترکیه، 
 در .ش خود بوده است مهاجرت کردندعراق و جنوب روسیه که مشغول گستر

من آمار دقیقی از مهاجران . در روسیه انقالب دموکراتیک اتفاق افتاد1905 سال
بخش عظیمی از مهاجرین در جریان انقالب روسیه قرار  و تعدادشان ندارم اما

تان گري کاردار انگلس] سر ادوارد. [گردندگیرند و بخشی از آنها به ایران بر میمی
کند که آمدن این وزیر خارجه ایران اعتراض می 15به مشیرالدوله ران بوده ودر ای

لوي ج. کارگران به ایران در حالی که شاهد تحوالت روسیه بودند خطرناك است
ما ام که کنترل کنند ولی شگوید من دستور دادهمشیرالدوله می. ها را بگیریداین

ن جلوي اتباع ایران را از ورود به ایران بگیرم؟ به هر چگونه انتظار دارید که م
بخشی از اینها در به ثمر رسیدن انقالب . شوندحال بخشی از اینها وارد ایران می

 .مشروطیت در گیالن، آذربایجان، خراسان سهم داشتند
اي که در طول سه دهه اعتقاد من این است که [محققان] به عوامل پیچیده

ب مشروطه] در جمعیت شهري و ایالتی، در قراردادهایی که با [منتهی به انقال
ایران بسته شد و در چگونگی حاکمیت و سلطنت در اقتصاد ایران اتفاق افتاده 

به نظر من انقالب مشروطه . امنشناخته اند و یا اینکه مناست یا توجهی نکرده
اخت ي شنها براشناخت این پیچیدگی هاي خود نائل شود ونتوانست به هدف

 . از وقتی که گذاشتید متشکرم. انقالب مشروطه بسیار ضروري است
طوسی که با اطالعات و دانش با تشکر از آقاي دکتر رئیس: صابر هدي
تصاد اي از اقترسیم بسیار جدي. دهه تدریس است شان که حاصل سهانباشته

ه طکشاورزي و جمعیت روستایی ایران و تغییر و تحوالتش در جنبش مشرو
ي اهللا سال آینده براوقت تمام است و ان شاء. کنیم کردند از ایشان تشکر می

.همه سال پر بار و پر کار و پر شَر و شور براي همه باشد

                                            
 

) از اعضاي خانواده بانفوذ 1309-1247میرزا یحیی خان مشیرالدوله قزوینی، ( .15
سپهسالر بود. او والی ایاالت مختلفی از جمله عراق و کمره، فارس، لرستان و 

یه و سپس به وزارت خارجه ناصرالدین خوزستان بود و در نهایت به وزارت عدل
 شاه منصوب شد. او از جمله سیاستمدارانی بود که به روسیه گرایش مثبت داشت. 
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 فرمودآن همه ناز و تنعم که خزان می
 د که به اقبال کله گوشه گلایز شکر

 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد
 نخوت باد دي و شوکت خار آخر شد

 
ها سرزمین يتحول بخش همه بخش،تحولسالم به دوستان؛ به نام خداي 

از جمله ایران؛ و با عرض تبریک سال نو به دوستان و [امید به] اینکه انشاءاهللا 
امروز  و ما رقم بخورد. مردم يري براي همهسال پربار، پرکار، پرشور و پرشَ

با اجازه آقاي مهندس و دوستان  شاءاهللاسال جدید است و ان اولین جلسه
ارچوبی که چدر  .کنیمشروع می  را سفید و دوستان جوان متن مشروطهمو
 آرام از بیرون شروعآرام  ما که ]بودیم[گفته  ،خدمتتان داده شده بود ترقبل
ایران را چهار قاچ  آییم روي ایران. بعد می المللی و جهان واي بینفضکنیم می
سیاسی تشکیالتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي. بعد یک روایت  قاچِ زنیم؛می

، تشکیالت روي مطالبات محوري، شعارها، و بعد شودمختصر از فراز می
ویم. شمرکز میمت هاناکامی و ایدئولوژي، استراتژي، مشی، دستاوردها رهبري،

فراز  بود که درشود. این روشی ارائه می بندي و آموزش فرازجمع در نهایت
یه فرازها را با همین تر بقشاءاهللا بتوانیم پربارتر و کیفیانتنباکو پیش گرفتیم. 
 روش به پیش ببریم.

 المللیفضاي بین

یک  د،مشروطه دار يآستانه در المللیبا توجه به اهمیتی که فضاي بین
اص مشروطه اختص يالمللی قبل از مشروطه و آستانهجلسه را به فضاي بین

 یعنی ،وداقتصادي ب کردیم بیشتراي که دهیم. در برش تنباکو فضاشناسیمی
انشاءاهللا امروز جهان را از منظر سیاسی و جهان را از منظر اقتصادي دیدیم. 

 کنیم.فکري و تشکیالتی نظاره می

 بنگر به جهان
ي دهیم. جهانِ پیش از مشروطهرا فراروي خودمان قرار می» به جهان بنگر«

ها ها و تحولها، طراحییافتگیها، سازمانها، مطالبهها، ارمغانما، جهانِ تراوش
در جهان شر و شوري به پا شد و این شر  ؛ایمهاست. ما هم مستقل از جهان نبود

این مفهوم که الزاماً هر تحولی در ایران  هو شور در سیر خود به ایران رسید. نه ب
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اش هم فراهم باشد، ولی آن زمان فضاي نیازهاي خارجیشود، باید پیشمی
توانیم از آن استخراج کنیم: جهان کالً فضایی بود که این شش تراشه را می

ها. در ایران خودمان یافتگی و طراحی و تحولتراوش و ارمغان و مطالبه، سازمان
 مشروطه اتفاق افتاد.جنبش [اما] با روحی مشابه فضاي جهان،  عیناًهم نه 

 پر تب ،پرهیجان و پرخلجان ؛جهان در دوران مورد نظر، جهان دینامیکی بود
کُنیِ تحمیلی ده قرن کُنی از سر جهان برداشته شده بود. دمو تاب و پربار. دم

روي آن مستقر  16ست] و قبالًمیانی اروپا که مشهور به قرون میانی یا وسطی [ا
ش در هایشدیم، فضایی آفریده بود که گویی انسان تاریخی را با همه ظرفیت

اي که در تابوت برایش تعبیه کردند فقط روزنهتابوت کردند و انسان با تک
وقی، نه اي، نه شکند؛ نَه فکري، نه ایدهحداقلی تنفس حیاتتوانست به قصد می

 اي.ستاره نه چشمک اندازي،شوري، نه چشم
العمل نشان داد؛ نه اما به نسبتی که بشر از آن دوران دور شد، عکس

قرن، خودش، جسمش  دهدر دوران  اگر !العمل مثبتالعمل منفی، عکسعکس
و روحش سرکوب شده بود، مغزها چروك و استعدادها زیر سم ستوران تاریخ 

 .شد و آثار پس از رهایی نمایان گردیدها ظاهر مایهرفته بود، از آن به بعد دست
  ها بود.اولین تراوش این

 هاترواش
هاي کنیم، دوران کارورزيِ اندیشه بود. انساندورانی که ما از آن صحبت می

آن دوره، چه در آن سوي جهان و چه بعدها در این سوي جهان، حداکثر 
فر داکثر فسورزي اختصاص دادند. یعنی انسان حفرصت ممکن را به اندیشه

توانست مصرف کند، در آن دوران مصرف کرد. حجم انبوهی مغزي را که می
ها، مبارزات، سازوکارهاي تشکیالتی و سازماندهی صورت گرفت. از طراحی

موج به همین ترتیب حجم انبوهی از کار فیزیکی در انقالب صنعتی موج اول ـ
ها ان شد. در دوران تراوشبخارـ و انقالب صنعتی موج دوم، بعد از بخارـ نمای

کردند انسان آنچه در ده قرن در ذهن انسان سرکوب شده بود و همه تصور می
دیگر چیزي براي گفتن ندارد، [تراوید]. شرایطی فراهم شد که انسان چیزهایی 

هایی براي آفریدن و شورهایی براي تصاعد داشت. خواهیم براي گفتن، جهان
 هایی بروز و ظهور پیدا کرد.ها و گسترهشعاعها در چه دید که این تراوش

 هاارمغان
ها ها بود. دستاوردهاي متعدد که محصول همان تخصیصوجه بعد ارمغان

                                            
 

 نشست چهارم و بخشی از نشست پنجم در فراز تنباکو .16
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ز پذیر نیست. اینکه ما امرودستاورد و ارمغان بدون تخصیص امکانبود. اساساً 
تاریخ  يدر کوره [ي اصالحات] دستاوردي نداریم و حرکت هشت ساله

هاست. صد در صد، افتد، محصول عدم تخصیصاتفاق جدیدي نمی ماسیده و
اگر تخصیص فکر و عشق و شور و انرژي باشد، محصولی متصاعد خواهد 

 دوران متصاعد شد. آنشد [چنان] که در 

 هامطالبه
 هايِها و انتظارات ناشی از همان کارورزيهاست؛ طلبوجه بعدي مطالبه

 فکر و اندیشه و اندام صورت گرفت،رورزي بعد از آنکه کا فکر و اندیشه.
هایی هم هایی تحصیل شد و در ویترین تاریخ قرار گرفت، طبیعتاً مطالبهارمغان

شود، مثل انسانی است که هایش باز میشود. ذهنی که سلولروي آن سوار می
بعد از قرون وسطی از  انسانِ تاریخیِکه] شود. [هنگامیاز سلول خارج می

 افتاد. شد و ذهنش باز شد، مترتب آن اتفاقاتی سلول خارج

 هاطراحی/ هاسازمان یافتگی
ون دادن به پیرامدادن به خودش و نظمیافتگی ـ نظمانسان استعداد سازمان 

هایش را ترسیم انگاره [انسان] امکان طراحی دارد؛. را دارد و طبیعت پیرامونش
نوازد، سپهرِ نو زند، ضربِ نو میاندازد، طاقِ نو میکند، طرحِ نو در میمی
هاي پر تعداد و دهد. در این دوران، ایدههایش هندسه میافشاند و به ایدهمی

 متراکم، به طور متعدد هندسه پیدا کرد.

 هاتحول
اي است که خدمتتان ترسیم شد. تکاپوهاي فکر و تحول، محصول پنج پله

قابل مشاهده  دو مجرا رها دتراوش. دل و عشق و مهر، جهان را عوض کرد
کنیم ها. در دورانی که ما از آن صحبت میها و دیگري مفهومبود؛ یکی مرام
مکتب و مرام  چهار، مشروطه يآستانه از سال قبل 100-120یعنی حدوداً 

 ،یونالیسمناس ،لیبرالیسم :اصلی پیش روي ویترین اندیشه تاریخ قرار گرفت
 تر ویافتهتر، سازمانکل عالیمارکسیسم که ش يسوسیالیسم و دیگر

کت، قدرت، مشار مفاهیمی مثل ملت، مهارِ .سوسیالیسم بود ي ازترپیشرفته
 [نیز مطرح شد.] عدالت و مساوات

 هامرام

 مرالیسلیب
در ادبیات اندیشه دوران وارد شد.  1819واژه لیبرالیسم اولین بار در سال 

که از  یکی مکتب منچستربود مبتنی بر دو بنیان فکري:  ايمکتب فلسفی
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(بگذار همه چیز آزاد 17»لسه پسه، لسه فر« انگلیس بیرون آمد و یکی هم نظریه
همه چیز آزاد باشد، اول در اقتصاد [مطرح] بود  .18باشد) که از آن صحبت شد

اما وقتی لیبرالیسم وجه فلسفی هم پیدا کرد، [این شعار] در دل محتواي فلسفی 
این لیبرالیسم که مبتنی بر این دو پایه فلسفی بود در آن هم جاي پیدا کرد. 

کرد. یک وجه این محتوا، عقالنیت بود. یعنی درون خود محتوایی را حمل می
توانست بدون استفاده هایی بود که میاز نظر این مکتب بشر در حد و اندازه

 .از سایر منابعی که در ذهن ما هست، با عقل خودش به پیش برود
ن ایاستقرار پارلمان و دولت شفاف بود. در  ،استقرار قانونوجه بعدي 
حق مالکیت تقدسی داشت. و ـ چه فردي و چه اجتماعیها ـدیدگاه آزادي

چون لیبرالیسم اقتصادي هم از دل مکتب فلسفی درآمد، حق مالکیت و آزادي 
سرمایه تقدس داشت. اگر بخواهیم در یک کالم لیبرالیسم را تعریف کنیم، 

ها تشکیل دي فرد انسان و آزادي مجتمعِ انسان (که از اجتماع فرد انسانآزا
قید و شرط سرمایه [معنا چون و چرا و بیآزادي بی و در نهایت شود)می
د کراش در سلطنت مشروطه آن دوران بروز و ظهور می] و شکل سیاسیاددمی

اه [این] کنند. زادگ خواستند سلطنت و قدرت را مشروط به شروطیکه می
 مکتب انگلیس بود و بعد به سایر ممالک اروپایی و بعد هم به بیرون از اروپا

 ریشه دواند.

 ناسیونالیسم
ملی بود که  19يسجحهر واژه بعدي ناسیونالیسم بود که مبتنی ب [مکتب]

است. این جنبش از دل ایتالیا بیرون زد بعد هم به  20گایستفُلکسترجمان 
اروپاي شرقی را دربرگرفت. اگر لیبرالیسم بر آزادي  پروسِ آلمان رفت و بعد

 ایستاد، این مکتب بر زبان، تاریخ وفرد و تحرك سرمایه و قداست مالکیت می
 هویت ملی را بروز ،فرهنگ مشترك ایستاد. زبان، تاریخ، و فرهنگ مشترك

حدت و» امت«العملی در مقابل دادند و مکتب ناسیونالیسم در حقیقت عکسمی
ها وجود داشتند ولی قرون وسطی بود. در آن زمان قوم يحی هزار سالهمسی
کار تشکیالتی پیدا کنند و [آن را] سازو توانستند براي هویت خودشاننمی

کومت ح به طور عملیسوار کنند. همه ذیل فرهنگ کلیساي کاتولیک بودند که 
داشت. اجتماعی فئودالیسم در دست -دوران را به کمک ابزار اقتصادي

شورها با ک يناسیونالیسم در ایتالیا بروز و ظهور پیدا کرد و به دلیل اینکه همه

                                            
 

 lessez passer, lessez faireدر فرانسه:  .17
 فضاي بین الملل در دفتر فراز تنباکو .18
 اشد.بسجحه به معنی سرشت و هویت می .19
 Volksgeistدر آلمانی:  .20
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یار بس ،بودندها حاکم شده بود مسئله پیدا کرده اي که بر آنهویت غیرملی
 .تر از لیبرالیسم ریشه دوانیدسریع

 سوسیالیسم
 بخشی .سوسیالیسم بود تر از دو مکتب قبلی بود،که آرمانی [مکتب] دیگر
 21لیاي بودند و به همین دلیل سوسیالیست تخیبیشتر انگاره ها][از سوسیالیست

کردند با کردند، پندارهایی داشتند و تصور میشدند. موعظه میخطاب می
توان شرایط به غایت اسفناك بعد از موعظه و از طریق تریبون و نوشتار می

هاي تخیلی در یالیستانقالب صنعتی موج اول و دوم را بهبود داد. سوس
کشورهایی بروز وظهور پیدا کردند که انقالب صنعتی مقدمتاً آنجا صورت 

 گرفت؛ بخصوص انگلیس، فرانسه و بعد آلمان.
 ـچه تخیلی و چه غیر تخیلی-هاي موج اول و دوم بخشی از سوسیالیست
ور، رخواستند با ساز و کار تشکیالتی رادیکال و با تآنارشیست بودند. یعنی می

نظم جدیدي را که نظم بورژوازي مهاجم بود به هم بزنند. [یکی از افراد] 
بود که در  23، تئوریسین آنارشیسم بود. بعدي باکوئین22شاخصشان پرودون

اي یکی از استارترهاي انقالب اولیه علیه تزارها بود. اینها انگاره 19روسیه قرن 
[تنها] تمایالت طبقاتی داشتند که آن تمایالت  .انداختن نداشتندبراي طرح در 

را به جاي اینکه مهندسی بکنند، به عرصه بروز و ظهور شورشی آوردند. ضد 
 دولت، ضد نظم و ضد تشکیالت بودند.

ند ها بودند که تئوریک بودها، بخشی از سوسیالیستاما غیر از آنارشیست
)، داري ما قبل امپریالیسمداري (سرمایهسرمایهکردند. پردازي میو فقط تئوري

نسبت به طبقه کارگرحسِ مهر و  و کردندوضع طبقه کارگر و... را تحلیل می

                                            
 

اولین بار توسط کارل مارکس به  ،Utopian Socialism، آلیستسوسیالیسم تخیلی یا ایده .21
هاي پیش از خودش اطالق شده است. او عقیده داشت اغلب سوسیالیست
ی کشگرایانی هستند که نسبت به بهرهانسان 19و اوایل قرن ن 18هاي قرن سوسیالیست

داري ابتدایی همراه بود اعتراض داشتند اما در جستجوي مدینه رمایهشدیدي که با س
باشند که از طبقات باال بوده و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه و دانش اي میفاضله

 اند.و به حفظ آن وابسته دانندداري میخود را مدیون نظام سرمایه
)، فیلسوف، Pierre-Joseph Proudhon) ،1809-1865پیر ژوزف پرودون،  .22

اقتصاددان و جامعه شناس فرانسوي و از متفکرین برجسته فلسفه سیاسی، نخستین 
کسی که خود را آنارشیست نامید و نگرش آنارشیسم را در حوزه فلسفه، اقتصاد و 

 سیاست بسط و گسترش داد.
)، انقالبی روس و از Mikhail Bakunin) ،1814-1876میخائیل باکونین،  .23

ر کمونیسم) بود که د-ارشیسم. طرفدار مکتب آنارکومی(آنارشیسمگذاران آنبنیان
 جنگ جهانی اول نقش فعالی داشت.
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عمومیِ وضع موجود با تصحیحاتی حفظ  يخواستند شاکلهعاطفه داشتند. می
شود. این تصحیحات چه بود؟ افزایش مزد، منع کارفرما از اخراج، بهبود شرایط 

 صاحب بازو و صاحب سرمایه. و کارگر و کارفرما يو تصحیح رابطهزندگی 
بخشی [دیگر] در حقیقت باالنسر بودند که اینها تاریخ سوسیالیسم را رقم 

کردند و تئوري داشتند، و هم دست زدند. باالنسر به این مفهوم که هم فکر می
وچک شان این بود که جوامع کای زدند. عمل حداقلیبه عمل حداقلی می

نشان بدهند و نمایان کنند که کار بر سرمایه اصالت دارد  ساختند تامی اينمونه
] اینطور نیست که سرمایه نشان دادندو هر راي محصول یک عنصر است. [

ها ترین اینامتیاز ویژه داشته باشد و به دلیل تراکم، حقِ تصمیم با آن باشد. مهم
گلیسی بود که به رغم اینکه خودش از طبقه اشراف جدید و ان 24رابرات اوون

بورژوازي جدید صنعتی بود، بسیار انسان واخالقی بود و مهر طبقاتی ویژه 
را درست کرد و سرمایه را از اصالت  25راك دیلهاي نمونه داشت. تعاونی

شرکت تعاونی، بار در توزیع سهم در  ینانداخت. به این مفهوم که براي اول
نمونه را درست کرد و  يهرکس یک سهم با یک حق راي داشت. این جامعه

هایی براي بهبود امکانات کارگاهی براي طبقه کارگر بوجود آورد و تالش
 صدا ت هاتعاونی شایششرایط اجتماعی و اقتصادي طبقه کارگر کرد. موج گ
حتی تا اسرائیل هم رفت. سال بعد از رابرت اوون در کل اروپا ریشه دوانید و 

مستقر شد که  1960-1950هاي اي در دهههاي پیشرفتهدر اسرائیل تعاونی
 26مبتنی بر بینش سوسیالیستی رابرت اوون بودند. بعد از او، شارل فوریه

ي بود ارا داشت. فاالنسترها مجموعه 27فرانسوي بود که او ایده فاالنسترها
ه بشان که رابطه کُمونی با هم داشتند. کارگر با خانواده هزاروششصدمرکب از 

ت پولی وجود نداشت، بودند. آنجا مبادال» یکیجیب« اصطالح فرهنگ خودمان
مساوي تقسیم  شددرآمدي هم که از آن کار تحصیل می کار جمعی بود و

ر کردند. نهایتاً [یکی دیگاشتراکی می يشد و از امکانات عمومی هم استفادهمی
 پرداز بودکه هم تئوریک و نظریه بود فرانسوي 28از افراد شاخص،] لویی بالن

                                            
 

ایرلندي، -دار انگلیسی)، کارخانهRobert Owen، )1771-1858رابرت اوون،  .24
گذار سوسیالیسم اوتوپیک و جنبش تعاونی بود. او اولین بار در کارخانه نساجی بنیان

ساعت پایین  10دود کرد و ساعات کار کارگران را تا خود استخدام کودکان را مح
 آورد و با سیستم امتیازدهی به تشویق کارگران پرداخت. 

25. Rochdale Cooperatives 
هاي )، فیلسوف فرانسوي و از چهرهCharles Fourier، )1772-1837شارل فوریه،  .26

 .سوسیالیسم اوتوپیک
27. phalanstère 
پرداز نگار، مورخ و نظریه)، روزنامهLouis Blanc ،)1811-1882ویی بالن، ل .28
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نمونه را مطرح کرد و  يیک جامعه يو نشریه داشت، و هم در کنار آن، ایده
 تشکیل آن رفت. يتا آستانه

 مارکسیسم
د که با ها بودنتر سوسیالیستیافتهتر و سازمانها شکل عالیمارکسیست
ها، حیات آغاز کردند و حیات ایشان دو نمایه داشت: اول، نقد سوسیالیست

ـ که محصول مشترك دو فیلسوف 1848سال مانیفست حزب کمونیست در 
 8481. در حقیقت این دو در 30و فردریش انگلس 29متفکر بود: کارل مارکس

تر و تر و باالبا یک مکتوب انتقادي حیات کمونیسم را به عنوان مرحله عالی
قبل از  هايبرتر از سوسیالیسم آغاز کردند. نقدشان این بود که سوسیالیست

گرا هستند. به این گرا و موعظهخودشان تخیلی هستند، در عالم خیال، انگاره
شناسند، با ند جدید را نمیداري روبه رشد مهاجمِ ظفرممفهوم که سرمایه
تضاد  اش آشنا نیستند وگرانهطلبانه، استثمارگرانه و سرکوبتمایالت توسعه

طبقاتی بین کارگر و کارفرما، بین بازو و صاحب سرمایه را تحلیل علمی 
هاي تخیلی و شد. پرودون، از سوسیالیست کنند. نقد پرودون مشهورنمی

مراجع آن دوره بود. االن هم اگر کسی بخواهد آنارشیست، کتابی داشت که از 
سیر سوسیالیسم را مطالعه کند مجبور است آن کتاب و نقد مارکس به آن را 

را نقد چکشی و تبرگونه کرد و در پاسخ به  31فلسفه فقرببیند. مارکس کتاب 
. در فقر فلسفه توضیح داد که تو 32فقر فلسفهآن کتابی نوشت تحت عنوان 

 اي. داري جدید و تضاد طبقاتی چیزي درك نکردهیت سرمایهاساساً از ماه

                                            
 

 سوسیالیست فرانسوي.
پرداز )،فیلسوف، اقتصاددان، نظریهKarl Marx) ،1818-1883کارل مارکس، .29

پرداز نگار سیاسی، کمونیست انقالبی و بانفوذترین نظریهاجتماعی، مورخ، روزنامه
 سوسیالیسم و کمونیسم.

پرداز )فیلسوف، مورخ، نظریهFriedrich Engels) ،1820-1895،فریدریش انگلس .30
نگار و کمونیست انقالبی آلمانی االصل. او از دوستان مارکس بود اجتماعی، روزنامه

نگاري با او شکل گرفته. پس از مرگ مارکس و بسیاري از نظریات مارکس در نامه
  به انتشار آثار او همت گمارد که در این راه تغییراتی نیز در آنها بوجود آورد.

 The System of Economic،نظام تناقض اقتصادي یا فلسفه فقر و بیچارگی .31
Contradiction،  در پاریس منتشر  1846که به فلسفه فقر معروف است و در سال

  شده است.
در پاریس منتشر شد.  1847در سال ، Misère de la philosophieکتاب فقر فلسفه ، .32

توسط انتشارات سیاهکل به چاپ رسید  1355ترجمه این کتاب اولین بار در سال 
و بعدها توسط انتشارات هاي دیگر تجدید چاپ شده است، از جمله ترجمه آرتین 

 آراکل که توسط انتشارات اهورا منتشر شده است. 
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 ها بودند با نقد، با ادبیاتترِ سوسیالیستها که شکل عالیمارکسیست
ها جدید، با تئوري جدید و با سازماندهی به عرصه آمدند. سوسیالیست

خودشان به شکل حزب، سازمان و جمعیت سازمانی بنا ننهادند و تنها 
و 33ه از آنها بیرون آمد [حاصل] تفکر سندیکالیستی سیسمونديک هاییسازمان

ها] عملی انجام ندادند در انگلیس و فرانسه بود. [سوسیالیست 34سن سیمون
هایشان، جنبش سندیکالیستی در اروپا شکل گرفت. تنها اما از تفکر و انگاره

هاي پندارگرا بیرون آمد، همان سندیکاها تسازمانی که از دل تفکر سوسیالیس
نها اي بنا کردند که آداري جوامع نمونهسرمایه بودند. در مقابل دستگاه گسترده
ها تشکیالت ایجاد کردند و خود مارکس و هم ناپایدار بود. اما مارکسیست

انگلس عالوه بر نقد و تئوري مکتوب، با سازمان وارد کار شدند و جریانی به 
را تأسیس کردند که سازمان  35سازمان معدلت(با ادبیات آن روز)  اسم

 گراي آن زمان بود.مساوات
پر تعداد و پرطرفدار سوسیالیست را  يها جامعهشود گفت مارکسیستمی

صاحب تئوري کردند؛ به این مفهوم که بر روي مفهوم استثمار، تئوري وضع 
 يهاي قبل از مارکس این کار را نکردند و در همان حوزهکردند. سوسیالیست

 ينهگرابرخورد عاطفی با طبقه کارگرِ مورد تهاجمِ استثمارگرانه و سرکوب
دار جدید، ماندند و جلوتر نیامدند. ولی مارکس کارآفرین و سرمایه يطبقه

 ابحث ارزش اضافی را تئوریزه کرد. قبل از مارکس [تئوري] ارزش اضافی ر
داري بود، وضع کرده بود که از متفکرین مکتب کالسیک سرمایه 36ریکاردو

ولی مارکس این را بال و پر داد و در حقیقت ارزش اضافی، کارِ مجسم، کارِ 
پردازي کرد. تعریف کار مجرد و کار مجسم مجرد و کارِ اجتماعاً الزم را تئوري

کنیم محصول یا تجرید کارِ کارگر حظه میگفت کاالیی که مالاین بود که می
نفسه است. اگر کارِ کارگر را از این استخراج بکنیم، سرمایه و ابزار تولید فی

تواند محصولی تولید کند. لذا با کارِ مجسم و کارِ مجرد و کارِ اجتماعاً نمی
الزم، ابروها و پرانتزهایی براي بحث ارزش اضافی باز کرد و از دلِ این 

ن، بحث استثمار و نفی استثمار را درآورد. به کمک انگلس سعی کرد مضمو

                                            
 

نویس سیاسی ). مورخ، مقالهJean de Sismondi .)1842-1773ژان دو سیسموندي. .33
 و اقتصاددان سوئیسی.

). اقتصاددان و Henri de Saint-Simon .)1825-1760.هانري دو سن سیمون .34
 سیمونیسم.گذار سنفیلسوف فرانسوي. بنیان

35. League of Justic. 
جمله  ). اقتصاددان انگلیسی و ازDavid Ricardo)1772-1824 ،دیوید ریکاردو .36

ه باشد. سه نظریه معروف او عبارتند از: نظریتأثیرگذارترین اقتصاددانان کالسیک می
 نظریه تعادل و نظریه توزیع ثروت.  ش افزوده،ارز
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کارگر خودآگاهی تزریق کنند. از نظر آنها اگر  يکه به زعم خودشان، به طبقه
کارِ  شد ودار واقف میکارگر بر تضاد تئوریک خود یا طبقه سرمایه يطبقه

فی استثمار را درك مجرد، کارِ مجسم، کارِ اجتماعاً الزم و نظریه استثمار و ن
 شد.کرد، به لحاظ صنفی براي یک رویارویی تاریخی مجهزتر میمی

ها دستاوردهاي تئوریک، تشکیالتی و سازماندهیِ وقتی مارکسیست
 يشانه به شانهاروپا  هايسوسیالیست يخودشان را عرضه کردند، عمالً جامعه

ار، مکنَت اجتماعی و توان که از قدمت ، توان سازماندهی ، ساز و ک ها ـلیبرال
 هالیبرال يـ سائیدند. وقتی شانه به شانهتئوریک بیشتري برخوردار بودند 

یعنی  .یارگیري، یارکشی و عضوگیري اجتماعی کردند آنهاسائیدند، بیشتر از 
 ،روشنفکر يکارگر ، و همچنین بخشی مهمی از طبقه يبخش مهمی از طبقه

 را جذب و جلب خودشان کردند.طلب مساوات و دارِآرمان

 هامفهوم

 ملت
ل سال قب دویستمفهوم خدمتتان توضیح داده شد که تا حدود  يدر حوزه

این مفهوم  آرام در این دوراندر اروپا مفهومی نداشت. ولی آرام »ملت«از این 
 تشکیالتی پیدا کرد که به آن[ها] خواهیم پرداخت. هویت و مابه ازاي تئوري،

 تمهار قدر
قدرت  . قدرت، یک بار و در یک الیه در انتهاي قرون وسطی مهار زده شد

، به . بعد از دوران استبداد مطلقه کلیساییه بوداستبداد مطلقه کلیسایی مهار شد
رغم اینکه جامعه اروپا، بخصوص اروپاي غربی و مقداري هم اروپاي مرکزي، 

استبداد در شکل  رفت؛ اما با هجوم مجددبه سمت دمکراتیک شدن پیش
ها را گرفتند و با ساز وکارِ سلطنت مواجه شد. اینجا دیگر سالطین جاي پاپ

تشکیالت سیاسی به جاي تشکیالت مذهبیِ سابق، استبداد نویی را برپا کردند. 
هایی داشتند: قَدرقدرت بودند، خودشان را ها مشابهتاینها با حکومت پاپ

سلطنت که [وجه] نمایانِ عنصر قدرت  .دانستندمدت میشوکت و اَبدقوي
در  و امکان کمتري براي مشارکت دیگران گذاشتند و است را موروثی کردند

و  زمانفراقانون بودند. اروپا در دورانی که به گستره ملت راه برد، هم نهایت
 موازي با آن به فکر مهار زدن به قدرت هم برآمد.

 مشارکت
نی که از زیر کوه تحقیرها بیرون آمده وجه بعدي مشارکت بود. یعنی انسا

 ما اگر یک جوانِ در اصطالح فرهنگ پهلوانی». من هم هستم«بود، اینجا گفت 
من هم «گوید کند و میاي برسد، ادعاي کشتی میبه قد و قواره نوخواسته

نیست. اینجا انسان اروپایی گفت: من  ايدر آن فرهنگ ادعاي منفی». هستم
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ر مقابل دبار مقابل کلیسا گفته بود، ایندر قبالً  را» هستم من«هم هستم. یک 
ل دو مقاب ، دراستبداد مطلقه گفت. دو بار انسانِ بیرون آمده از زیرِ تل انبارها

گر سرکوب يدوم مطلقه مذهبی و ي؛ اول مطلقهگفت» من هستم«مطلقه، 
 اييسیاسی. من هستم، یعنی من هم از این عرصه سهمی دارم و میدان باز

شود که کُلِ گوي و میدان دست یک طبقه و یک جریان خواهم. نمیمی
 دار باشد؛ ما هم هستیم!قدرت

 عدالت
وجه بعدي عدالت بود. عدالت، از دل ستمِ طبقاتیِ دوران درآمد. صاحبان 
سرمایه به امکانات فیزیکال بسیار بسیار ستُرگ و شگرفی دست پیدا کرده 

پولی و مالی، توان تحرك سرمایه و انبوهیِ  يرمایه، س. امکانات فیزیکیبودند
نیروي کار، آنها را در موضع برتر قرار داده بود. اقلیتی در موضع برتر قرار 

و. هاي تاریخی فقط وقت داشتند و بازگرفتند، در مقابل اکثریتی که از داشته
 موج عِوقت داشتند براي اینکه با این بازو به عنوان اهرم مکانیکی، چرخ صنای

 صنایع مکانیکی اول انقالب صنعتی و موج دوم انقالب صنعتی را که عموماً
بودند و احتیاج به گردش دست داشتند(مثل امروز رباتیک نبودند و با کامپیوتر 

 بچرخانند].را دادند) [محصول بیرون نمی
عدالت بود که  يعدالت بسیار جدي شد و همین مسئله يآن زمان مسئله

ها بودند را به عنوان یک هاي موج اول و موج دوم که مارکسیستسوسیالیست
داري واقعیت تاریخی پیش روي فلسفه لیبرالیسم، کاپیتالیسم و نظام سرمایه

 مهاجم جدید قرار داد.

 مساوات
 وطبقاتی ـطلبی اقتصاديساويوجه بعدي مساوات، عدالت و ت

رابر فرادستیِ سالطین، هاي فرودست در بطلبی اجتماعی بود. انسانعدالت
 این کردند.داران و اشرافیان جدید، طلب امکانات و حقوق مساوي میسرمایه
مفهومی بود. این  یک بخش آن مرامی و یک بخش دیگرش ها بود کهتراوش

 مطلب خدمتتان هستیم. يمفهوم و مرام غوغایی به پا کرد که در آینده
 

 هاارمغان

 عرصه علمی 
پایه فیزیک، شیمی، ریاضی و فیزیک سماوي و دستاوردهاي علوم 

کهکشانی در یک پرده بعد از رنسانس و در پرده دوم در حد فاصل نیمه قرن 
که دوران مورد بحث ماست، خودرا نمایان کرد. اتفاقات  19تا نیمه قرن  18

مهمی افتاد؛ چه اتفاقاتی که به پیشرفت علم و تکنولوژي کمک کرد و چه 
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هبود زیست و سالمت انسان کمک کرد. فهرست طویلی از اتفاقاتی که به ب
بهداشتی در این دوران هست که ـدستاوردهاي علمی، تکنولوژیک و پزشکی

 خواندنش از حوصله خارج است.
کنیم حدود صد اختراع اي که ما از آن صحبت میدر حدفاصل صد ساله

 ن وسطی فقطکیفی شد. این مهم بود که قبل از قرون وسطی و در دوران قرو
ف بود. کشف و اختراع کیفی به کشکشف و اختراع کیفی صورت گرفته  چند

جادکُن ایساز و گسترهشود، رشتهساز میشود که دورانهایی گفته میو اختراع
هاي بعد از علم [مثل] کشاورزي و صنعت شود؛ چه در علم و چه در بخشمی

اختراع  کنیم، صدآن صحبت میاي که ما از و خدمات. در این دوران صد ساله
قرار داد. اگر ف آانسان این دوران را در موضع تیک کیفی صورت گرفت که

رفت، اینجا هاي کوتاه به جلو میآرام و با جهشانسان قبل از این دوران آرام
 آفی بود که برادران رایت کردند.اش هم تیکآف پیدا کرد که سمبلامکان تیک

ه امکانات براي فیزیک بعد از انقالب صنعتی ایجاد کردند یعنی آنقدر علوم پای
که در حقیقت بشر توانست با برادران رایت و سپس در سیر خودش، بصورت 

 سمبلیک ارتفاع بگیرد.

 اجتماعی ـفرهنگیعرصه 
وجه بعدي وجه فرهنگی و اجتماعی بود، به این مفهوم که سبک[هاي] 

هاي زي در کل اروپا و در بخشجدیدي آمد. سبک جدید معماري بوروژوا
دیگري از جهان نمایان شد که نقطه مقابل قرون وسطی بود. اگر معماري قرون 
وسطی فقط به عرض تمایل داشت، این معماري جدید به ارتفاع و گسترش 

تري پیدا کرد. مظاهر تمدن جدید، این سو و آن سو نمایان شد؛ تمایل جدي
 ها وها و پاتوقیسات، و چه در کلوپچه در هیئت فیزیک ساختمان و تأس

 هاي ورزشی و... . هاي فرهنگی و باشگاهنمایه

 يهنر وی ادب عرصه
هاي جدید و رمان آمد. عصر ادبیات طالیی سینما آمد، تئاتر جدید، پیِس

ن آمد و اتفاقات مهمی رخ داد. اینجا انسا آمد، شیلر آلمان رقم خورد: گوته
آمد؛ انسانی که در قرون وسطی هیچ هویتی فردي نداشت، فاعل  وسط کار

 يمثل جامعه ها در آنانسان يهمه(که اُمت مسیحی  در شد وشناسا تلقی نمی
براي خودش  ،بود شدهمجتمع  )ها که از باال عین هم هستندها و مورچهموریانه

دا بروز و ظهور پی صاحب شخصیت شده بود. در حقیقت پرتره در این دوران
سازي قبل از این ها آمد. مجسمهکرد. تصویرِ از نزدیک چهره انسان روي بوم

تمام قد برهنه  ياز پیکره هاییدوران و در این دوران رونق پیدا کرد، مجسمه
طور موضوع فیلم و تئاتر شد. قبالً اینو ها و ملبس انسان. انسان موضوع رمان
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امتزاجی از الهیات مسیحی و فلسفه یونان بود.  مباحث ينبود. پیش از آن همه
ها هاي درشت فالسفه یونان و پاپتوانست زیر استخوانانسان این وسط نمی

وز و توانست بربروز و ظهوري پیدا بکند. زیر مهمیز ایدئولوژیک دورانی نمی
ظهوري پیدا بکند. ولی در این دوران، علم و فرهنگ و هنر و کتاب و فیلم و 

ا و هانسان و ویژگی انسان، فیزیک ير خدمت ترسیم چهرهد سنمایش و پی
 ها رخ داد.استعدادهاي انسان آمد. این اتفاق در حوزه ارمغان

 هامطالبه
توانیم، در این برش زمانی پنج گروه را  فهرست ها میدر حوزه مطالبه

 يایتاً مطالبههتشکیالتی، صنفی، اجتماعی و ن يسیاسی، مطالبه يکنیم؛ مطالبه
هایی در درون خودشان مستتر داشتند ها پیاماقتصادي. هر کدام از این مطالبه

که برمال کردند. مطالبه سیاسی مرادف اصالح نهاد قدرت، مطالبه تشکیالتی 
مرادف ظرفی براي مشارکت، مطالبه صنفی به مفهوم منزلگاهی براي سکونت، 

ح ي منزلت و مطالبه اقتصادي مساوي با سطازاي بستري برامطالبه اجتماعی مابه
 مقبولی از معیشت.

 اصالح نهاد قدرتسیاسی: 

 نفی مطلقیت
در اصالح نهاد قدرت، سه مفهوم پردازش شد؛ نفی مطلقیت، مشروطیت و 

قبالً گوسفندي (ـرعیتی و چوپانـي اربابجمهوریت. بشر دیگر ازاین دوره رابطه
 37ه قبالي تاریخی کتابید. جملهب سلطنت) را برنمیبا ارباب کلیسا و االن با اربا

دار این دوران مورخ امانت 38خدمتتان توضیح داده شد، جمله رابرت روزول پالمر
[است که] براي توضیح شرایط این دوره می گوید: اربابان کلیسا چوپانانی بودند 

 ، هیچ دغدغه دیگري نداشتند.که جز چیدن پشم گوسفندان و دوشیدن آنها
شد، عرَقش در خدمت در آن دوران انسان باید مثل گوسفند پشمش چیده می

ه هاي دوره بودند، ریختها و سینیورنشینارباب کلیسا و ارباب زمین که فئودال
شد. این جا آن انسانی که ي جانش دوشیده میشد، و در نهایت شیر و شیرهمی

هاي کالن و کالن زمین داران ابل ارباب کلیسا و ارباب زمیني اول در مقدر مرحله
ایستاد، در مقابل سلطنت مطلقه ایستاد. ایستاد بر سر اینکه مطلقیت و حق ویژه 

 اساساً باید نفی شود. 

                                            
 

 108فراز جنبش تنباکو، روایت فراز، صفحه  .37
). استاد دانشگاه و Robert Roswell Palmer )1909 - 2002رابرت روزول پالمر  .38

فرانسه انجام داد و  18مورخ آمریکایی. او تحقیقات زیادي درباره تاریخ قرن 
 باشد.دو جلد میترین اثرش تاریخ جهان نو در مهم
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 مشروطیت
 تواند نهادوجه بعدي مشروطیت بود. طبیعتاً انسان با عقل خودش نمی

اي، کوچک در سطح یک جمعیت امعهقدرت را نادیده بگیرد. باالخره هر ج
[محدود] تا سطح یک کشور، نیازمند مدیریت و نهاد قدرتی است. ولی اینجا 

اش [به انباشتی رسید]. باالخره انسان حافظه تاریخی انسان بعد از ده قرن تجربه
دارد. همانطور که قبالً هم خدمتتان اشاره کردم و آقاي مهندس سحابی هم 

شود ه یک شخصیت کل دارد. این حافظه تاریخی انباشته میتاکید کردند، جامع
شود. قلکی که در آن هاي بعدي میو [تبدیل به] قُلکی براي مصرف در دوران

 خواست که انباشتش مصرفدوران انباشته شده بود، اینجا شکسته شد و می
شود. در این دوره بشر روي این ایستاد که قدرت باشد اما مشروط باشد. 

 اي باشد، مشارکتی باشد و مبتنی بربه شروطی: پاسخگو باشد، دوره مشروط
اي باشد. در حقیقت این شد مشروطیت؛ سلطنت باشد، منتها نه رقابت برنامه

 با ماهیت مطلقه، [بلکه] با ماهیت مشروطه. 

 جمهوریت
وجه بعدي هم جمهوریت بود که در آن دوران آرمانی برتر از مشروطیت 

هایی که از مشروطیت عبور کردند به جمهوریت رسیدند که البود. یعنی رادیک
 انشاءاهللا به آن خواهیم رسید.

 ظرفی براي مشارکت :تشکیالتی
کردن بود. یعنی نیروهایی که حس وجه بعدي ظرفی براي مشارکت طلب

شان قابل سازماندهی هست و در خود ظرفیت کردند فکر و ظرفیتمی
ساز و کار حزبی و ساز و کار سازمانی روي کردند به تشکیالتی احساس می

آوردند. آن دوران به دلیل شرایط مبارزه، بخشی از مبارزه علنی و بخشی 
غیرعلنی بود. در کشورهایی که سازوکار دمکراتیک، توسط خود حاکمیت 
طراحی شد مثل انگلستان، مبارزات علنی، قانونی و شفاف بود. اما در جاهایی 

ک ها استارترِ سازوکار دمکراتیآلمان و عثمانی که حاکمیتمثل ایتالیا، پروس، 
نشدند و به مطالبات دوره تمکین نکردند و تن ندادند، المحاله سازماندهی 

اي است که مثل حزب همه چیزش شاکله  مبارزه به زیرِ زمین رفت. سازمان
نمایان و آکواریومی نیست. امکانات مالی، گردش مالی، دفتر سیاسی، هیئت 

جرایی، شوراي مرکزي و...در حزب کامالً عیان و نمایان و برمأل است ولی ا
ها، تراز سازمانها پیدا شدند و رادیکالطور نیست. سازمانسازمان این

هاي مخفی [ایجاد شدند] که کامالً در پروسه پراتیک هاي سري و انجمنانجمن
 ند.ها بودسازمانر از تآنتاگوئیستی بودند، عمل مسلحانه داشتند و مخفی

ه یافته با مشخصاتی کحرکت حزبی از انگلیس شروع شد. حرکت سازمان
الیا از ایت هاي زیرزمینی و سري بطور مشخصسازيخدمتتان گفتم و انجمن
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کشورهایی که از دل امپراتوري  هم کشورهاي بالکان و بعد در شروع شد و بعد
 رو به زوال عثمانی خارج شدند.

 ی براي سکونتگاهمنزل :صنفی
وجه بعدي صنفی بود؛ منزلگاهی براي سکونت طلبیدن. طبقات نو آمدند، 
قبالً اروپا طبقه کارگر نداشت و اقتصاد، اقتصاد فالحتی بسته بود. در اقتصاد 

هاي هزاره قرون وسطی فالحتیِ بسته، صنعت نقشی نداشت. در آخرین دهه
وان مان تولید شد. حداکثر تتازه خیش تولید شد، بیل تولید شد، داس بلند ک

هاي قرون وسطی، این بود. صنعتی وجود نداشت تولید صنعتی در آخرین دهه
 که کارگر صنعتی از دل صنایع بیرون بیاید، متشکل شود و تبدیل به طبقه بشود.

 دار و کارآفرینان و مدیران جدیدبه فاصله اندکی بعد از اینکه طبقه سرمایه
پر  و تر، پر تعدادترکارگر هم بوجود آمد؛ بسیار انبوهوجود آمدند، طبقه به 

 زمان منزلی ها در ایندار و کارآفرین. اینتر از طبقه کارفرما و سرمایهکمیت
تشکیالت طلب  ،سیاست يدارهاي عرصهکه ظرفیت طورخواستند. همان

 هاکردند و منزل حزبی و سازمانی و انجمنی براي خودشان اختیار کردند، این
ف نگاهی خواستند. کارفرما و صاحب سرمایه و کارآفرین داراي صهم سکونت

سندیکاي  اتحادیه و اینها گرفتند.نشستند و تصمیم مشترك میبا هم می بودند،
دادند که تشکیالت کارفرمایی تأسیس کرده بودند، اما به کارگر اجازه نمی

یتی طلب کردند. هو نزلگاهها هم مصنفی خاص خودش را داشته باشد. این
اي و صنفی خاص صنف درست شد و در دل صنف دنبال حقوق حرفه

 خودشان بودند.

 بستري براي منزلت :اجتماعی
حقوق  ر رنگ شد:بعدي که حوزه اجتماعی بود، چند مفهوم پ يدر حوزه
 ترازي، بهزیستی و آینده داري.هم/یبشر، همسان

 يبیانیه داري لغو شد.بردهآن در دل  که انقالب امریکا بود 1776 سال
معروف حقوق بشر تنظیم، تصویب و منتشر شد که موجی در جهان ایجاد 

اش گسترده است و زندگی يحوزه رد. بشر احساس کرد که حقوقی دارد،ک
گسترده حقوق  يشود. این حوزهبه خوردن و خوابیدن منتهی نمی فقط
سانی هم د. روي حقوق بشر،کرقبلی طلب می هايتري را نسبت به دورهافزون
 اي انسان و روي بهزیستی ایستادند. طبقهجنسی و همنژادي، همترازي، همو هم

شود عنصر سوم بهزیستی بود، یعنی این زیست باید بهبود پیدا بکند. نمی
که یک طبقه از امکانات حداکثري برخوردار باشد و اتاق سگش اندازه اتاق 

زد [باالخره] توي ذوق می باشد. این تضادها نفري کارگري 12یک خانواده 
ه بهزیستی بزد، توي ذوق می که تضادها[در واکنش به] انسان فطرتی دارد. 
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مفهوم آن روزینش مطرح شد. انسان براي زیست حداقلی سر پناهی 
-داري [میآینده بهداشت. در نهایت هم خواست، خوراك، آموزش ومی

ق تقاعد(به ادبیات آنروز و بازنشستگی خودش را در بیمه و حکه  خواست]
 داد.به ادبیات امروز) نشان می

 سطح مقبول معیشت: اقتصادي
اي که مطالبه] بود. یعنی آنجا تنها طبقهمورد سطح مقبولی از معیشت [هم 

نوین بوروژوازي بود که امکاناتی  ياز کار باثبات برخوردار بود، همان طبقه
اش د، خودکار هم بود و تضمینی براي آیندهداشت، [و] چون خود تأسیس بو

تند خواسولی طبقات جدید دیگر اینطور نبودند، کار پایدار می .وجود داشت
نه کاري که فصلی باشد. کار فصلی همیشه در کشاورزي باب بود ولی در 

ها که بنا بود موجودي اروپاي جدید در صنعت هم باب شد. در برخی از دوران
احتیاج به دو شیفت و سه شیفت کار بود، کارگر فصلی جذب انبارها پر شود و

 اي براي یک کار با ثبات مترتب و متصور نبود.] آیندهکه[ کردندمی
 هشت-هفتمزد، مزد حداقلی بود. بخصوص در آن دوران، زن و کودك و 

ت، گرفساله را هم به کار گرفته بودند. ابتدا هم پرداخت پولی صورت نمی
. بعد هم که نان و یک سرپناه حداقل و...  ر جنس بود،ها بیشتپرداخت
ها و ها پولی شد، بسیار بسیار حداقلی بود. [وقتی] سوسیالیستپرداخت

ارزش اضافی را مطرح کردند، کارگر  يها، مسئلهبخصوص بعداً مارکسیست
 آن درك کرد.

کش و ها در دوران خودشان خدمت بزرگی به بشر زحمتمارکسیست
انجام دادند. برایش با نمودار توضیح دادند که این محصول (یک  ریزعرق

ید اي در تولکفش و کیف و کاله یا کاالي واسطهکاالي سبک مصرفی مثل 
اي مثل ماشین پِرُس) که تولید شده، محصول صنعتی نقش دارد یا کاالي سرمایه

استهالك توست. در آن، اشک و رنج و عرق و خون تو نهفته است. پس 
گذاري مزد باید براي استهالك پرشتابی که داري و از خودت مایه مییم

کنی. بحث مزد و بحث حقوق کار مطرح شد که قبالً یک توضیح بیشتري طلب
 ها، جوشان و خروشان بیرون زد.این مطالبه داده شد. حداقلی خدمتتان

 هاتحول
قالب آمریکا، ان قبالٌ گفتیم که [در این دوران] سه نقطه عطف داریم؛ انقالب

 يهاطیفی از جنبش و همچنین شوروي 1917فرانسه و انقالب اکتبر
 هاکه از مجتمع داریمهم  را يپدیدنو کشورهايو طبقاتی.  ضداستبدادي، ملی
اریم د هم هاییفروپاشی .خدمتتان توضیح داده خواهد شد و سر بیرون آوردند

 .هاي کهن استکه معادل محو نسل
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 هانقطه عطف
 که ندهایی هستنقطه عطفانقالب اکتبر  انقالب فرانسه و ،اتقالل امریکاس

ا ر طنینی رر پژواك و پاي از خودشان متصاعد کردند و پیام پانگاره هر کدام
 در دشت تاریخ آن روز انداختند که تا امروز ادامه دارد.

ام هبشر بیرون آمد. بخصوص که بعداً آبرااز دل استقالل امریکا بحث حقوق
هویت و  »سیاه«فرمان لغو بردگی را داد و  63-1862هاي در سال لینکلن

جا بیرون آمد و بعدها تئوریزه شد. این بشر از اینشخصیتی پیدا کرد. حقوق
 پیام استقالل امریکا بود.

انقالب فرانسه در سه مرحله نضج گرفت که از دل هر مرحله یک جمهوري 
تر املتر، کتر، سازمان یافتههایشان جديبه طور] پلکانی آرمانبیرون آمد که [
تر شد. از دل انقالب فرانسه هم پیامی بیرون آمد؛ پیام آزادي، و تعالی بخش

عرفان، «اي که زد آن را دربرابري، برادري که مرحوم دکتر شریعتی با یک تبصره
زادي [مطرح] بود. جا هم بحث آي ایرانی کرد. اینترجمه»  برابري، آزادي

تاقبل از آن انسان به این شکل که در فرانسه روي آزادي ایستادند و خون 
دادند، کُمون درست کردند، در خیابان سنگربندي کردند و مقابل استبداد مطلقه 
نایستاده بود. تقریبا مشابه این اتفاق نیفتاده بود. انقالب فرانسه در سه موج 

بود. بخشی از پیازهاي نباتی هستند که اینها  خودش بسیار بسیار پر پژواك
فقط توان تولید خودشان را دارند، از یک پیاز فقط یک ساقه، یک سبزینه و 

روید ولی بخشی از پیازها هستند که اگر بکاریشان یا اتفاقی حداکثر یک گل می
خودشان قل بخورند و در زمین بروند، آنقدر توان دارند، آنقدر شوق دارند، 

ثیر اندیشند که سریع تکدر پر انرژي هستند و آنقدر به بیش از خودشان میآنق
) انقالب سه موجی و سه 1847و 1848، فوریه 1815( شوند. در سه مرحلهمی

فرانسه یا انقالب  1848اي فرانسه، تشعشع آفرید. بخصوص انقالب مرحله
تا  هاي این بمبهها و خردفوریه مثل بمبی بود که در وسط اروپا افتاد. تراشه

ها و عثمانی رفت، تا بالکان رفت و کل اروپاي شرقی را تکانه داد. آن پیام
 سازوکار تشکیالتی انقالب فرانسه کل اروپا را متأثر کرد.

از دل انقالب اکتبر هم پیام طبقاتی بیرون آمد. به هر حال این امکان وجود 
صد ساله در  يکه از سابقه هاي سوسیالیستیدارد که در جایی از جهان، آرمان

اروپا برخوردار بوده، شکل حکومتی به خودش بگیرد. در هیچ جاي اروپا این 
اتفاق رخ نداده بود. کمون پاریس در حقیقت حکومت موقتی برپا کرد ولی 
سرکوب شد و یک عمر چهار ماهه داشت. حکومت سمبلیک و نمادین و 

الب اکتبر هاي انقبا تعقلی که مارکسیستبود که پایدار نشد. ولی اینجا  ايآرمانی
 سوسیالیستی بتواند صاحب حکومت شود. بروز دادند این اتفاق افتاد که آرمان 

ها (مثل همان باکونین که از او صحبت در انقالب اکتبر هم ابتدا آنارشیست
تدا گرا، ابها یک جریان عقلکردیم) استارت را زدند ولی در مقابل آنارشیست
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هاي شوروي خطاب بوجود آمد که پدر مارکسیست 39ي پلخانفبه رهبر
آمد که صاحب عقل و درایت و توان تشکیالتی بود. اگر  شود. بعد لنینمی
ي روشنفکران مارکسیست تا آن زمان فقط روي روشنفکري کردن و  طبقه همه

ایستاد که آرمان و  بودند، او روي این ها ایستادهبندي کردن آرمان
کردن خوب است اما به هر حال یکی باید پیدا شود این آرمان و روشنفکري

تمایالت روشنفکري را رهبري کند، سازمان بدهد و متشکل و متعین بکند. با 
در  1900تا  1897اینکه خودش بیرون از شوروي بود (لنین مبارزي بود که از 

در اروپا به سر برد) [به این موضوع]  1917سیبري تبعید بود و بعد از تبعید تا 
سمبل ». دلخوشم به فکر کردن«کرد. یک جمله معروف از او هست: فکر می

را هم بیرون داد. چه باید کردي که قبالً » 40چه باید کرد؟«چه باید کرد بود و 
نش گرا نتوانسته بودند متعیهاي آرمانهاي تخیلی و مارکسیستسوسیالیست
کنیم جزو اي که از آن صحبت مید کرد لنین در ادبیات دورهکنند. چه بای

سالی که  17کرد و در طول آن کرد و فکر میکرد، فکر میمراجع بود. فکر می
رد. کو بیرونی خودش را می هاي درونیاز روسیه دور بود، مخفیانه سازماندهی

یه زبی را در روسگرا که حنهایتاً اقدامات او از بیرون و بقیه اعضاي جریان عقل
ایجاد کردند، منجر به انقالب اکتبر شدند. پیام دورانی انقالب اکتبر، 

سازي طبقه فرودستی که از دار و سازي طبقه پرولتر بود. حکومتحکومت
 ندار دنیا فقط وقت داشت و بازو. 

 هاجنبش
م اي ههاي ضد استبدادي، ملی و طبقاتیجنبش هاانقالب به موازات این

جا بار آننها اولیالیا بود که ناسیونالیستها در ایتیم. مهمترین این جنبشداشت
 41دهی کردند. در ایتالیا مازینیهاي خودشان را تئوریزه و بعد هم سازماندیدگاه

گرا، سوسیالیست صادق، بسیار اخالقی و فرد تئوریکی بود، که یک انسان جمع

                                            
 

)، Georgi Valentinovich Plekhanov )1856- 1918 ،گئورگی والنتینوویچ پلخانف .39
وسیال گذاران حزب سگذار جنبش مارکسیستی در روسیه. وي از بنیانبنیان از پرداز ونظریه

 ت.ها) پیوسها (اقلیتدمکرات کارگري روسیه بود و بعد از انشعاب در حزب، به منشویک
توسط لنین و با الهام از رمانی با همین نام نوشته  1901ه باید کرد در سال کتاب چ .40

نیکالي چرنوفسکی نوشته شد و یک سال بعد انتشار یافت. این کتاب ابتدا بصورت 
هاي فدایی خلق به فارسی ترجمه و منتشر شد و زیرزمینی توسط سازمان چریک

 زنشر شد. هاي گوناگون بازترجمه و بابعدها توسط انتشارات
خواه ناسیونالیست آزادي ،)Guiseppe Mazzini، )1872-1805،ژوزف مازین .41

وي از جمله رهبران فکري و انقالبی مردم ایتالیا علیه سلطه اتریش بود.  ،ایتالیایی
 گردآوري شده است. »تکالیف انسان«آراي وي در کتاب 
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کمت و اخالق کتاب داشت و مقبول جامعه آن [جنبش را] شروع کرد. در ح
باخته اخالقی آمد که یک انسان پاك 43بود. بعد از اوگاریبالدي 42روزيِ ساردین

بود. ملییون ضد استبداد در ساردین در سیر حرکت خودشان کل ایتالیا را بسیج 
رون مپراتوري اتریش بیواحد از دل ا کردند و ایتالیاي واحد بوجود آمد. ایتالیاي

 آمد و بختک اتریش را از روي خودش خارج کرد.
هاي ملی بالکان و اروپاي شرقی بود که یک بخش از ها، جنبشبعد از این

ها بودند و یک بخش هم زیر سیطره امپراتوري عقب ها زیر سیطره اتریشیآن
 مانده عثمانی بود. 

 نوپدیدها
کشور به خود گرفته بود ولی بخش به رغم اینکه بخشی از اروپا شکل 

تر اروپا، مجتمع بود و فقط انگلستان و فرانسه کشور بودند و بقیه مجتمع مهم
ها عثمانی بود و دیگري اتریش که بسیار گسترده بود و بودند. یکی از مجتمع

 داد. اتریش هفتآلمان و ایتالیا و بخشی از بالکان را در پوشش خود قرار می
ه نشین داشت که بسیار گستردبیست و چند ایالت و شاهزادهسلطان نشین و 

اطر تر بود. به خها گستردهبود. عثمانی هم به لحاظ سرزمینی از همه امپراتوري
ها از بین رفتند و که در آن دوران شکل گرفت، امپراتوري ايمبارزات ملی

، ؛ مجارستان، چک، اسلواکیپدید آمدندبینیم کشورهایی که امروز می
 یوگوسالوي سابق، مقدونیه و... از دل این اتفاقات بیرون آمدند.

 هافروپاشی
هاي کهن ها، نظمتحول ينهایتاً در آخرین نقطه از نقاط چهارگانه

فروپاشیدند. سه امپراتوري اصلی، اتریش، عثمانی، روسیه فرو پاشیدند که 
د از ژواك پیام نو، بعدهنده این بود که دوران نظم سنتی به سر آمده است. پنشان

 خواستند به الزامات دوران تن دهند،سقوط و فروپاشی این سه امپراتوري که نمی
فضا بسازند و سازوکارهاي دموکراتیک تعبیه کنند و آنقدر تقال کردند و ایستادند 

 تا زیر تقال جان دادند و از عرصه خارج شدند، [شنیده شد].

 هایافتگیسازمان
ست. بعد از انگلیس، همه جاي و احزاب ا هایافتگیوجه بعدي سازمان

                                            
 

خاندان ساووا  قلمرو تحت فرماندهی ،Kingdom of Sardinia ،پادشاهی ساردنی .42
 شامل ساردنی، پیمونت، ساووا، لیگوریا و نیس بود. 1860تا  1720از

) یکی از مبارزان و از رهبران Giiseppe Garibaldi )1872-1807 ،جوزپه گاریبالدي .43
 بود. یافرمانده جنگ هاي یگانگی ایتال -مبارزات مردم ایتالیا علیه سلطه اتریشی ها در ایتالیا
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هاي شد، سازمانها اعطا میاروپا حزبی و سازمان یافته شد. به نسبتی که آزادي
 ـبا ادبیات آن روز تروریستیهاي سري ـ آمدند و انجمنزیرزمینی به رو می

ي رگرها و سندیکاهاي کادادند. اتحادیهفلسفه وجودي خودشان را از دست می
هاي کارگري در انگلستان یک میلیون وجود آمدند. خیلی مهم بود که اتحادیهبه

هزار نفر  900تا  850و در فرانسه و آلمان جمعیتی حدود  و دویست هزار نفر
درست شدند، نهادهاي اجتماعی مثل صلیب  هم هاکلوپ دادند.را سازمان می

گرفتند ایجاد بر عهده می سرخ و نهادهایی که کار خدمت رسانی اجتماعی را
 شدند و اروپا سازمان یافته شد.

 هاطراحی
طراحی به این مفهوم که دموکراسی جدید یک شش وجهی پیدا کرد؛ پارلمان، 

ها) و وجه NGOحزب، صنف، مطبوعات، نهادهاي اجتماعی(به ادبیات امروز 
بدمدت اگو و چرخشی بود. یعنی ششم، دولت؛ دولتی که تحت نظارت بود و پاسخ
آمد. این ساز و کار شش وجهیِ و موروثی نبود و با رقابت و برنامه سر کار می

 اتفاقاتی است که از آن صحبت به میان آمد. يدموکراسی محصول همه

 روح جهان
کنیم. هر دوره جهان، روحی دارد. روح این آرام جمع میبحث را آرام

جویی، بناگذاري و بهداري، مطالدوران پنج عنصري است؛ آگاهی، آرمان
طراحی. این روح هم فقط منحصر و مختص اروپاي غربی و مرکزي نبود و تا 

طلبانه در ژاپن منجر به روي کار آمدن مطالبات اصالح ژاپن هم رفت ـ
آرام به ایرانِ ما هم آمد. به عثمانی هم رفت و بعد آرام ـشد 44حکومت میجی

 اروپاي غربی و مرکزي نیست.منظور از روح جهان فقط 
جو شد، از قدرت دار و مطالبهها جهان آگاه شد، آرمانمتأثر از همه تراوش

هی کرد، نهاد درست کرد و نظام نوینی را دطلبکار شد، بناگذار شد، سازمان
 تر طراحی کرد. براي زیست بهتر و متعالی

 مضمون جهان

 نو ـآورد کهنههم
هم دارد. دورانی را که ما از آن صحبت کردیم  جهان غیر از روح مضمونی

ورد آو در ایران خودمان در دوران قاجار هم شاهدش خواهیم بود، دورانِ هم
ورد آتواند نیاید! نو که بیاید کهنه را به همکهنه و نو بود. نویی آمده بود، نو نمی

                                            
 

) 1912 -1868دورانی چهل و پنج ساله از تاریخ ژاپن ( Meiji Periodدوره میجی  .44
 گرایی ژاپن با بنیانی قانونی بود.گیرد که سرآغاز مدرنرا در بر می
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ض راي که از آن صحبت کردیم، عگیر نوخاستهخواند. آن کُشتیتاریخی می
کند و قواره عضالنی چهارشانه نوخاسته از پیکر فرتوت جریان کهنه، اندام می
در این صد ساله افتاد. در همه جاي جهان از  هاخواهد. این اتفاقکُشتی می

جمله در ایران ما، افتاد. جریان نوخاسته در ایران ما از قاجارها کشتی خواست؛ 
 در جنبش خجسته مشروطه!

 زاديآـنبرد استبداد
و نبرد، نبرد استبداد و آزادي بود؛ جهان هماورد کهنه و نو بود؛  در همه

 جریان کهنه در موضع استبداد و جریان نو در موضع آزادي. 

 سرمایهتضاد کارـ
هنه و کـذیل نبرد استبداد و آزادي، تضاد کار و سرمایه هم بود. در نبرد نو

و مهاجم و توسعه طلب هم  آزادي، بوروژوازي جدیدـدر نبرد استبداد
مشارکت داشت. انقالب فرانسه در حقیقت شکل تشکیالتی ظفر و پیروزي 
تاریخی بوروژوازي جدید بر فئودالیسم عقب مانده بود و در بقیه اروپا هم این 
اتفاق رخ داد. اما درست [است] که طبقه اشرافیت جدید و بوروژوازي جدید 

شان هم جدي بود؛ اما خودشان و مشارکتورد مشارکت داشتند آدر هر دو هم
وجود آوردند که تضاد کار و سرمایه بود. دو طبقه نو یک تضاد دورانی به

بوجود آمدند، طبقه نويِ اول که بوروژوازي صنعتی بود، بنا بود تبدیل به یک 
دیگر را بمکد. این شیره مکیدن  نوي][ مکش تاریخی شود و شیره جان طبقه

ار و سرمایه هم شد که خودش را در جنبش سندیکالیستی و منجر به تضاد ک
 د.یافتگی طبقه کارگر، نشان دادر جنبش سازمان

 گی»زنده«گسترش عرصه 
نهایتاً همه این اتفاقات منجر به ته مانده این مضمون شد که در کل جهان 

قرن  هدگی گسترده شد؛ زندگی به مفهوم کاملش. یعنی بشري که »زنده«عرصه
یز انتفاع خارج شده بود و فقط یک گذران حداقل معیشتی داشت و برایش از ح

ریدور کن، دنیا کشد که وضع موجود را تحملتبیین تئوریک و ایدئولوژیک می
ها و مباشرها و نیرویی که از تو بهره و پاگردي است، تضادت را با فئودال

، و از این ها همه ثواب استکشد عمده نکن و بگذر، و در حقیقت اینمی
کریدور خارج شو و در جهان آخرت به همه چیز دسترسی پیدا خواهد کرد؛ 
در این دوره رفت به دنبال زندگی. بخشی رفتند به دنبال زندگی افراطی مثل 

داري جدید که خواستند همه را به نفع گسترده کردن عرصه جریان سرمایه
 زندگی شد. بشر حس زندگی خودشان بمکند ولی مستقل از آنها کل بشر اهل

کرد آوایی در جهان وجود دارد، موسیقی متنی در طبیعت وجود دارد که آن 
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موسیقی متن باید روي آرشه ویلن و پنجه پیانو بیاید. بخشی از وقتش را 
اختصاص داد به شنیدار، بخشی را به دیدار، بخشی را به خواندن تاریخی، 

ود اما رزشی، کلوپی. قبالً اینطور نبرمانی، داستانی، پیِسی، فراغتی، تئاتري، و
عرصه زندگی گسترده شد. یک وجهش مثبت بود که بشر چند وجهی شد، 

ساعت به نفع باد  17بشر فقط، بشر چهارپاگونه قرون وسطی نبود که روزي 
 کردن یک طبقه کار کند. بشر عرصه زندگی را به روي خودش باز کرد.

 ي جهانمرحله
ي جهان چه بود؟ پرده دوم بود. بعد از قرون رحلهبحث را تمام می کنیم. م

پرده، عبور از قرون وسطی باال رفت. اول اول وسطی از رنسانس به بعد، پرده
پرده که امروز از آن صحبت شد، گذر از مطلقیت و مطلقیت کلیسایی بود. دوم

خواهد عرصه سلطنتی بود. این دوران، دورانِ مشروطه است. بشري که می
اش دار کردن خود و خانوادهش را گسترده کند و دنبال بهزیستی و آیندهازندگی

پذیرد اما قدرت را پاسخگو است، قدرت را براي مدیریت کالن جامعه می
کند. زند، حضور قدرت را مشروط به شروطی میخواهد. به قدرت حد میمی
هم  ترلالبته قب به بعد ـ 1850شود گفت که از نیمه دوم قرن نوزدهم، می

اي بوده ولی از این به بعد به طور تشکیالتی و ثبت خواهانهاتفاقات مشروطه
عاقبِ رود، متبشر به دنبال گذر از دوران مطلقیت سلطنتی می ـو ضبط شده

 گذر از مطلقیت کلیسایی که قبالً صورت گرفته بود.
لذا فضاي جهان، فضاي مشروطیت است. در پرتوي این فضاي عمومیِ 

جا زیاد فرصت نبود که کنیم. در اینآییم و ایران خودمان را نگاه می، میجهان
مبارزه پراستهالك جریان نو و کهنه را ترسیم کنیم اما در ایرانِ خودمان چون 
بحث ملی است، این فرصت وجود دارد. ما جهان را به قصد اینکه فضاي 

ا در و نه بیشتر. ام کنیمعمومی و چتر واحد جهانی را ببینیم چیست، مرور می
.ایران درنگ و تأنی بیشتر است





 

 پرسش و پاسخ
ه است. شود در آن زمان، مشروطاي که مترتب بر لیبرالیسم میعنوان کردید که مشی سیاسی

من چند سوال در این زمینه داشتم. اگر لیبرالیسم آزادي همه چیز است که به دیکتاتوري منجر 
روط شدن قدرت است و این یک تناقضی است. سوال دیگر شود، در حالی که مشروطه، مشمی
 زنند خیلی روي سیرکه خیلی از روشنفکران، االن  که در مورد شرایط مشروطه حرف میاین

گویند که پروسه مشروطه یک حرکت کنند و میآرام و مسالمت آمیز انگلستان تکیه می
قاتی اقتصادي فارغ شدند و دغدغه طب لیبرالیستی طبقه بورژوا بود که وقتی از نیازهاي اولیه

نداشتند، نشستند به مشروط شدن فکر کردند. اما شما به سیر انگلستان نپرداختید و در ضمن 
اش مشروطه شد. تحلیل شما متفاوت بود .و از گفتید که لیبرالیسم در آن زمان مشی سیاسی

 ا سوال من است؟همشروطه مساوات خواه و عدالت طلب و... نام بردید. این تناقض
 

عنوان شد که این لیبرالیسم مبتنی بر دو پایگاه فلسفی بود، یکی مکتب 
شود گفت استارت لیبرالیسم انگلیس (جریان خودبنیاد داخل منچستر که می

لسه پسه لسه فر هم بود.  فرانسوي خود انگلیس) از آنجا زده شد و یک ایده
ه لیبرالیسم بیرون آمد. معتقد باز ممزوج شدن این دو پایگاه فلسفی مکتب 

دیدند. دولت را به آزادي همه چیز بودند اما قدرت را الی النهایه آزاد نمی
کردند. افسارگسیخته نبود و عنوان یک نهاد مدرنِ مصحح و حامی نگاه می

هاي آزاد باشد. اگر آن دست نامرئی که آدام اسمیت بایست مصحح جریانمی
ها در جاهایی احتیاج به ساسون گرفتن داشت، اطاعتقاد داشت، به قول خی

هاي لیبرال در هایی که دولتنوع دخالت کرد. ازجا دخالت میدولت باید آن
انداز کردند و اشتغال را کردند. نقدینگی را جمع و تبدیل به پس 1929بحران 

گر زهرِ تورم افسارگسیخته کردند. یعنی آنها قائل به دولت کمتر مداخلهپاد
هایی دخالت کند. همان موقع هم دولت ها و گلوگاهستند که باید در بزنگاهه

 هاي مرکزي ازکرد. بانکگري را ایفا میبا ابزارهاي پولی و مالی نقش مداخله
 1338همان زمان به وجود آمدند. فرض کنید سال تأسیس بانک مرکزيِ ما 

ال س دویستحدود  ها عمريیعنی کمتر از نیم قرن است ولی بانک مرکزي آن
هاي دارد. بانک مرکزي ابزار دولت براي پمپاژ پول و نقدینگی است. در حوزه

دیگر هم دولت را یک دولت معلمِ مصحح با ضریب حداقلی مداخله در 
خواستند. دولتی که بتواند آزادي کاملِ سرمایه و تحرك آن را و ها میبزنگاه

لوژي لیبرالیسم و بورژوازي جدید آزادي کاملِ تجارت را که جزء اصلی ایدئو
 . گرمداخله تربود، تأمین کند. همه چیز آزاد اما دولت مقید و کم

انگلیس را هم که شما گفتی ما نرسیدیم مطرح کنیم. تنها کشوري که با 
حداقل هزینه به ساز و کارهاي مشروطه نائل آمد، انگلیس بود. اما این به این 

عقالنیت محض و با اراده کامل خودش این کار معنی نبود که حاکمیتشان با 
ساله سلطنت ملکه ویکتوریا در انگلیس بوده است. ملکه  63را کرد. دوران 
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اي بود. در آن دوره و قبل از آن دوره آدم محافظه کار و ضمناً عقالنی ویکتوریا
 و در جاهایی گرایانه در انگلیس بود که رادیکال هم بودندهاي اصالحجنبش

به تنازع و برخورد آنتاگونیستی هم کشیدند. ولی کاري که در زمان ملکه 
ویکتوریا صورت گرفت (شوهرش هم یک فرد فکري و کمک کار و مشاور 

هایش نقش ویژه داشت) انگلیس بدون آنتاگونیسم از اش بود و مشورتاصلی
قبل  هاییون خونریزينوع ایتالیا، بدون مبارزات مسلحانه از نوع بالکان و بد

طور] در اتریش، توانست [به در آلمان و دوران مترنیخ از دوران بیسمارك
، یک 1815اي به یک سازوکار دمکراتیک دست پیدا کند. یک مرحله مرحله

؛ در سه مرحله آمدند دموکراسی را 1867و یک مرحله هم  1832مرحله 
انه طلبطلبانه و مشارکتیق کردند. در مرحله اول مطالبات اصالحآرام تزرآرام

شد. آن زمان آمدند از کل جمعیت خیلی جدي بود و داشت آنتاگونیستی می
هزار نفر حق رأي دادند. شهروندان اصلی ممتاز و  450میلیونی به  بیست

مالکانی که از یک سطح درآمد مشخصی برخوردار بودند حق رأي دادن و حق 
باز براثر دینامیسم داخلی  1832نتخاب شدن گرفتند. در مرحله بعد در سال ا

هزار نفر رسید. در  850و مطالبات و همینطور عقالنیت حاکمیت این عدد به 
مردم واجد حق رأي شدند.  بیست درصدتا  پانزدهچیزي حدود  1867سال 

 این یک دموکراسی آرام و با طمأنینه بود. 
فرانسه  1848رون از خودشان هم فعال بودند. انقالب ها روي تجارب بیآن

اي در کل اروپا انداخت که به انگلیس هم منتقل شد. انگلستان یک موج و تکانه
بود که  هم با عقالنیت و حاکم کردن ساز وکارها (قبالً احزاب ویگ وتوري

به دو حزب  سال این حزب تبدیل 150ساله دارند و بعد از  سیصدیک سابقه 
سال پیش هم حزب کارگر به وجود  110کار شد و حدود لیبرال و محافظه

هاي اصلی اجتماعی و آمد.) [موجب شد] همه تمایالت طبقاتی و پایگاه
اقتصادي ساز و کارهاي حزبی و صنفی خودشان را پیدا کنند. دلیلی براي تنازع 

ها الیا، یا مجارها یا روساز نوع مبارزات مسلحانه مازینی و گاریبالدي در ایت
خواستند نم پس تزارها سخت جان بودند و نمی . در روسیهوجود نداشت

بدهند. یک باکونینی پیدا شد و یک جنبش آنتاگونیستی تروریستی که الکساندر 
دوم را ترور کردند. الکساندر دوم که ترور شد تازه اتفاقاتی افتاد؛ دوما و 

طور بود. بینند اما زالندنو هم اینانگلیس را می وجود آمد. همه االنمجلس به
بود. در  1890اولین جایی که زنان صاحب حق رأي شدند زالند نو در سال 

ها کنیم زنان اصوالً در این دورهاي که ما ازشان صحبت میاین کشورهاي مترقی
 سهاي زالند نو و استرالیا و کانادا با الگوي انگلیحق رأي نداشتند. حاکمیت

طلبی خودشان استارتر شدند. البته در انگلیس مقدم بر اینکه حاکمیت اصالح
پیشه کند و زمینه ایجاد پارلمان را فراهم کند و راه را براي مبارزه حزبی باز 

ها طلباي بیاید سر کار، اصالحدار در یک رقابت برنامهکند و دولت برنامه
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 نبودند استبداد مطلقه سلطنتی ادامهها بروز و ظهور جدي داشتند. شاید اگر این
پیدا می کرد و تجربه آتاگونیستی اتریش و آلمان و ایتالیا سر راه قرار می 
گرفت. شما انقالب اکتبر را در فضاي جهانی به عنوان یک نقطه عطف مطرح 

ن دانم ایکردید و گفتید که یک خواست کارگري بود. اما تا آنجا که من می
 هاي خودشها نبود و لنین با نیروي نظامی خواستهروسانقالب مطالبه ملی 

را تحمیل کرد چرا که اصالً در روسیه کارگر صنعتی نبود و بعد هم استالین با 
ها را ادامه داد. من آن چیزي که شما میلیون نفر تحمیل خواستههفت کشتن 

 گفتید را عیناً نگفتم. 
هفت  آرام در دههآرام در روسیه تزاري طبقه کارگر وجود داشت. تزارها

کرد، ها الزام میبه سمت صنعتی شدن رفتند. شرایط به آن نوزدهمقرن  وهشت
مانده همه پیرامونشان صنعتی شده بودند. همه اروپا منهاي آن اروپاي عقب

صنعتی شده بود. بخش مهمی از خاك [روسیه تزاري] در اروپا بود. 
شیدند. د و به صنعتی شدن شتاب بختوانستند در عصر کشاورزي باقی بمانننمی

گویند روسیه تزاري در موقع سقوط، کشوري نیمه به لحاظ کالسیک می
تر پی (که کمانپی و جیديهاي جیکشاورزي و نیمه صنعتی بود. عدد و رقم

دهد که بخش قابل توجهی از ها این را نشان میاند) در آن دههقابل وثوق
شد. پس آنجا هم طبقه کارگر نعت تولید میآرام توسط صپی، آرامديجی

که هیچ [کارگري] وجود نداشت؛ من در بحث وجود آمده بود، نه اینصنعتی به
راجع به شوروي این را گفتم که اگر پیام استقالل آمریکا حقوق بشر بود و 
پیام انقالب فرانسه هم آزادي، برابري و مساوات بود، پیام انقالب اکتبر هم 

هاي هایی در اروپا شده بود که حکومتبقاتی بود. قبل از این تالشیک پیام ط
کارگري شکل بگیرند (در پاریس هم چهار ماه این اتفاق افتاد) ولی تحقق پیدا 

هاي سوسیالیستی نکرد و ناپایدار ماند. وجه دیگرش هم این بود که انگاره
عد از ي که بتوانست تبدیل به یک حکومت بشود. حاال اینکه شما عنوان کرد

چه اتفاقی افتاد ما کاري به آن دوره نداریم. اما قبل از آن، با انقالب  1921
شوروي یک پیام طبقاتی در کل اروپا پژواك پیدا کرد و هفتاد سال هم بقیه 
جهان را تحت تاثیر قرار داد. آن چیزهایی هم که شما گفتید وجود داشته است 

دهد. اما در آن دوره ما هم خیلی اجازه نمییست و سواد اما ما االن موضوع ما ن
 پرولتري بود. ـپیام، یک پیام طبقاتی

 

*** 
در قسمتی از بحث گفتید که در دوره مورد بحث طبقه کارگر و تضاد کارگر و کارفرما 

 پیشگی بود و صنعتی نبود. آیا در دوره قبل همینوجود آمد در حالی که قبالً اقتصاد فالحتبه
داران نداشتند؟ تفاوت این دو تضاد چیست؟ چه اقداماتی کارگرها انجام قانان با زمینتضاد را ده

 دادند که دهقانان انجام ندادند؟
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در مروري که روي قرون وسطی کردیم، [دیدیم] اقتصاد آن دوران اقتصاد 
کشاورزي بود. در سازمان اجتماعی هم دیدیم که فقط دو طیف سازمان داشتند، 

یسا که تشکیالت خاص خودشان را داشتند و یکی هم کالن یکی ارباب کل
دارها و سینیورها بودند که تشکیالتی مرکب از خود و پیرامونشان (مباشر، زمین

آوري ده به دهقان، مامور جمعحسابدار، انباردار، سرکش به زمین، مواجب
کرد، یمالیات، مامور بیگاري و...) داشتند اما نیروي اصلی که روي زمین کار م

داد سیاسی حاکم اجازه میـسروها اصال سازمان نداشتند. نه شرایط اقتصادي
اي گذاشت که سازمان صنفیدار بشوند و نه نیروي فکري کلیسا میکه سازمان

درست شود. البته که آنها هم مطالبات داشتند منتهی چند محدودیت تاریخی 
که  گراییمرور کردیم؛ آخرت داشتند. یکی باورهاي ایدئولوژیک دوره بود که

گفت از دنیا بگذر و ستم را تحمل کن و هر چه اینجا ستم را تحمل کنی می
تر و امکاناتت بیشتر است. این انگاره ایدئولوژیکی بود که آنجا بارت سبک

شد. ستم و سرکوب سیاسی و قواي نظامی و... هم بود مانع از سازماندهی می
اي به خود بگیرد. مبارزات شکل صنفی ویژهتوانست لذا [مطالبات] نمی

سده هست و در تاریخ ثبت و ضبط شده و حتی  دهبار دهقانی هم در آن خون
حث اند. [بجاهایی تشکیالت فئودالی را هم مغلوب کرده و زمین تصرف کرده

 از مبارزه خالی است ولی مثل [ي قبل]بیان شده] به این مفهوم نیست که دوره
بون یافته و صاحب تریشود، سازمانبندي میود که مطالبات طبقهدوره بعد از خ

امد، وجود نیالساعه بهطور نبود. کارگر صنعتی هم که خلقشود، آن دوره اینمی
ساز؛ بوجود آمد. مانوفاکتور یعنی دست اواخر دوران قرون وسطی مانوفاکتور

وجود آمد هاي کوچک خانگی بههیعنی در کنار بخش اصلی کشاورزي کارگا
تر شد و بعدها در شکل پیشرفتهکه صنایع دستی براي اول بار تولید می

ها مانوفاکتورها ابزار اولیه تولید را بوجود آوردند. خود این مانوفاکتوریست
رفته خودشان یک طبقه شدند. منتهی چون انقالب علمی سریع انجام شد رفته

ورت آفی صگونه و تیکر انقالب علمی هم شوكو انقالب صنعتی مبتنی ب
گرفت، به فاصله کوتاهی یک طبقه پرتعداد جدید بوجود آمد. در کنار این یک 
نقل مکان از روستا به شهر هم بود. مثال اگر انگلستان قبل از انقالب 

شهر اصلی داشت بعد از انقالب صنعتی تعداد  74صنعتی(دقیق یادم نیست) 
رسید یا اگر مراکز اصلی صنعتی مثل منچستر شهروندان  174شهرهاي اصلی به 

محدودي داشتند، مهاجرپذیر شدند و بخشی زیادي از نیروي کارِ رويِ زمین 
به جانب خدمات و صنعت و خدماتی که بعد از صنعتی شدن بوجود آمده 
بود، شیفت پیدا کرد. طبقه شکل گرفت در کنارش هم جنبش سوسیالیستی آمد 

بقاتی و نقش استثمار تئوریزه شد و اینها همه سازمان یافتند و حقوق و مبارزه ط
صنفی طلب کردند. تفاوت وضعیت نیروي کار در دوران جدید با دوران قدیم 

خود  کهاین بود که تئوري، نیرو و سازمان حامی پیدا کرد. یعنی مقدم بر این



الملل فضاي بین   67 

فراهم  ن تمهیداتاین طبقه به حرکت در بیاید این تمهیدات فراهم شد. وقتی ای
ها خودآگاهی طبقاتی پیدا کرد، صنف درست شد، [طبقه کارگر] به مساعی این

تر و مادر مثل سندیکاها و هاي پیشرفتهکرد و بعد از صنف هم سازمان
بخصوص در انگلیس و فرانسه و ها. کمتر کارگر صنعتی در اروپا ـ اتحادیه
 اشد، حداقلش این بود که در صنفهاي صنفی بکه بیرون از تشکل ـ بودآلمان 

وجود آمدند. مثال فرض ریز هم بههاي خیلی خردهخودش شریک بود. صنف
کشان کشی و پرچ کردن بود، صنف سنبادهکن در صنایع یکی از کارها سنباده

ریز انبوه شد که هر وجود آمد. اینقدر تشکیالت صنفیِ خردهمنچستر هم به
کار پیدا کرد که از سرجمعشان بعد از اینکه وگاه و سازصنف خودش یک منزل

وجود سیمون سندیکالیسم را تئوریزه کردند، سندیکاها بهسیسموندي و سن
 یافتگیآمدند. سندیکا اول در فرانسه درست شد. همه امکانات براي سازمان

صنفی طبقه رو به رشد این دوره فراهم شد ولی در آن دوره نه تئوري بود، نه 
، نه روشنفکري، نه تنویر و نه آشنا کردن به حقوق بود. طبیعی جریان حامی

یافتگیِ دو نیرويِ کار در این است که تفاوت این دو دوران خود را در سازمان
 کنیم، نشان بدهد. دو برش زمانی که ما ازآن صحبت می

 
*** 

واه است خاي که مشروطهطلبی است و طبقهاي که حامل اصالحتفاوت بنیادینی بین طبقه
رخی ب. االن یکی از دعواهاي فکري متفکران ما بر سر مشروطه نوع انگلیس است. وجود دارد

گویند حامل مشروطه یک طبقه بورژوا است و در نتیجه براي تغییر باید به سمت ایجاد و می
ودتان ها تحولی که به قول خرسد اصالً از ایناي حرکت کرد که به نظر میگسترش چنین طبقه

طلبی فرانسه که نگاه کنیم اما به اصالح. آیدا عرق ریختن و خون دادن همراه باشد درنمیب
شما در این مطالعه سیر جهان . شودها و شعارهاي پرولتري مطرح میبینیم که حرفمی
نید که طی بندي طبقاتی کخواستید یک سیر طبقاتی از مشروطه شدن ارائه بدهید و یک جمعمی

اي که علیه همین بورژوازي وجود آمد و بعد طبقهاول یک بورژوازي به. ی شدآن دو مرحله ط
ها را تصریح خواستید چنین سیري را بگویید به نظرم موفق نبودید و تفاوتاگر می. قیام کردند
 .نکردید
  

تواند بگوید الگوي مشروطه ما باید مطابق الگوي مشروطه هیچ کس نمی
هاي رادیکال مترقی یک جنبش چارتیستانگلیس باشد. در انگلیس هم 

وجود آمد که مارکس و انگلس هم به آنها پیوند خوردند. اگر اصالحات به
یري ها جنبش فراگیافت، جنبش چارتیستشد و تحقق نمیسلطنت اعطا نمی

شد. [وقتی] این خطر را حس کردند که جریان نوپاي فکري و تشکیالتی می
 ها اصالحات را سرعت بیشتريخواهد به آنجا نفوذ کند، اینمیسوسیالیستی 

داد حزبی تحت عنوان کارگر شکل بگیرد دادند. لیبرالیسم در آنجا اجازه نمی
داد. یک جنبش سندیکالیستی قوي در فرانسه و آلمان راه و به سندیکا تن نمی

لی ارتباطات خیوجود آمده بود (تلگراف بود)، [و] افتاد. آن زمان ارتباطات به
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بیش از گذشته شده بود. بعضی از نشریات آن زمان در چند کشور توزیع 
ر توانستند نفوذ پیدا کنند. لذا انگلستان هم سیها سریعاً میشد، یعنی جنبشمی

خودش را داشت. به خونریزي و جدال مسلحانه نینجامید اما مطالبات خیلی 
ی گونه مطالبات عینبدون هیچ جدي برمال شد وگرنه کدام حاکمیتی هست که

و حداقل امکانات عینی بیاید خودش پیش قدم بشود و راه باز کند و تعداد 
 بیشتري را سر سفره بنشاند و مدارا پیشه کند؟ اصالً چنین چیزي وجود ندارد. 

د. نکته افتاي نباشد تحولی هم اتفاق نمیشود گفت که اگر زمینهقاطع می
الخره جاهاي دیگر اروپا هم مشروطه شد. آنها هم بعدي هم این است که با

هر کدام الگوهاي خاص خودشان را داشتند. مثالً در اتریش و ایتالیا و آلمان 
یک بار پیروزي تحصیل شد اما ارتجاع سازماندهی کرد و بسیار جدي به کمک 

ول مازینی ا کلیسا در جنبش مرحله ،کلیساي کاتولیک سرکوب کرد. در ایتالیا
اریبالدي کنار جنبش بود ولی در زمان سرکوبِ جنبش، کنار قدرت بود. و گ

وهاي داد. اینها هم الگبه این سادگی به مجلس تن نمی در فرانسه لوئیس فلیپ
شود یک الگو را واحد کرد. هر اقلیمی شرایط خاص مشروطه هستند. نمی

ت که مشروطه ایران را هم باید خودش را دارد و در ایران هم یک نظر این اس
اي زد. [اما] آیا اینجا صنعتی شکل گرفته بود که بورژوازيبورژوازي رقم می

 به وجود بیاید؟ صنعتی شکل نگرفته بود.
پیدا شد که چند کارخانه  الضربیدوران آخر حکومت قاجار یک حاج امین
آرام هم آرام ] خانواده کوزه کنانیزد و یک کارخانه برق هم آورد. [صنایع

ها مظاهر جدید و تک مورديِ بورژوازي گرفت. اینداشت در تبریز شکل می
الضرب به ناصرالدین شاه ایجاد مجلس تجار جدید در ایران بود. پیشنهاد امین

 خواستند مثلرسیم که چند شاهزاده میبود که شاه مخالفت کرد. جلوتر می
نان غلط گوید، جواانگلیس و فرانسه، کلوپی درست کنند که ناصرالدین شاه می

گذاشتند حداقل مظاهر بورژوازي اینجا کنند کلوپ درست کنند. یعنی نمیمی
شکل بگیرد. حاال این چه اصراري است که استارتر مشروطه در ایران 

؟ وجود داشتبورژوازي باشد؟ کدام بورژوازي؟ مگر اینجا بورژوازي متشکلی 
اري داري تجبراي انعقاد نطفه سرمایه یک امکانات حداقلی در دوران امیرکبیر

ر وجود آمد. امیرکبیر را زدند. فقط رگ امیرکبیو صنعتی نسبتاً علمی در ایران به
هایی که زده بود قطع شد. نبود که در آن دوران زده شد، کل استارت پروسه

اي وجود نداشت که بخواهد استارت اشت، طبقه اقتصاديچیزي وجود ند
هاي خودش را به شرایط خصوصاً شود انسان انگارهحرکت را بزند. لذا نمی

تاریخ و گذشته سوار کند. [مشروطه] در ایران ساز و کارهاي خودش را داشت. 
 العابدیناي بود، زینکرمانیخان آقااآمد، میرز خانیآمد، ملکم یک سیدجمالی

ریزها شرایط مشروطه در بود که یک رمانی نوشت و... با این خرده ايمراغه
ایران شکل گرفت. با انگلیس و فرانسه فرق داشت که یک طبقه جدیدي آمد 
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د، اما خودش با فئودالیسم با شمشیر برخورد کرده جو بوکه مسالمتکه با این
کل بگیرد اي شو خونریزي کرده بود. در ایران اصالً این اتفاقات نیفتاد که طبقه

و بخواهد طبقه قبلی را نابود کند و... . یک اقتصاد فالحتی بسته خودبسنده 
و بتواند  دنبود که از آن یک طبقه بیرون بزن اي[بود]؛ جو اقتصادي ايغیرمبادله

 استارت مشروطه را بزند. بقیه جهان هم الزاماً الگوي انگلیس نبود.
الگوي ژاپن یک مقدار شبیه انگلیس بود. ژاپن هم قبل از اینکه میجی بیاید 

ور طلبانه امپراتطلبانه راه افتاد. آن جنبش اصالحسرکار، یک جنبش اصالح
قصد اصالحات آوردند.  ارتجاعی قبل از میجی را ساقط کرد و میجی را به

طلب زاده شده بود اما شان این است که میجی از مادر اصالححاال همه تلقی
ر هاي ژاپن دطلبطور نبوده است. یک شرایط عینی بوده، میجی را اصالحاین

قدرت دادند که بیاید استارت اصالحات بزند. بالفاصله  نوزده،نیمه دوم قرن 
هاي حزبی هم در ژاپن آمد. بر او تکلیف کرده مهنابعد از اینکه او آمد آیین
وجود بیاوري و او زمینه را فراهم کرد. گر جدید بهبودند که باید طبقه صنعت

اینطور نبود که بورژوازي ژاپن از آسمان بیاید. با سوبسیدهاي دولتی میجی 
 وجود آمد. منتهی بورژوازي ژاپن مثل بورژوازي ابتدايبورژوازي ملی ژاپن به

قاجار ما نبود که االن صد سال است هنوز در ننوي تاریخی است و باید مدام 
 بورژوازي به او یارانه بدهی تا در مقابل هجوم بازار خارجی سرِ پا بایستد.

ی و... سیر خاص خودشان را داشتند. میجی میتسوي، میتسوبیش. ژاپن سرپا آمد
آمد که اصالحات کند، او را آوردند که اصالحات کند، اینجا امیرکبیر خودش 

جتماعی اـگر اقتصاديمستبد بود اما اصالح خان سپهساالررا زدند. میرزاحسین
 بود، او را هم کنار زدند. 

عهد بود در حقیقت، مفلوك و را با اینکه نائب السلطنه و ولی عباس میرزا
ها زده شد، سرکوب استارت این نوع حرکتمفلوج کردند. در ایران هر موقع 

 هااي وجود ندارد که بیاید علیه مالكشده است. لذا طبقه بورژوازي نوخاسته
ها کند و قدرت شورش کند و بخواهد فرهنگ خودش را جانشین فرهنگ آن

 و طور نیست، همه چیزش ویژهرا مشروط به شروطی کند. ایران اصالً این
نکه کشورهاي دیگر هم خاص خودشان است. خاص خودش است. کما ای

ها را در توان مدلاي گرفت، میشود از روح عمومی حاکم بر جهان بهرهمی
حد امکان بومی کرد، ولی این انگاره که اساساً باید بورژوازي در ایران مشروطه 

اي شکل وقت در ایران مشروطهزده است...[در این صورت] هیچرا رقم می
 گرفت. نمی

اورند. وجود بیی زمان شاه سعی کردند تصنعی یک بورژوازي مستقل بهحت
ها که آمدند در خوزستان صنعت را بخوانید، خانواده رضایی خاطرات علَم

فوالد را درست کردند و گروه زدند و از آن گروه بانک درآمد (پسر رضایی 
خواستند شهریار گذاشتند) می اسمش شهریار بود و اسم بانک را هم
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اش کنند که به انقالب خورد. گروه تولیدشان اتومبیل را درست کرد سراسري
کردم این یک زدند. من خودم تصور می 54که سه مدل شورلت ایران در سال 

خواستیم در فوالد گروه خودبنیاد بوده اما در خاطرات علم آمده که ما می
تیم، شاه رضایی را که سناتور بود، خواست و گذاري کنیم پول نداشسرمایه

گذاري کن. یعنی بورژوازي هم بورژوازي فرمایشی گفت برو اهواز سرمایه
ي توانستند یک گروه خودکفاکفش ملی می عنصرهایی مثل ایروانیاست. تک

ثالً را داشتند، یا مها این استعداد بورژوازي صنعتی جدید بشود یا خسروشاهی
دهد  توانست این اتفاقات هم رخگروه صنعتی نیرو تقریباً خودکفا بودند و می

ولی بورژوازي مستقل در ایران شکل نگرفت. یک استارت هم زمان مصدق 
اي هم پاشیده شد و رفت. لذا وقتی طبقه آن زده شد که بعد از کودتا، نطفه

تر هم باشد. ایران وضعیت خاص خودش توانسته استارنمی است،وجود نداشته
 را دارد.

 
*** 

 
سوال من این است که آرمان مشروطه حاصل تالش اروپا بعد از قرون وسطی بوده است و 

گذرد؟ سیر داخلی ایران در بحث شما غایب که از بطن تاریخ ما هم میبه ما هم رسیده یا این
 است، ایران خودش سیري نداشته است؟

 
[این نهضت] سیر داخلی هم داشته است. اما ما در روشمان طبیعی است که 
توان برعکس هم عمل کرد و . میآییمکنیم و به درون میاز بیرون شروع می

ت تر اساز داخل به خارج رفت اما این خیلی معنادار نیست. به نظر این درست
اي از شرایط جهان و منطقه (به منطقه هم اشاره شد؛ بخشی از که عرصه

پراطوري عثمانی هم منطقه [مورد بررسی] ما بود؛ عراق،  لبنان و سوریه و... ام
از دل این مجتمع امپراتوري بیرون آمدند و تبدیل به چند کشور شدند که 
بخشی ناشی از فضاي عمومی جهان و بخشی هم ناشی از تمایالت 

ا در مطلبانه بخشی از مردم بود) ترسیم شود. اینکه طلبانه و اصالحمشروطه
بینیم چه هست، گفتمان دوران و فضاي دوران چه هست. بعداً که بیرون می

یست طور نشود. یعنی اینباز می کنیم، یک پیشینه[بحث] ایران را شروع می
ها در سیر خودش به ایران رسید، نه! هایی پیدا کرد و این تکانهکه جهان تکانه

 فقط این نیست.
گرانه درون مشروطه یک اقدامات اصالحسال قبل از  صددر ایران از 

 ترین آنها عباس میرزا است؛ بعد امیرکبیر،حاکمیتی صورت گرفت که مشخص
طلبیِ ناکامِ درون حاکمیتی با دستاوردهاي بعداً سپهساالر. سه موج اصالح

محدود داریم. بعد حدود ربع قرن قبل از مشروطه یک تالش [در جهت] تنویر 
شود. این از جهان شروع ینها همه سرجاي خودش عنوان میافکار را داریم که ا
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کردن به مفهوم اصالت دادن به شرایط خارجی و نادیده گرفتن و فرودست 
انگاشتن مبنا نیست. از ابتدا هم این توضیح خدمت دوستان داده شد که اصالت 
با مبناست، با ساز و کارهاي درونی اقلیم خودمان است. منتها باید یک ربطی 

سال تمایالت  صدم با جهان برقرار کرد. وقتی جهان قبل از ما حدود ه
ژاپن، عثمانی، بالکان، طلبانه داشته و در اغلب کشورهاي جهان ـمشروطه

این تمایل بوده که سلطنت مطلقه مشروطه  ـاروپاي شرقی، مرکزي و غربی
 توان این را نادیده گرفت.بشود، نمی

یافتگی، طلبی، سازمانمشارکت هی،خوادر درون این میلِ مشروطه
ها توان اینها، تمایالت صنفی و... بوده است. نمیدهی احزاب و سازمانشکل

هاي بعدي اي روي گلوگاه ایران آمد. در برشرا نادیده گرفت و صرفاً نقطه
دیدیم، مرحله امپریالیسم هم همینطور است. در تنباکو هم ما باید جهان را می

دیدیم، فروریزي و فروپاشی بازارهاي ملی را در همه جهان به یرا م 19قرن 
ب داري بعد از انقالنفع تسخیر و تجلی بازار واحد کاال و خدمات نوین سرمایه

دیدیم که عصر امتیازات در دیگر کردیم. میصنعتی موج دوم مشاهده می
رفتن جاهاي جهان هم تجلی پیدا کرده بود. [استعمارگران] دنبال میهمانی 

نی شدند. این رابطه میهمانی و میزبابایست میزبان آنها میبودند و بقیه جهان می
خورد و از یک [سو] هم از مجراي از یک [سو] از مجراي بازار رقم می

امتیازات. تنباکو را باید در آن لحاف تاریخی دید وگرنه اگر بخواهیم مستقیم 
ی باالخره دالیلی داشته که بخش کند.برویم سر تنباکو اصالً معنی پیدا نمی

 است. اي و بخش مهمتري هم ایرانی بوده جهانی بوده، بخشی منطقه
تر روي فضاشناسی ایران، ساختار قدرت، شاءاهللا، مشروحجلسه بعد ان

بروز  ها[يرویم روي زمینهآییم؛ و بعد میموقعیت اجتماعی، اقتصاد، سیاست می
ی از ربع قرن قبل از مشروطه توسط هاي سترگواقعه]. باالخره تالش

منورالفکرهاي ایرانی مقیم خارج و داخلی صورت گرفته است. آرمانی وجود 
... و هایی منتشر شدهها تئوریزه شده، ادبیاتی منتشر شده، آگاهیداشته، آرمان

مشروطه که خودبه خودي شکل نگرفته کما اینکه در کشورهاي به اصطالح 
پیش نرفته است. مجبور هستیم عنایتی به بیرون  پیشرفته هم خودبه خودي

دیوارهاي ملی خودمان هم داشته باشیم وگرنه صرفاً تجربه داخلی خیلی معنی 
 دهد.نمی
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 با اجازه ،ان و برادرانبا سالم و عصر بخیر خدمت دوستان، خواهر
  آقاي مهندس سحابی وآقاي دکتر ملکی. خصوصبه موسفیدان 

 غوغاي جهان
 برتراویده هايمفهومها و مرام

ر د ایران يمشترکاً درك و دریافت کردیم که از صد سال قبل از مشروطه
اما  ،از عید عبور کردیمم، فروردین هستیده است. در ماه پا بوجهان غوغایی بر

 . شودعرف تا انتهاي فروردین نوروز حساب میدر 
 که شبی بود مقدر نه چو قدر عامیانه  درقشبست ز تو هر ، ز تو هر صباح عیدي

ت. بسیار پرمعنا اس، که شعر را سروده این مولوي در توصیف سنن پروردگار
 یقتدر حق د.کند که به عمق بروکند و مجبورش میمی انسان لباس غواصی تنِ

 هر صباح عیدي و پردازي است که هر صباح برایش عیدي استا کارگر ایدهخد
قدر است. تفکر ، شب هر شبشت وهم عید اس [روزش]هم که  زندرا رقم می

. ستا یک شبفقط  شب قدر ست کها عامیانه که شاید مشمول ما هم بشود این
شبش هر روزش عید بود و هر  ،به نوعی در طول یک قرن 19و  18 بشر قرن
هاي تدرك و دریافت اما ها عیناً مانند تفکر ما نیسدرست است تفکر آن. قدر بود

از کلیساي سنتی کاتولیکی جدا شدند و به مذهب  .عمومی توحیدي دارند
پروردگار در  درون ما نماینده که فطرت طورباالخره همان .اعتراض پیوستند

آنها  .یلی با هم تفاوتی نداریمآنها هم به همین ترتیب هستند و خ ،ستابطن ما 
. ردندپیدا ک ءارتقا ،شان را دانستنددوقتی قدر خوو  هم قدر خودشان را دانستند

 تهالب. پیدا کردند، زمین و زمان خودشان را هم مرتفع کردند ءخودشان که ارتقا
شدن و  به آن مرتفعن ها و اعتقادات هویتی و اعتقادات خودماهرنگاابا  ما

ها مرام. شود منکر شدولی اصل موضوع را نمی ،زنیمهایی میتبصره فتنگرارتفاع
هایی از درون انسان. آن تراوش هم از درون بود که هایی برتراویدو مفهوم

تفاوتی  .شان هم برتراویده شدبرتراویدند و وقتی خودشان برتراویدند، اندیشه
ه هایی کزند با چاهمی جوشد و فوراناست بین چاه آرتزین که از دلش نیرو می

ین آرتزین ا. بیاید باال آرتزینی باید بجوشد و. ریختها آب درآن باید با استکان
 . ثر کردأجهان را هم از خود مت و بقیهباال آمد  و از درون اروپا جوشید

پیرامونشان را  هم تاریخ برتراویدند و ها از کوزهمفهوم هم ها ومرامهم 
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 . بیرون از خودشان را خنکا بخشیدند فع عطش کردند و همر

 هاي برافراشتهمطالبه
 ه شدشتهایی برافراهاي برتراویده، مطالبهها و مفهوماز درون مرام

 ،بخشی از آن سوي جهان. خواهان شد و انسان مدعیرفت.  هایی باالپرچمو
ه آنها ک. جمهوري خواست آن، ترتر و مترقیمشروطه طلبید و بخش رادیکال

 :تندخواسبه شروطی وطه طلبیدند، سلطنت و قدرت سلطنتی را مشروط مشر
 کرفجسم انسان را زخمی نکند، تن و ، سرکوب نکند، باشد شفاف و پاسخگو

جمهوري هم  .شد »بشروطها مشروطٌ«؛ [قدرت،] انسان را چروك نکند
جمهور در حاکمیتی که بناست نظم و  و خواستند با این انگیزه که آراء مردم

 . لحاظ بشود، نویی به جوامع آن روزین بدهد نسق

 هاي نو درافکندهطرح
بر اساس طراحی نو، چیدمانی د وهاي نویی در افکنده شاینها طرح رمترتب ب

ت و نهایتاً دول ايپارلمانی، حزبی، صنفی، نهادهاي مدنی. منظور نظر قرار گرفت
 م بکنم. فضا را ترسی اینی. در جلسه قبل سعی کردم با زبان الکن خودم پاسخگوی

 حقیقتی سترگ
ابل ق ،ها، از بشر نخستین تا االنزمان يهمه در ی هست کهرگحقیقت ست

تر از گذشته به بعد این حقیقت سترگ16 اما در قرون. درك و دریافت است
منتشر د: اندیشه سه خصلت دار .است17-16 تر از قرنشد و االن سترگ

 و دت، ابدمر قدرتدقَ هیچ نیروياست.  بندهیااصابت کننده و توسعه، شونده
جرا ماندیشه که منتشر شود . جلوي این سنت را بگیرد هنتوانست ،قوي شوکت

مخملین اولین  ذهنِ. مخملین است ،ذهن. کندمنزلگاه خودش را پیدا می و
این اتفاق مکرر افتاده و . گیرد، اندیشه و ایده استرزي که به خودش میپ

 .ما ما و چه در بیرون از میهنِ چه در میهنِ ؛خواهد افتاد

 ؛ منتشرشوندهاندیشه
که  اندیشه در آن زمان این حقیقت سترگ را از خودش متصاعد کرد

آید الزاماً در همان در یک جاي جهان می که ايایده. [یعنی] منتشرشونده است
یردمزند، نمیبیرون می. شودتاریخ سپرده و دفن نمی جاي جهان به خاك! 

 کننده؛ اصابتاندیشه
سان ان شقیقه و ذهن. کندبه ذهن اصابت میو  منتشر شونده است اندیشه

 ،تاریخ نیقدم بر گرز مستبدم. تاریخ نیست رز مستبدینِفقط محل اصابت گُ
مش زخ .زندانسان گرز تاریخ را پس می. کندمی اندیشه به ذهن انسان اصابت

 . کنداندیشه را جذب میذهنش  اما با مخمل ،کندرا تحمل می
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 یابندهاندیشه؛ توسعه
که قوام  نیست اندیشه ترشی هفت ساله. یابنده استنهایتاً اندیشه توسعه

منتشر  ،کنداندیشه از زمانی که تراوش می. بماند تا هفت ساله شود و پیدا کند
ل ر کاي هم که در آن دوران برتراوید دکند. اندیشهشود و توسعه پیدا میمی

هایی که کیفی بود و ما هم اندیشه ما اینکه در ایرانِ. کجهان منتشر شد
کل جهان  .ایران و منطقه نشدبه ساز بود وقتی که برتراوید دیگر محصور دوران

اش بر ایستادن ؛بر منافع ملی ایستاد که آمد مصدق. را تحت تأثیرش قرار داد
بین کشورهاي صاحب منبع با  ،تباطاتمنافع ملی موجب تنظیم مجدد ار

 ،ملی دیگري روي عنصرِ يان انگارههاز آن به بعد ج. کشورهاي مهاجم شد
ن ي هم به همیهاي بعددر دوران. ملی پیدا کرد ملی و مناسبات ملی و ایده فکرِ

 تخصل، [بلکه] یعنی این نه خاص اروپاست و نه خاص ایرانبود.  ترتیب
کند شود، اصابت میر میکند، منتشه بروز و ظهور پیدا میاندیش. جهانی است

 کند.توسعه پیدا می نهایتدر و 

 نو اندیشه در جهانابزار کمک کارِ ایده و 
ابزاري به کمک  ،هزار ساله بعد از قرون میانیِ يِدر آن زمان در جهان نو
و  اپ، پست. چابزار کمک کار ایده و اندیشه :ایده و اندیشه در جهان آمد

 علم را منتشر کرد و اتوریته :دو کار کرد د وتر بوچاپ از همه مهم. تلگراف آمد
ابتدا  45گنبرتگو شاید خود. را پایان داد ي کاتولیکمطلقه ایدئولوژیک کلیسا

 دو وجه شخدمت. تی استامحل انتشار چه خدم اختراعشکرد که تصور نمی
، د و همزمان با علم در مدت زمان کوتاهیعلم را با سرب منتشر کر داشت؛

، انجیل رتجدید چاپ شد. دیگ هاي مختلفزبان بهانجیل چهارصد بار 
 ،بودکاتولیک ن کلیساي ویلیأتفسیر واحد غیرت وبه خط و زبان  ]منحصر[

درك و دریافت خودش را داشته باشد و  ،بخواند را توانست انجیلهرکس می
بعد پست بود که جهان را به هم مرتبط کرد و . در حد فهم خودش تفسیر کند

جهان . فتلگرا در نهایتخواهیم دید و  بعدگذاري کرد که مکاتبه را پایه سنت
 . با چاپ و پست و تلگراف به هم متصل شد

 مناسبات کمک کارِ ایده و اندیشه در جهان نو

 سنت مکاتبه
نت ستر قبل. دمناسباتی هم آمد که کمک کار ایده و اندیشه در جهان نو ش

                                            
 

) زرگر آلمانی بود که در 1398ـ Johannes Gutenberg ) ،1468یوهانس گوتنبرگ .45
 ماشین چاپ را اختراع کرد. 1454سال 
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چنانکه  .گذاري شدسنت مکاتبه با پست و تلگراف پایه. مکاتبه وجود نداشت
یبا تقرها را دوشادوش و رابطه کنیم، ابزار اینترنتدر امروزه که ما زندگی می

سنت . تري این کار را کردغوش کرده، آن زمان هم پست در فاز پایینآمه
مکاتبات کوتاه و ف، عد هم تلگراب مکاتبه محصول پست بود و در مرحله

 .آن موقع جهان کمتر پیچیده بود[را ایجاد کرد].  امروزاس اماس تلگرافی مثل
ص بخصو مکاتبه . اما تکنولوژي خاص خودش را داشت ،کوچکتر از االن بود

هایشان را از طریق ایده. سنت شد نقاط جهان یبین منورالفکرها در اقص
 ازرتر نگتر و جزءمکتوب بسیار دقیق مبادله. ردندکمکتوب با هم مبادله می

 ه است. سنت محاور
 سنت محاوره
 که اتفاق افتاد این یعنی. هم شکل گرفت رودررو يسنت محاوره

با  و مهمانی فکراما به  ،یگر به مهمانی رفتندیکداندیشمندان به کشورهاي 
بعد گذاشته شد  به 18 این سنت از قرن. یگر رودررو آشنا شدندیکدتفکرات 

 بسیار گسترش پیدا کرد.19قرن و در 
 هاها و مراجعتمهاجرت

هایی در جهان کانون. هاها و مراجعتمهاجرت: دو اتفاق دیگر هم افتاد
میلی ایجاد ، خواهان و نوگرایان و نوطلبانشکل گرفت که در بطن آزادي

که  46ی امریکاهاي داخلجنگافتاد.  هاي امریکاجنگ دراین اتفاق . کردمی
دوم منجر به تثبیت دولت  مرحلهو در 1776منجر به استقالل  شاول مرحله

هاي خواهانی از اقصی نقاط جهان به امریکا رفتند و در جنگآزادي. ملی شد
 رد این اتفاق. ها جنگیدندمیان مهاجرین علیه انگلیسیدر استقالل آمریکا 

 اریس، کمون پشود گفتمی. ار شدتر تکرجدي مون پاریسکُ درفرانسه و بعد 
یرون ب دوران آن هاي متعدد کشورهاي استبداد زدهآزادیخواهان را از سوراخ

دوران مبارزات مشترك  يبعد هم در ایتالیا .کشید و جلب و جذب خودش کرد
 [این امر تکرار شد.]ّ گاریبالديومازینی 

جدید فکرِ .کمک کار ایده و اندیشه در جهان نو شد مهاجرت هم سنت، 
اپ از مجراي چتنها فکر جمهور و دموکرات، فکر مشروطه،  سوسیال، فکرِ فکرِ

 ][بصورت هاي فکرياز هم آغوشی، [بلکه] و پست و تلگراف منتشر نشد
 . شد منتقل يترتر و نزدیکدقیق

                                            
 

پادشاهی  در ابتدا با درگیري بین) 1775–1783( استقالل آمریکا یا جنگ انقالب .46
آغاز شد و  آمریکاي شمالی در گانه بریتانیامستعمرات سیزده و بریتانیاي کبیر

و  بین چندین قدرت بزرگ اروپایی تبدیل شد جنگ سراسري سرانجام به یک
 شد. 1776 سرانجام منجر به استقالل آمریکا در
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تی یا هاي مبارزابه قصد پیوستن به کانون ،کسانی که مهاجرت کرده بودند
به کشورهاي خودشان  ،شاناهده و باز شدن جهانبینیبراي تحصیل و مش

عادي باشد با  [فرد] کننده اگربر خالف امروز که مراجعه .کردندمراجعه می
نترنتی ای دهايآید و اگر روشنفکر باشد با کلیچند چمدان سوغاتی مصنوع می

اي ها توشهکنندهآن زمان مراجعهدر  ،کند میآید بدون اینکه مقاالتش را بومی
این  .کنندمی کردند این مالت را بوهایشان سعی میکیفی وآوردند از مالت می

ابزار کمک کار ایده و اندیشه در جهان نو پدیدار شد و  که افتاد در اتفاقات
ان نو هم بروز و ظهور کرد.هایده و اندیشه در ج کارِکمک مناسبات

 
 پیش اشاره

 ؛رهایی سنت فکر بشر است ن زنجیرهاید.ش 47رهایی بحثی از زنجیره قبالً
 تلنگري به ذهن اصابت :نه اروپایی است، نه امریکایی است و نه ایرانی است

 ،نظریه ،ایده ،مشاهده، بعد تعمق است، بعد تفکر ، بعد از تلنگرکندمی
 رهایی است.  زنجیره. این تحولنهایت در و  ساماندهی

ده به دار شمسئله انسانِ. کندمی دارتلنگر انسان را با وضع موجودش مسئله
 ،اي، جنگلی، دشتیکوچهپس اي،خلوتی، الکی، قدمی، کوچه :رودعمق فرو می

 ،يورزاندیشه ،پس تفکرو س دودمی در تعمق خودش آهووار، انسان... . کوهی
اینجا دیگر ازدواج ذهن و . قبل تلنگرما تر از مشاهدهدقیق يهمشاهده، مشاهد

کند ایده که بسط پیدا می. شودازدواج ذهن و عین، ایده متولد می ت. ازعین اس
ول و تح تنهایدر کند و ان و سازمان پیدا مینظریه سام. شودنظریه پدیدار می

 زند. دگرگونی را رقم می
 اکه برپاست خدای ،چه زنجیر ستچه بند  مهمه بسته چرایی ،نه زنجیردامیست نه 

چه  و چه آن دورانـ هاي استبدادزدهبوم در بخصوص انسانی که ،انسان
 ت.اس کند که نظام حاکم بندي به پا زدهتصور می کندزندگی می ـدوراناین 
هم در ایران ما  و بوده جهانجاهاي مختلف در این بند . وري استصبند  این
اند که این زنجیره رهایی را هایی آمدهها یا طیفاما باالخره انسان است. هبود
نجیره این زشد. منجر به تحول انتهایی و اختتامی  ،تلنگر اولیهاند. دادهن تکا

 ماقبل مشروطه در عصرِ، ما هم در ایرانِ سر و صدا کرد. و ابیدترهایی در جهان 
 این زنجیره خواهیم بود. شاهد 

                                            
 

  70ي نشست پنجم از فراز تنباکو، صفحه .47
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 ایرانِ ما

 اي از صفحات؛ جزئی از جهانصفحه
جهان نواندیش شد، . استاي از صفحات و جزئی از جهان ایران ما صفحه

جهان  ،شب عیدي خودمان يهمحاوربا . نوطراح، نوسازمان و نوسامان شد
 بود که ایران ما از صد سال قبل از مشروطه تکاپوهایی در درون. نونوار شد

 مرور خواهیم کرد. اهللا انشاء
بین حاکمیت و مردم یا ماهایی که در حاکمیت بودند ما اعم از آن ایرانِ

 ،دیدند ،اي برپا بودنهایت مردم در این دوران که در جهان زلزلهدر و بودند 
و  حاکمیت قاجار با جهان اصطکاك داشت. اصطکاك داشتند شنیدند و

ها كها و اصطکاها و شنیدهآیند دیدهپی د.منورالفکرها با جهان اصطکاك داشتن
 ی بود. حولهایی براي تحول و گذار تیافتها و رهاجبارهایی بود، ضرورت

شود و روي جهان مکث دوستی اشاره کردند که چرا از جهان شروع می
. ایمجزئی از جهان و اي از صفحاتکنیم؟ علت این است که ما صفحهمی

ها را پس لرزه وها را لمس ما هم آن تکانه ،شودهایی ایجاد میتکانه[وقتی] 
روش براي گرم دو  )چه فردي و چه جمعی( ورزش. در کنیممی احساس

 کنند و بخشاستفاده می اول ها از روشدهندهتمریناز بخشی  که کردن هست
ل عنی مفاصت. یروش اول گرم کردن از پائین به باالسم. کمتري از روش دو

دومی از . در آیدمیو باال شود ها و عضالت بدن از پائین گرم میو استخوان
دوم کمتر مورد استفاده است روش] [ آیند.می به پائینو کنندگردن شروع می

امی گرم شود، بدن استحک پا وزكقپا، آشیل و  چرا که بیسی ندارد. اگر پاشنه
تر ، ولی از باال به پایین کمرودکند و آن گرما و استحکام به باال هم میپیدا می

یک بیس  رويما مجبوریم  طور است.ربط ایران و جهان هم همینرود. می
 الو با شود انرژي بگیریمکه متصاعد می ییم کنیم و از گرماخودمان را گر

ربط جزء و کل این است. ما به این خاطر از جهان شروع کردیم که . بیائیم
 ، هم ساز و کارهاي داخلینیزدر جهان اتفاقاتی افتاد که ایران ما  ،مقدم بر ایران

 .بیاییم رانای بهآرام آرام.ثر شدأداشت و هم اینکه از جهان مترا تحول 

 تکاپوهاي اصالحی از درون حاکمیت
 شود گفتدرون حاکمیتی در ایران شکل گرفت. می تکاپوهاي اصالحیِ

هاي که این تکاپوهاي اصالحی درون حاکمیتی مقدم بر تکاپوها و شور و شوق
ها، امزد: الزودتر شروع شد که ناشی از سه مسئله بوو  بیرون از حاکمیت بود

 ها.ارهها و انگضرورت
ماندگی بهشان دست مصلحین درون حاکمیتی زودتر از دیگران حس عقب

ز ، زودتر ابوداز حکومت قاجارها ایران را فراگرفته  که داد. بوي ناي تاریخی
آینده  و فتادن در سراشیبی را زودتر از بقیه لمس کردندا .بقیه استشمام کردند



ایران ما    83 

 روزمره با مسائل مواجه طور]به[ چون تیره و تار شد دیگرانبرایشان زودتر از 
. نداز درون حاکمیت قاجارها، چهار مصلح اصلی بروز و ظهور کرد بودند.

و بعد از آنها طیفی از مصلحین  سپهساالر ،، امیرکبیر، قائم مقامعباس میرزا
ه بلمس و تجرك، ها همه دورانی از اصطکااین اهیم رسید.خو هابه آنفرعی که 

 يعقب مانده و پوسیده شکننده ساختارِ خارج از کشور و مشاهده مشاهده و
به همین خاطر بود که مقدم بر دیگران در  .نده بودقاجارها را از سر گذراند

 درون حاکمیت، فکر اصالح به ذهنشان رسید. 

 خیز اول؛ عباس میرزا
برداشت. عباس  ز اول را عباس میرزاخی

السلطنه یا ولیعهد دوران فتحعلی میرزا نایب
حوزه  هاز س که بود قاجار شاه و محمد شاه

ها مقابل شکست، تحوالت اروپاد: ثر بوأمت
از بین این سه  .یاصالحات عثمانو  روسیه
از  اس میرزادومی براي عب ،تاثیرگذار عاملِ

اول و  در هر دو جنگ. او تر بودهمه مهم
 وسه موج و  دوم با روسیه شرکت داشت

برتري : سه پدیده را مشاهده کرد
هاي ها که به سالحتکنولوژیک روس

خانه و سالح سنگین مجهز دوربرد و توپ
شان و سوم یافتگیدوم سازمان، بودند

 ب آنها. سلسله مرات
آوران برخالف جنگها آن ارتش

، شکل و ایلی داشت يایرانی که شاکله
 مدل ایل قاجار در ساز و کار سازماندهی نظامی دولت. داشت [مدرن] ايشاکله

 مدرن همخوانی نداشت. گريِسنتی بود و با دوران نظامیو  آمده بود
 .ثیر پذیرفتأت[هم]  اصالحات عثمانی که به تنظیمات مشهور بود از

 .در عثمانی جاري بود 48لطان عبدالمجیدتنظیماتی که دوران س

                                            
 

نهضت تنظیمات به مجموعه اصالحاتی در امپراطوري عثمانی اطالق می شود که از  .48
انجامید. اصالح  1876آغاز شد و به تصویب قانون اساسی در سال  1839هاي سال

سیستماتیک ارتش، آموزش همگانی، نظام مالیاتی ومالکیت، تاسیس ثبت احوال، 
گرفته طی نهضت تنظیمات بود. این دادگاه، شهرداري و... از جمله اقدامات صورت 

اصالحات شامل قوانین مدنی از جمله برابري حقوقی مسلمانان و پیروان دیگر ادیان 
 داري را در بر داشت. و لغو برده
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به دو درك و  و اندیشه بود وخودش اهل فکر . با تحوالت اروپا هم آشنا بود
دوم اینکه اروپا  ،یک اینکه اروپا تهدید و مخاطره است: دریافت از اروپا رسید
  مدل تحول هم هست.

این دو دغدغه در  ،تحمل شدلذا پس از این که دو شکست را از روسیه م
که کلیت نظام قاجار را هم از جانب روس،  ايمخاطره: [از یک طرف] ذهنش رفت

کرد. تهدید می، شدآرام به ایران وارد میهم انگلیس و هم فرانسه که داشت آرام
 . در [فراز]به شوق آمده بود در عثمانیعبدالمجید از آن طرف هم از اصالحات 

ده دی که ماندگی ایران راعقبو میرزا تحوالت اروپا عباس که 49دیمتنباکو اشاره کر
ژوبر، با  1806 را در دیالوگی که در سال بهت این. دچار شده بود بهتبه ، بود

ر بژو اب انتهاي گفت و گو در به ایران داشت، از خود بروز داد. ناپلئون فرستاده
هوتم. نظامی و تشکیالتی شما مب هاي دیپلماتیک،من از توانایی کند کهتصریح می

که سنتش عدل است، تفاوتی بین ما و شما قائل شده  ییآیا خدا«کند بعد سؤال می
ت و هآخر ب در »؟یا اینکه امکانات اقلیم شما بیشتر از کشورهایی مثل ما است

 جمله یک ،کندحیرانی استراتژیک خودش را در برخورد با ژوبر اینطور مطرح می
یعنی من را از این حیرانی !» اجنبی حرف بزن« :گویدمی دارد کهطالیی تاریخی 

 تحول دارید و ما جان مایه يمایهقضیه چیست؟ چرا شما جان [بگو] دربیاور
خودش یک  ،این انسان مبهوت شده ؟ماندگیرخوت و عقب ،رکودي، خمود

حاکمیتی است و هاي درونهایش هم بیشتر آرمانانسان حاکمیتی است و آرمان
هاي اقتصادي، اجتماعی درازدست سري آرمانک ی. خواهد نظام را حفظ کندمی

میرزا فکر دار کند. عباسخواهد قاجارها را آیندهمی مقدمتاو بلندمدت هم دارد اما 
قاجارها  قیهند ب. به ماناست نسبت منظم و تشکیالتی بودهبه  و اي داشتهیافتهسازمان
والتی خواسته منشأ تحپا بوده و میرِس .نبودتاریخ ش کپوش و قلیانامهپیژ رها و

مرکز، انتظام و : تدر پی سه اتفاق در ایران برآمدا میرزعباس در ایران بشود.
بلبشوي شبه فئودالی درون او در این حوزه بود و می خواست  درنیسم. تمرکزم

رایط انتظامی به شو  بوروکراتیک قاجارها را پایان بدهد دولتی اداري و تشکیالت
مظاهر  نهایتدر و  ـ بدهد اعم از شرایط دیوانی و اداري و شرایط اجتماعیـ

مالی، سامان قوا،  نظمِ :مدرنیسم را در ایران مستقر کند. از پنج مجرا وارد شد
 .بود اعزام محصل هم آوران، نشر و مجراي پنجماستخدام فن

 مالی نظم
دربار  هاي مالینظم مالی، یک نظام مالیاتی جدید مستقر کرد. بریز و بپاش در

و پیرامون شاه را مهار کرد. اگر با ادبیات آن روز بخواهیم صحبت کنیم، جیره و 
 .رساند که عمرش به پایان رسید و موفق نشدمواجب را کم کرد و داشت به ته می

                                            
 

 101-100داخلی، صفحه  فراز تنباکو، جلسه پنجم، عرصه .49
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 سامان قوا
بدهد. از نظم و تکنولوژي و سلسله مراتب ارتش خواست قوا را سامان می

دام کرد. استخ ـ چه نظامی و چه غیر نظامیـ آورفن ينیرو. ثر بودأروسیه بسیار مت
ارتش هم پزشک ي غیر نظامی و مستقل از قوا در حوزهو  مقدمتاً براي سامان قوا

 مهندس اروپایی استخدام کرد. هم براي انتقال دانش فنیاستخدام کرد. 

 نشر
اولین عنصر حاکمیتی ایران که در پی نشر بود، عباس  در پی نشر هم بود.

و اولین 50زمان عباس میرزا در ایران مستقر شد در بود. اولین چاپخانه میرزا
 .در پی اعزام محصل بود نهایتاً او [منتشر شد].نشریه و اولین کتاب هم زمان 

اعزام کرد، منشأ تحوالت جدي در ایران  فرانسههایی که به انگلیس و محصل
ا به ی شود گفت که وقتی برگشتند هیچ کدامشان بیکار نماندند.شدند. یعنی می

 یا کاتب و ناشر ،پیوستند و مطبوعات جدید را سامان دادند مرنالیسومدار ژ
یا مدرسه ساز شدند، یا در بناگذاري ، و منتشر کردند ترجمهشدند و کتاب 

ها فعال شدند و یا انجمن ساز خانهو پرورش نوین ایران مقابل مکتبآموزش 
 روي زمینی. چه علنی وچه انجمن مخفی و چه  ؛شدند

و میرزا  51ترین این محصلین میرزا صالح شیرازيشاخص و مؤثرترین
ز ا تحصیل کردند و برگشتند. بیش ،که به انگلیس اعزام شدند بودند52جعفر

ات یک کتاب خاطرشیرازي همه میرزا صالح شیرازي منشأ اثر شد. میرزا صالح 
 شرایطمورد اش دراجتماعی ـهاي فکري، استراتژي و سیاسیانگارهه دارد ک

ر و خاطراتش چند محوه شدت از انگلیس تأثیر پذیرفته بودهب ایران است.
 هم باید مشابه والیت ما و که انگلیس والیت آزادي استکی این. یاصلی دارد

هاد ن یاش روي پارلمنت ی. تاکید بعدبدهیمآزادي را در ایران شکل و شمایل 
ل وکی ياش این بوده که مجلس عوام انگلیس، خانهتلقی است. قانونگذاري

                                            
 

 عباس میرزا اولین چاپخانھ سربی با حروف فارسی و عربی توسطبھ دستور  .50
ھای انھشد. پیش از آن معدود چاپخدر تبریز دایر ، زا زین العابدین تبریزیمیر

 سنگی از جملھ چاپخانھ کلیسای وانک اصفھان فعال بودند.
بھ ھمراه چھار  1815د حاج باقر کازرونی. در سال میرزا محمد صالح شیرازی فرزن .51

ا از تبریز بھ انگلستان رفت و زبان انگلیسی، فرانسھ، نفر دیگر بھ فرمان عباس میرز
چاپ سنگی کاغذ  گذار روزنامھتاریخ، طبیعیات و فن چاپ را آموخت. او بنیان

 .اخبار است

جھت  اعباس میرزدومین گروه ایرانیانی بود کھ  از میرزا جعفرخان مشیرالدولھ .52
پس از بازگشت بھ ایران در بخش امور خارجھ  .تحصیل علم بھ اروپا فرستاد

 ایران در عثمانی بود. سفیر و مدتی  مشغول بھ کار شد
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گوید که ما خوانین است. با همان الگو می ردها خانهالرعایا است و مجلس لُ
 سیس کنیم. یکی پارلمنتأدو پارلمنت ت و بیاییم اینجا دو مجلس بسازیم

ها ت تودهیکی هم پارلمنو  که اقتصاد معیشتی ایران دستشان است مالکین باشد
دي ج انگاره و صنوف از نوع پارلمانی که صدر مشروطه در ایران تشکیل شد.

 کاغذ اخبار ایرانی را به اسم اولین روزنامهاست و  هم روي روزنامه داشته
 يدهنده روزنامه یک فراز دارد که نشان ]در اولین [شمارهند. کمنتشر می

اعظم تربیت، آگاه ساختن از کار جهان است. لهذا : «دغدغه و فکرش است
سب حکم شاهنشاهی، کاغذ اخباري، مشتمل بر اخبار شرقیه و غربیه در حبر

ر انتشا اشدغدغه.» دارالطباعه ثبت و به اطراف و اکناف فرستاده خواهد شد
  .شودکه بر این انتشارسوار می اي بودهآگاهیو  اخبار

عد از ب .کندتأسیس می يدیگر چاپخانه میرزا جعفر هم به همین ترتیب
رزا جعفر ، [میبراي یادگیري فن چاپ ، عباس میرزابازگشتاینکه او از انگلیس 

ها یا سیهورلذا ب .شدهم منشأ سلسله خدماتی  فرستاد و اوبه مسکو  را]
شدند، به طور جدي منشأ شدند. اعزام می محصلینی که در دوران عباس میرزا

 این خیز اول بود.

  مخیز مکمل؛ قائم مقا
اکم حمدتی گذاشته شد که نایب السلطنه، در قاجار این سنتهمان ابتدا، از 

عموم از شاهزادگان بودند طوربه هر کدام از حاکمان که  ایالت آذربایجان بشود.
محلی  وزیر ارشد کابینه داشتند. و یک وزیر ارشد محلی براي خودشان یک کابینه

ن بود. نسل از مستوفیا قائم مقام نسل اندر .بود در آذربایجان، قائم مقام عباس میرزا
ان ینبخصوص در دورانی که صحرانش. دندکرمیایفا  مستوفیان در ایران نقش کیفی

هایی یمستوفیان از ایران، گرفتندکردند و ایران را تحت کنترل میحمله می ایران هب
به مهاجمان مستقر شده  : اول اینکهکردنددو کار می بودند که در دوران تهاجم

 تاریخ ایران، خواجه . دري اصالح داشتندایده اینکه دادند و دوممشورت می
 يدر دوره خواجه نظام الملکو پیش از آن ر دوران مغول د هللاالدین فضلرشید

حکومت قاجارها هم که خودشان ایرانی  ند. دراز این دست هستترکان سلجوقی 
 م مقامي قائانوادهخ، صحرا نشین بودند و نبودند و مستقر بودند اما یکجا نشین

 شود گفت کهمی این نقش را ایفا کردند. )نهایت خودشدر پدربزرگ و  و پدر(
 مشاور ارشد عباس میرزا و کارگردانش، قائم مقام بود. 

 حامل عنصر ملی
ر ملی عنص متین بود، دید استراتژیک داشت، :چند ویژگی داشت قائم مقام

اهل تشکیالت بود. به لحاظ فکري حامل عنصر  وازمانده غالب بود و س او در
 قائم مقام عنصر ملی را با خوددر آن دوران، شود گفت که اول بار ملی بود. می
ه دو انگارو  متأثر بود از روسیه [ایران] هايکرد. به شدت از شکستحمل می
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 باید دو قرارداد ننگین گلستان و ،اینکه به هر ترتیب شدهی داشت. یک
به شده در چهارچوب آن دو قرار ههاي چاي بازگشت کند و سرزمینترکمن

بزرگ بشود. وجه دوم این بود که  ایرانِ دوبارهبه ایران برگردد و ایران  ،داد
 چاي و گلستان به انگلیس داده نشود.ترکمن[امتیازي نظیر مفاد] 

 معتقد به موازنه منفی، حذف مداخالت روحانیون، مهار دربار
 ؛آمد دراین عنصر ملی یک تئوري  از

منفی. عموماً افکار عمومی  تئوري موازنه
 تئوري موازنه سیاسی، يایران و جامعه

 به حساب مرحوم دکتر مصدق منفی را
دکتر مصدق که] [درحالیگذارد. می

 اشهفرمول چندین دهه بعد از قائم مقام
منفی در  وري موازنهاما استارت تئ کرد

که ترازوي براي این ایران را قائم مقام زد
 .موازنه به نفع منافع ملی حفظ شود

در پی حذف مداخالت  بطور جدي
آن موقع روحانیون در  .روحانیون بود

محالت و مناطق و ایاالت و والیات نقش 
کردند و قدرت مانور جدي ایفا می ویژه

. ف کندداشتند. سعی کرد مداخالت را حذ
 از آن طرف هم سعی کرد دربار را مهار کند. 

به دنبالِ انتقال دانش عصر، انتظام 
 مالی، تجدید سازمان قوا

کرد و با این عنصر ملی که حمل می
علمین م ،او هم فن ساالران. گانه در پی انتقال دانش عصر بود با این اعتقاد سه

 و مدرسینی را استخدام کرد. 
اصالحات عباس  ام بخشید و سازمان ارتش را در ادامهاوضاع مالی را انتظ

 دو سال بعد از عباس، مقائم مقا. سازماندهی جدیدي تشکیل دادو پیش برد ،میرزا
هاي اصالح طلبانه را حرکت و فرجام [مصلحان] این به قتل رسید. فرجاما میرز
 یم کرد. گیري خواهپی ،شویموارد فکر مشروطه در ایران می وقتی تردقیق هللانشاءا

 خیز دوم؛ امیرکبیر

 متاثر از مشاهده تمدن روسیه، مشاهده آثار تنظیمات عثمانی
 است. مشاهداتی يهامیرکبیر متأثر از دو حوز است. امیرکبیر خیز دوم، خیزِ
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از ـ  53اي که خسرو میرزاههما 11 در سفر تمدن روسیه را از نزدیک دید.
[امیرکبیر در روسیه]  کنارش بود. ، درشاهزادگان تراز اول به روسیه داشت

شان سازماندهی نظامیو يشان، سازماندهی ادارفکرشان، اندیشه، سازمانشان
نیم کبا این تبصره که تمدن روسیه در دورانی که ما از آن صحبت می .دید را

الحات استارت اص تازه تر بود. روسیه،به تمدن اروپا بسیار عقب مانده نسبت
ثرش أمشاهده، متاین معهذا ، را زده بود و آثار اصالحات تازه ظاهر شده بود

به عثمانی هم رفته  [امیرکبیر] کرد.
جنبش تنظیماتی که در  و آثار بود

عمیق به طورا ردوران سلیم بود 
این در حقیقت  مشاهده کرد.

رفت و  و بکها دائم فالششاهدهم
از مشاهده و مقایسه  :برگشت دارد

  .به چهار دغدغه رسید
 هادغدغه
هم ( انتظام، استقالل دغدغه

تحول ، )حاکمیت و هم جامعه انتظام
 يهدغدغنهایت در و  عمومی ایران

همچنان که ما امروز را داشت.  قواما
اگر امروز از . را داریم هااین دغدغه

اي استفاده نکنیم و نگاه توسعهبز
ندهیم و میدان  ءخودمان را ارتقا

اي در جهان توسعه پیدا بازي جدي
وت شجهان سوم  رنکنیم از مدا

 يدغدغه، شویم به مدار چهارممی
آن روز  يامروز ما این است. دغدغه

ویم شدنی خودمان جدا میتم از سابقه داریم آرامهم این بود که ما آرام امیرکبیر
عثمانی اتفاقات  ردر همسایگی ما د ،کندو در جایی که اروپا دارد رشد می

اي همسایگی شمال ما در روسیه هم اتفاقات جدي و در دهداي رخ مینسبی
 هم باید سیر تحول را طی کنیم.ما ، ال محاله، است رخ داده

                                            
 

گریبایدوفدر تهران که ل پس از قت زا.اس میر) فرزند عب1237 ـ1300خسرو میرزا ( .53
اتفاق افتاد، هیاتی دیپلماتیک به سرپرستی  ترکمنچاي قرارداد چندي پس از انعقاد

به روسیه سفر کرد تا پیام عذرخواهی و دوستی شاه ایران را به امپراتور روسیه  وي
 تسلیم کرده و از بروز خصومت و جنگی تازه جلوگیري نماید. 



ایران ما    89 

 مسیر
را چند مسیر ، ایران بودسالی که صدر اعظم چهار در دوران نزدیک به

طلبانِ ، مسیر آموزش. بیش از اصالحاول زمان و به موازات انتخاب کرد.هم
داد. بحثی که امروز قبل از خودش در پی آموزش بود وبه آن بهاي جدي می

منابع انسانی هست، بیش از یک قرن که به عقب برگردیم،  يتوسعه در حوزه
اي بود. دارالفنون را در کیفی هم وجود داشت و دغدغه در دوران امیرکبیر

هاي آخر حکومتش در هفت سطح (علوم انسانی، علوم دقیقه و علوم فنی) سال
 ساالر از خارج آورد و مستقر کرد.تأسیس کرد. معلم و مدرس و فن
، هارا منتشر کرد. وقایع اتفاقیه اخبار آزادي54به نشر پرداخت و وقایع اتفاقیه

وقایع  ي اولکرد. در شمارهسلسله اتفاقاتی و پیشرفت در اروپا را منتشر می
ي هواسطامید کلی هست که به«ي امیر است: اتفاقیه پاراگرافی دارد که ایده

از ». دانتشار این روزنامه، اطالع و آگاهی و بینایی اهالی این دولت بیشتر شو
تاب، نشر ک ]در [حوزه ن حاکمیتی بود.مقدمتاً به فکر اصالح درو، نظر دیدگاه

 .هم آمد ترجمه و روزنامه
 ي. او هم با حوزهبود نظام مالیاتی جدید وبه طور جدي در پی نظم مالی 

مالیات  که بخشی از روحانیون محلی[براي] قدرت روحانیت برخورد کرد. 
ازي تركبا تُ گرفت.مستقیم مالیات میو  فرستاد؛ مأمور میندپرداختنمی

 .درباریان را مهار کردو  روحانیون محلی برخورد کرد
. ودب تر زیربناسازيدر پی اصالح قوا و از همه مهم، انتظام تشکیالتی داد

نایع بخشی صکه  نداسیون صنعتی در ایران پایه بگذاردوسعی کرد که یک ف
، کرد راه درست، د درست کردسسنگین و بخشی صنایع سبک مصرفی بود. 

در پی زیر بناها بود.و شکر را در خوزستان سامان دادد نیشت جدیک 
حلی ي بین خوانین مستمگرانه سعی کرد رابطه در پی تقلیل ستم هم بود.

چه از ؛ هاي قدرت برخورد کردبا قطب ینوعبه و دهقانان را تصحیح کند. 
نوع روحانیت و چه از نوع خوانین محلی. در پی کاهش خشونت هم بود. 

 شکنجه را منع کرد. این سیر امیر کبیر بود. ار در ایران امیرکبیرب یناول

 خیز سوم؛ سپهساالر

 تنظیمات عثمانیتحوالت اروپا،  متاثر از
 هاافکار عمومی ایران، یک مقدار ذهندر بود.  ، خیز سپهساالرسومخیز 

 خواه نبود، مستبد و جدي و خشنآزادي چون زخمی است سپهساالر روي

                                            
 

ناصرالدین  پادشاهی سال سومیعنی  1267 سالشریه هفتگی در این ننخستین شماره  .54
 .ه شدسپرد اعتمادالسلطنه بهاین نشریه  دارهد. بعد از امیرکبیر، ابه چاپ رسیه شا
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 هاي خاص خودشنبود اما ویژگی و امیرکبیر مقام، قائممیرزااز نوع عباس .بود
و  انگارهو او هم متأثر از تحوالت اروپا و تنظیمات عثمانی بود را داشت.

 ي کلیديبود. یک جمله »طی مسیر تحول« که ده بودرسی او اعتقادي هم به
باید ما تا چه وقت و تا کی، « :ي همین اعتقادش استدهندهکه نشان دارد

 بهوتم تا کی مشاهده کنیم و تا کی» ؟تماشاچی و ناقل ترقیات دیگران باشیم
 ؟ هاي دیگران رانقل کنیمددستاور و حیران

 هادغدغه
وي ر ی برآمد. اول بار در ایران سپهساالردر پی نوسازي تشکیالت دولت

ساز و کار نظارتی دست گذاشت. معتقد به یک دارالشوري در دربار بود که 
گیري از حالت سانترالیسم محضی که شاه (خواه ناصرالدین سازوکار تصمیم

 اي خودش) با یک والیت مطلقهیا مظفرالدین شاه شاه باشد، خواه محمد شاه
کرد، دربیاید. به دنبال ایجاد به اصطالح مجلس تحقیق بود [تصمیم] اتخاذ می

ود خودش معتقد ب با انگاره». نظارت بعد از اجرا«گویند که با ادبیات امروز می
ند که تحقیق بک وشود باید یک سازمان ناظر باشد تصویب می 55اگر پروگرامی

در دورانی که  پروگرام به کجا انجامیده است. در آن زمان این انگارهآن 
 .داشت، خیلی مترقی بود ساختارها شکل بسته

اش با پیشینیان خودش این بود که به ممیزه دنبال سامان عدلیه هم بود. به
دنبال ایجاد صندوق عدالت بود و یک کار مترقی هم  قضا و محکمه بها داد.

 وجود آورد. یعنیهایی را در روستا بهبار در ایران، مظالم خانه نیاول . برايکرد
توانستند در نقاطی از ایران به جایی مراجعه کنند و تظلم خودشان روستائیان می

 را نسبت به ستم طبقاتی خوانین آنجا عرضه و ارائه کنند.
ه در را ک نخالکمیک تیم فکري با خودش آورد. وقتی که آمد، م سپهساالر

ه از شویم کن مبسوط آشنا میخااروپا بود صدا کرد. با تفکر و مسیر ملکم
ن را صدا زد و بعد میرزا خااستارترهاي فکري اصالح در ایران بود. ملکم

طلب ریز و همکارش بود. یعنی دو اصالحکه برنامه خان مستشار الدولهیوسف
 و ناشر فکر در ایران را کمک کار خودش کرد. با یک تیم فکري آمد. امیرکبیر

مقام هم تیم نداشتند. براي اولین بار کار تیمی در درون حاکمیت ایران و قائم
 با سپهساالر شروع شد که این خیلی اهمیت داشت. 

کنار این کار تیمی، یک کار فرهنگی تیمی هم به راه انداخت. مکتب در 
هاي فکري درون حاکمیتی که از تیپ مشیریه را با [همراهی] اعتماد السلطنه

خ هاي قدیم بود، تاریخانهبود، تأسیس کرد. در آن مکتب که در مقابل مکتب
 کرد که خیلیف اروپایی تدریس میهاي مختلو جغرافی و ریاضیات و زبان

                                            
 

55. programe 
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فرانسه  1251مهم بود. دارالترجمه تأسیس کرد، براي اولین بار در ایران در سال 
کرد. دارالفنون را تکمیل کرد و یک و روسی و انگلیسی و ترکی تدریس می

 نظام هم درست کرد. مدرسه
نهاد انتشار و روزنامه طور جدي در پی نشر بود وخودش هم به سپهساالر

ی دولت يدرست کرد. در دوران قبل از صدارت سپهساالر، در ایران سه روزنامه
ج پن-بود. در دوران سپهساالر نه روزنامه شکل گرفت که از این تعداد، چهار

راهم اي در ایران فروزنامه دولتی و بقیهخصوصی بودند. براي اولین بار زمینه
بزار انتشار بشود. این اتفاقات در زمان سپهساالر، کرد که جامعه هم صاحب ا

 نشر افتاد.  در حوزه
دنبال زیربناسازي بود. در زمان  وجه دیگر هم [این بود که] مثل امیرکبیر

در ایران صنایعی شکل گرفت. در پی رونق تجارت بود و باز هم  سپهساالر
هاي ارتقاء بهداشت عمومی یا با ادبیات امروز دنبال نُرم براي اولین بار دنبال

آبله اولین بار زمان سپهساالر در ایران سامان پیدا کرد.  56کوبیسالمت بود. مایه
مثبتی داشت. اما او هم  وجود آورد ومجموعاً کارنامههاي بهداشت هم بهخانه

یران حاضر در ا کوتاهی مشمول گریبانگیري اختاپوس همیشه بعد از یک دوره
 ش از عرصه خارجاشد. با مساعی آن اختاپوس، او هم مثل اصالح طلبان قبلی

 قتل نرسید. به  وا د،آنها به قتل رسیدن [البته]شد. 

 الدوله؛ امیننیم خیز پایانی
را امین الدوله برداشت. نیم خیز به این اعتبار هست که نیم خیز پایانی 

 دالدوله یک تیپ فکري بوفقط هشت ماه طول کشید. اوالً خود امین اودوران 
م. اهل بینیطلبی میهاي مشروطهبحث فکري و اندیشه درداشت که  ايرسالهو 

شود گفت کتاب می. داشت 57کتاب خاطرات و اهل اندیشه بودوفکر 
خوب ترسیم  خیلیفضاي اجتماعی دوران را و اندرون قاجارها  ،خاطراتش

دنبال انضباط مالی درون حاکمیت بود و هم یک نوع  به الدوله همامین د.کنمی
 و روزنامه داشت ،دنبال نشر بود. ایستادگی مقابل مداخالت روحانیت کرد

انجمن کرد و  الدوله اصالح آموزشدر ایران شد. امین ألیفمنشاء ترجمه و ت
شود، با شروع میاي نظام آموزش که از الفمعارف ایران را براي اصالح پایه

له الدوتشکیالتی امین-با حمایت سیاسی 58رشدیه ياولین مدرسه. کرد شروع

                                            
 

 تزریق واکسن به بدن از طریق خش انداختن بر روي پوست بازو.  .56
هاي لی کتابالدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمایان، شرکت مخاطرات سیاسی امین .57

 1341ایران، تهران، 

) میرزا حسن تبریزی معروف بھ رشدیھ از 1230-1323( سیدحسن رشدیھ .58
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سازي مشارکت مدرسه در مالدوله] خودش ه[امین .در ایران شکل گرفت
 داشت. 

 نقادان درون حاکمیتی
اي از نقادان هستند که یا سلسله .آخراالمر، ما نقادان درون حاکمیتی داریم

دند و یا مناصب دیوانی، اداري و تشکیالتی داشتند، که سعی کردیم به شاهزاده بو

، گروسیمیرزا یوسف خان مستشار الدوله، امیرنظام :ترتیب اهمیت فهرستشان کنیم
ن، خان ممتازهمایوخان مشیرالدوله، پیرنیا، میرزاعباسقلینادرمیرزا، میرزاحسین

مجدالملک  یا حاج میرزا خان منصورالسلطنه و السلطان، میرزامصطفینصرت
 محمدخان سینکی.

میرزا یوسف خان مستشارالدوله سر کنسول ایران در تفلیس بود که انشاءاهللا 
کنیم. کالً صفحات شمالی ایران منشأ جدي [بحث مربوط به او را] باز می

از آن  بود و قبل 1905انتشار فکر سوسیال در ایران شدند. انقالب روسیه در 
در شمال ایران و روسیه تحرك داشتند  59هاها و هم داشناكهم سوسیالیست

 شد. آنهایی که در قفقاز و تفلیسشان به ایران منتقل میکه فکر و سازماندهی
وباکو و بادکوبه بودند، تفکر آن طرف را  جذب کردند و در ایران حمل و 

اي الهبود. رس خان مستشارالدوله[از این افراد] میرزا یوسف توزیع کردند. یکی
که رمز یوسفی را در تفلیس نوشته است. آدم 60رمز یوسفیدارد به اسم 

 منورالفکري بود و از کسانی بود که در ایران مکاتبه را آغاز کرد. 
وندزاد خن، مشیرالدوله، آخااي با ملکم[مستشارالدوله] روابط و مناسبات مکاتبه

و با روشنفکران خارج از کشور [داشت]. او در تفلیس روابط نزدیک و در حقیقت 
صورت به صورتی با آخوندزاده داشت که با آخوندزاده نیز در جلسه بعد آشنا 

را با همکاري آخوندزاده ترجمه کرد  الدولهمکتوبات کمالشویم. متن فارسی می
مر در آخر ع آخرین سمتش بود. در ایران که از آثار مرجع در انتشار فکر مشروطه

روي که در آن  61یک کلمهدارد به اسم  ايسفارت ایران در فرانسه بود. رساله در
کنجه . اگر شاست منع شکنجه ایستاده رويو آزادي عقیده، بیان و قلم و اجتماعات

اراگراف دارد یک پ .منع کرد، مستشارالدوله روي توضیح شکنجه ایستاد را امیرکبیر
این قسم تنبیهات را که خالف شأن «ت: دوران خودش خیلی جدید اس در که 

                                            
 

 پیشگامان صنعت فرھنگی و موسس مدرسھ بھ سبک جدید در ایران بود.
حزب انقالبی ارامنه که همزمان در ارمنستان غربی(واقع در عثمانی) و ارمنستان  .59

  اخت.پردداشت و به مبارزه براي حقوق ارامنه می شرقی(واقع در روسیه تزاري) فعالیت
  1282 رمز یوسفی، یوسف ابن کاظم مستشارالدوله، چاپ سنگی، تهران، .60
اي است از قانون اساسی فرانسه و شرحی که در واقع ترجمه رساله یک کلمه .61

 دین اسالم بر آن نوشته است. مستشارالدوله به انضمام آیات و روایت 
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». دندارروا نمیهم انسانیت است، در حق اسب و اشتر و سایر حیوانات بارکش 
نهایت در  .به لحاظ تئوریک بازش کردو  تفکیک قوا ایستادروي  بار ینبراي اول او

از فکر سوسیالی  [ناشی] مردم يکه تساوي همهمردم ایستاد  روي تساوي همه
 یک تالش فکري دیگر هم کرد که. شدبود که در صفحات شمالی ایران منتشر می

هاي دفه کند کهروح قوانین فرانسه را با شریعت اسالم سازگار کند. تصریح می
 ریعت ناسازگارهیچ وجه با اسالم و ش هترقی و تمدن ب«و  ها با هم سازگارندآن

فرانسوي  هاي فکري نسبتاً مبسوطی براي [تطابق] فکر قانونگرایانهتالش» نیست.
ي یک کلمه هم به نوعی این سعی را البته در با شریعت اسالم کرد. در رساله

دهد. او در آن زمان هم فکر اجتماعی داشت و هم فکر حاشیه صورت می
آهن از رآورد مخارج راهکه ب ،62الحسابمنهجاقتصادي. یک رساله داشت به اسم 

براي اول بار، به قول امروزي  و او بودریل مطرح  مشهد به تهران بود. آن موقع ایده
د. اهل آیچقدر درمی ین کارکه ا. یعنی محاسبه کرد فایده کرد -یک تحلیل هزینه

بال به دن نهایتدر  اصالح خرج نقش داشت. در و اقتصاد هم بودو حساب کتاب 
کید تأ زمان ناصرالدین شاه حبس و بعد تبعید شد.در  63دانش گنجینه لهرسا انتشار
براي اول ؛ را مشوش کرد ناصرالدین شاه ،همین کهین و گوهرینی داشت رمحو

ود شي ملت است. در حقیقت میاراده ،دولت بار تصریح کرد که منشأ و قدرت
ش نمفهوم امروزی ارا ب »ملت«بار  ینبراي اول مستشارالدولهیوسف خان  گفت که

 به کار برد. 
 ]و در [فرازکار ایالت آذربایجان بود بود که پیش 64بعد از آن، امیرنظام گروسی

خط خودش را از در تنباکو شود گفت که . می65اي داشتیماشاره به اوتنباکو هم 
نه منفعالبداد نشد. تبداد سوا کرد و در مواجهه با مردم تبریز عامل استخط اس

 تجا گذاشه امیرنظام هم از خودش ادبیاتی ب برخورد کرد وخودش را کنار کشید.
هایش است. شاهزادگان و دیوانساالران دارد که حاوي دیدگاه ايهاي انتقادينامهو 

 ،طنز: کردنددشان را مطرح میانتقادي خو ادبیاتحاکمیت از چند مجرا درون 
نه اشاره  .دادندآدرس می مفهوم که کامالً این احاله. احاله به و اشاره، استعاره

 کردند. آنهایی که جسورتر بودند، مثلنه استعاره و نه به طنز برگزار می ،کردندمی

                                            
 

آهن توسط مستشارالدوله نوشته شد در لزوم احداث راه 1286سال کتابچه بنفش در  .62
را نوشت که در آن به شرح  خراسان از تهران به راه آهن چهچندسال بعد کتاب و

 مبسوط این پدیده پرداخت و موافقت علما را نیز ضمیمه آن کرده بود. 
صورت  ، این کتاب به1313گنجینه دانش، یوسف مستشارالدوله، چاپ سنگی، سال  .63

 پرسش و پاسخ براي نوجوانان نوشته شده است. 
از . خوشنویس ) سیاستمدار، ادیب و1317ـ1237(امیر نظام گروسی  حسن علی خان .64

  اشاره کرد.هاي دیوانی نامهو نامه یحیویه،  ت، پندآمنشبه توان جمله مکتوبات او می
 260فراز تنباکو. صفحه  .65
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 کردند.احاله می و دادندخان آدرس مییوسف
بر نقد روحانیت و  اي دارد که مشخصاًکه نادرمیرزا رساله بود 66نادرمیرزا

 .ایستدمی، شداعد میصروحانیت در ایران مت هایی که از اندیشهخرافه
 ست که از افراد وزین و متین عرصهیا پیرنیا هم ه خان مشیرالملکمیرزا حسین

علوم سیاسی در  اد و مدرس مدرسهخودش است شود.تفکر در ایران محسوب می
. در ضمن اواخر دوران ناصرالدین شاه در ایران شکل گرفتدر ایران بود که 

در تنظیم فرمان  اينقش ویژه. پیرنیا در خدمت وزارت خارجه بودو دیپلمات 
 یک پاراگراف دارد که داشت. مجلس اول یا مشروطه و قوانین مجلس صدر

هاي متمدن این جامعه«آشنا شویم:  دیدگاهشبا  ردهبه طور فشتوانیم با آن می
ه اند. بقوانین اساسی خود گنجانده وجز ،اصل را که هر انسان متنفس آزاد است

حقیقت این احترام انسانیت از مختصات عصر معاصر است و مجموعه حقوق 
اصلی انسان همچون حق حیات جسمانی و حق حیات روحانی و احترام 

 .»هاستمتفرق بر همان آزاد بودن انسان شخصیت و شرف آدمی
حقوق  هحقوق را ب، ایران کسی در ادبیات مکتوب که در بار است یناول

سیم اي تقجسمانی فردي و معیشتی و حقوق معنوي و روحانی و فکري و اندیشه
 طلب است. سلطنتمشروطهو  ایستددر ادبیاتش روي سلطنت ملی می کند.می

گوید سلطنت ملی از دیدگاه من میو  کندترجمه می ملی را از دیدگاه خودش
ه . سلطنت عموم ملت ببودخیلی جدید  دیدگاه این که یعنی سلطنت عموم ملت

 کند. ي عموم را نمایندگی میاصطالح اراده
اش روي ست که او هم در رسالهه هم خان ممتاز همایونمیرزا عباسقلی

 هم بیش از دیگران روي تفکیک قوا و روي نصرت السلطان ایستد.ک قوا میتفکی
خودشان فعالیت کنند و شاه هم جاي خاص خودش  حوزه دراینکه هر کدام از قوا 

 هم 67ایستد. منصورالسلطنهسلطنتی و مشروطه می يروي مشروطه، را داشته باشد
ي هدتوضیح دهنده و شرح دهن است که ایراندر ه او هم از کسانی هست ک
است که مجدالملک هم  68نهایت مجدالملک. در هاي منشأ قدرت استنظریه
هم گیرد و میدارد که طنز است. طنزش هم دامن حاکمیت را را ي مجدیه رساله

                                            
 

نادر میرزا فرزند شاهرخ میرزا، والی آذربایجان، تاریخ دارالسلطنه تبریز ضمن بررسی  .66
اسناد مربوط به تبریز از زمان نادرشاه افشار به آداب و رسوم و جغرافیاي تبریز 

طباطبایی مجد توسط انتشارات آیدین در  این کتاب با تصحیح غالمرضا پردازد.می
 تبریز بازنشر شد.

مدار. حقوقدان و سیاست )1329ـ 1261( منصورالسلطنه به ملقب سید مصطفی عدل .67
 .رضاشاه دادگستري نوین ایران در دوران کذارپایه

، نویسنده رساله خانهمجلس مشورت وعض ،میرزامحمدخان مجدالملک سینکی .68
 .الغرایب یا رساله مجدیهانتقادي کشف
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 ع را.ماندگی اجتمامذهبی و هم دامن عقب يدامن خرافه
الحی از افکار اص غسرا در ابتدا کهبود  بر این سعی بریم.بحث را به پایان می

این افکار اصالحی قبل از جامعه در حاکمیت چون . برویم خواهینوع مشروطه
 ردر کنا .مدیرسی الدولهشروع کردیم و به امین میرزااز عباس ند،شدشروع می

نتقادي هاي اراتیک و عملی درون حاکمیتی، تقالها و تکاپوها و تالشپگران تالش
 ، یکرا هم در حد وقت و سواد بنده هاکه این ،درون حاکمیتی هم صورت گرفت

  .ایستیمفکر بیشتر می روي عرصه اهللانشاء مرور اجمالی کردیم.



 

 

 پرسش و پاسخ

	
نتقاداتی ا ی گذرا و سریع عبور کردید. به امیرکبیرشرایط خارجی خیلمورد امیرکبیر از در 

دا ها یا سر قضیه افغانستان و جد. در مورد روابط پنهانی با انگلیسوارد هست که اشاره نکردی
 اي نکردید.شدنش از ایران. اما شما اشاره

 
 در هاها و پدیدهنحله ،با افراد و کنیمما داریم یک خطی را تعقیب می

 ،تاس کنیم. یک جا هست که اصالً موضوع امیرکبیرچهارچوب آن برخورد می
و  گویم خط اصالحشود به جوانب مختلفش سرکشید. ولی ما االن میبعد می

 دراي هنقط امیرکبیر هم در حقیقت که کنیمایران را تعقیب می درفکر تحول 
همین میدان هفت تیر یک  در هفت هشت سال پیش .است این نقطه چین

جنب مسجد الجواد بود. از بیست  يکوچه که دربوتیک درست کرده بودند 
 دریج]و [به ت متر مانده به بوتیک جا پا درست کرده بودند. جاپاهاي بزرگ بود

ما هم داریم ردپاي تحول و فکر اصالح  .شدشد و تبدیل به نقطه میکوچک می
داخل حاکمیت قاجارها بوده  از آن کنیم. بخشییبررسی م ]روش[به همان  را

شود. اگر بخواهیم مستقر بشویم آن هم مربوط به امیرکبیر می شو یک جزئ
 صالحیت خیلی آن حوزه درمن که  تاریخی استکالسیک دیگر یک بحث 

و  موا بکن ها راسنگ آن م و باریز و جزء موضوع را پر و بال بدهدارم که ن
توانیم بگوئیم که این جلسه خارج است. می يحوصله اینکه از حوزه هم

اشکال  طبیعتاً هر کسی امیرکبیر اینجاي کار بود. حاال اینکه چه اشکالی داشته
 هک یک نقش کیفی ایفا کرده دد و اصالح طلبی در ایرانجفکر ت در دارد. ولی

احتیاج  نیمکواهیم امیرکبیر را تحلیل ب. حاال اگر بخبینیممیرا  اش][جنبه ما این
 سطح بحث اینجا نیست.  وبیشتر دارد،  يبه مطالعه

 
*** 

ی است که زدند بیشتر به مناسباتمی که اصالحگران یببینیم که نقمیما ر تاریخ مشروطه، د
در نوع نگاه مردم به هستی و تاریخ و جامعه  ایران ماندگیها مطرح بوده و راز عقبقدرت در

و انحطاط گی ماندعقب رّیعنی س ایستادند؟ ن روشنفکران بر این نوع نقدکدامیک از ای. را ندیدیم
بخش به از درون فرهنگ مردم بتوانند یک عنصر رهایی و سعی کردند کهاند ایران را پیدا کرده

ماندگی بعق توانست که سرّ فقط او از نوع تالشی که شریعتی کرد؟رهایی پیدا کنندسمت 
مردم جستجو کنند تا بتوانند آنها را به سمت ن و فرهنگ از درون دیمردم را از درون مردم و 

اند هاي متفاوتی که ایجاد کردهم کدامیک از این افراد و نحلهدانخواهم بمی. رهایی سوق بدهند
وري بود صگذاشتند، بیشتر  روحانیونبر  که هایی همنقد چون اند؟ راز انحطاط پرده برداشته از
 .شانکرد و نه بر عمق تفکرعی آنها تکیه میمناسبات اجتما برو 
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است  بعد ياین بحثی را که شما االن پرانتزش را باز کردید بحث جلسله
رسی بر را ایراندر مشروطه اصالح و بعد که استارترهاي فکر  جلسه دریعنی 
شان با مذهب است. حاال اجهههاي بررسی نوع موکنیم یکی از آن حوزهمی

زاده با مذهب و نهادهاي مذهبی که روحانیت هم یکی آخوند شان مثلبعضی
کند. ملکم خان برخورد بالضروره برخورد کامالً حذفی می ،از آن نهادهاست

 بخصوص بعد از جنبش( مذهب و روحانیتتجهیز توان بسیج و  چون کندمی
 فمثالً طالبو . یاپس ذهنش هست و یک دید ابزاري با مذهب دارد در )تنباکو

هاي که خودش انگاره هم سیدجمال .کندتر با مذهب برخورد میملیتر و میبو
ست. اگر ا فیک چیزي بین ملکم و طالبوهم مذهبی دارد. آقاخان کرمانی 

باز کنیم. همه استارترها در حد  اجازه بدهید جلسه بعد در حد توان و فرصت
به عمق  شترشان بیبرخورد کردند. بخشیو روحانیت نسبتاً مکفی با مذهب 

 در این صرفاً اند. اینطور هم نیست کهسطح و پوسته مانده در بخشی و رفتند
فقط مرحوم شریعتی با این  باشد و یران آمدهفکر به ا اینکه  سال100-150

 و یاز شریعت قبلقبل از مشروطه، بعد از مشروطه،  . باشد حوزه برخورد کرده
گر ا است.با هم فرق داشته  مقدارشبا این مسئله برخورد شده که  او از بعد

 بحثش را خواهیم کرد.  هايجلسهشاءاهللا اناجازه بدهید 
*** 

 یزه اصالح طلبان داخل حاکمیتی براي اصالح چیست؟ آیا اتفاقی است؟انگ 

 
ض رَع ست که[چیزي] افهمم اتفاقی نیست. اتفاقی آن تا آنجایی که من می

کنیم از جلوي چشممان یک شهابی رد یشویم فکر مما خیره می ست. مثالًا
کند. کمتر با واقعیت مستقل از ذهن ما ارتباط برقرار می و این اتفاقی است ،شده

، ، سپهساالرهم قائم مقام ،اما اینها که ما ازشان اسم بردیم، هم عباس میرزا
و این چهار پنج نفري که امروز بحثشان به طور مستقل و  الدوله، امینامیرکبیر

 لمس و اصطکاك را طی کردند.  يخالصه بود، همه پروسه
شان باز شد. مظاهر به اصطالح امروز جهانبینی ورفتند جهان را دیدند 

با فرمان پاپ  1095رهاي صلیبی که در سال کتمدن را دیدند. همانطور که لش
 وقلمروي ترکان عثمانی آمدند  بهبه قصد آزاد کردن تربت مسیح  دوم اوربان

ند گویمی بعضی که مظاهر شرق را دیدند و یک تلنگر جدي به ذهنشان خورد
نظم، و ها آب ن سويرفت آالدوله چکش بیداري به ذهنشان وارد شد. امین

آمد اندرون و از این طرف می را دید ايپاسخگویی و ، مناسباتسازمان ،سامان
 69مستوفیحمداهللا الدوله از نوع خاطرات دید. خاطرات امینقاجارها را هم می

                                            
 

 رساال) مورخ، شاعر و نویسنده، دیوان750- 680حمداهللا نصر مستوفی قزوینی ( .69
 القلوب و ظفرنامه باقیست.دربار ایلخانی، از او سه کتاب تاریخ گزیده، نزهت
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به حرمسرا.  و است. نگاهی دارد از درون به حاکمیت قاجار، به دربار
آمدند نیست. پس هم می محصول تصادف ند وستهخیلی عینی  یشهادیدگاه

مقایسه این دو پدیده را  ،بصدیدند و هم از موضع یک صاحب منداخل را می
 کردند.می
اه به رغم اینکه پنج اي مثل ناصرالدین شاهماندهعقب غایت ه ب ک پدیدهی

اش از دوره همان جمع بندي سفر سومش سال سلطنت کرد ولی جمع بندي
 »رفتیم و خوردیم و نشستیم و برخاستیم و خندیدیم و برگشتیم.« گ بودبه فرن

اما این چهار پنج  او هم از جهان متأثر شد اما تاریخ را به مزاح برگزار کرد. 
 و دو سوي معادله ،را دیدند طرفرا دیدند، این  طرفنفر اینطور نبودند. آن 

. این [را هم دیدند] گرهم دی رشان بدیالکتیکی و رابطه سومواجهه این دو 
دیالکتیک یعنی در حقیقت اینجا مثل یک یونولیتی بود که بخواهد با یک  رابطه
اي از حبهیک  که آخر تا ریزداز آن می دائمزبرین و زبر برخورد بکند.  سنگ

 .کردماند. ایران این سیر را داشت طی میباقی مییونولیت 
هم از دو منظر بود. یکی اینکه این  هایشانلذا آنها دغدغه داشتند و دغدغه

ورت] صه[بهم  تاصالحا تب و تاب حاکمیت باالخره مستقر بشود. ببینید
در روسیه هم  .آمد. از این طرف تا روسیه آمده بودمی روي ایران دونده داشت

 زیر اصالحات و اصالحات را نپذیرفتند مثل حاکمیت قاجار حاکمیت تزارها
 ياصالحات کردند یک فاصله وقتی ود پذیرفتن نودي دقیقه .جان دادند.

تصاعدي با اصالحات کشورهاي اروپایی داشتند. یک جنبش رادیکال هم 
 يسفره گرا شدعقل با محوریت پالخانف که نارشیست بود بعدآداشتند که اول 

 يسفره .شودها جمع میدیدند آرام آرام سفرهاینها می .جمع شد هم تزارها
قائم  و عثمانی جمع شد. البته عبدالحمید بعد از امیرکبیر درهم  عبدالحمید

 ند. یک وقت هستشنیداش جمع شد. اینها صداي پا را میسفره [بود که] مقام
متري صداي موتور هندا را  داز پانص و گذاري زمینرا می خود شما گوش

 شنوي. اینها هم صداي موتور هنداي دوره را شنیدند. می
ه باالخردیدند هم می و اي بدهندخواستند به حاکمیت یک آیندهلذا هم می

اریخی این ملت ت است. تمدنی يیشینهپصاحب و ملت ایران یک ملت تاریخی 
کل خاورمیانه و این طرف و  و آمده و چه کم دارد از عثمانی که مهاجم بوده

تحول اجتماعی هم  یک انگیزه ،لذا با حفظ مصالح نظام ؟آن طرف را گرفته
چرا و  حاال چقدر عمق داشتهایشان واقعی بود. داشتند. به نظر من دیدگاه

یک تحلیل دیگر  ،اصالحات در ایران منقطع شد يشدند، چرا همهنموفق 
راهش را پیدا بکنیم. ولی واقعی و ویم است. که اگر توانش باشد مشترك بر

 تصادفی هم نبود. توانستم توضیح بدهم؟ و بود
*** 

ود و به ها رفتند، اتفاقی بطلبسفرهایی که این اصالح. بخشی را بله، بخشی نه: ادامه سؤال
 .داي از زمان مواجه شدناین سفرها در برهه و بااختیار به آن سفرها نرفتند 
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 از اول که شما تصمیم . مثالًندها که اختیاري نیستیدهپد يهمه یدبینب

 آن پیش آمدن ،آیدپیش می ؟ازدواج کنی یفرد خاص سالگی با 16 نداري از
ه از آید کپیش می مشاهدهو  ي آشنایینیست. یک پروسه یالزاماً تصادف هم

  اول شکل گرفته نیست.
 هب ب سفر بعديخن سفر نبود، آ. اگر رودروسیه می  دوبار به امیرکبیر

 .ردضی تلقی کرَي سفر را یک پدیده عشود پدیدهنمی پسعثمانی که بود. 
 ،یسپ ،فیلم ،بخش است. همانطور که کتابیعنی سفر هم یک عنصر آگاهی

دهد. حاال اتفاقاً عمق بیشتري می [هم هست و] مجله و دیالوگ هست، سفر
لی و .رفتندمی ،صاحب منصب بودند ،مات بودندشان دیپلاینها باالخره همه

بخشی از آنها که استارت اصالحات را زدند و داخل حاکمیت هم بودند، 
 و دندیا رفتند بگر ،یا رفتند آنجا تحصیل کنند د.بار سفر بستن خودشان
محصول تصادف نیست. حاال  چندانشان را گسترش بدهند. سفر بینیجهان

اما مهم این بود ، ها بودموریتأچارچوب م درک و بعضی سفرها هم دیپلماتی
سفر  هک ناصرالدین شاه[برخالف] دري نرفتند. هبکه اغلب اینها سفر سیزده

 ها را بشنویم.خواهیم واقعیتلودگی رفت. حاال سطح بحث نازل است اما می
می  فکر ـ هایشیکی از سفر . درتمیز نیست و بهداشتی و تر چیز که همه 
ش را حال اروپا، اصالًدر قصري که بوده  در م ـدوم بود یا سفر سو[سفر]  کنم

رویس س در. آن کاري که باید بهداشتی برود نداشته که از اتاقش به سرویس
دهد. یکی از وزرا هم آنجا بوده. اتاق انجام می داخل [را] انجام بدهد
خیلی مهم است در (ریزند بیرون آیند از پنجره بمیتا ن را گل[محتویات] 

 به یروزآن ناصرالدین شاه و  .پاشد به سقفمی و رود باالدستش می )تحلیل
ع آن دهیم فقط سریبخواهی به تو می هگویند که هر چیک پیشکار اروپایی می

ط دهم، فقبخواهید من به شما می هگوید هر چمیبه آنها را تمیز کن. پیشکار 

ه را شاناصرالدین ومسشما آن خاطرات سفر !ایدر را کردهکا بگویید چطور این
 نفتیم فالر: «گویدمثالً می است. بینید متعدد لفظ هلو را بکار بردهید میبخوان

ها جا، دختري بود مثل هلو، من اصالً دیگر مشاعرم را در گفتگو با آن دیپلمات
» فپاشیدن به سق«و  »هلو«این ادبیات . کردهلو نگاه میبه فقط  .»از دست دادم

  .یدمقایسه کنرا با امیرکبیر »رفتیم و خوردیم و خوابیدیم« و
؛ ا سفر. سفر داریم تاست الدوله هم سفر رفتهامین ،هم سفر رفته امیرکبیر
عی آید سمی که ااینج و کندبینی و میکروسکوپی میذره رود مشاهدهیکی می

ایران هم سفر رفتند. سفر خیلی  درها طلباصالح بقیهاش کند. کند بومیمی
 .ندفت. بازرگان سفر روشریعتی ، مصدق ،گاندي سفر رفت ید،مهم است. ببین

عی آمدند و س به ایران ناپر و پیم دانا یک جامهبهایی بودند که سفرکردهآنها 
روي شما فرض کن از تهران هم بیرون می ،مهم است کردند. سفر خیلی
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صادفی اگر هم ت باالخره انسان اهل مقایسه است. سفر یک چیز تصادفی نیست.
ض رَرجی نیست. آن تصادف عحبراو بهینه بکند،  يباشد و یکی از آن استفاده

 د.روجوهر فرد می در و شودمحسوب نمی
 

*** 
ي روها در این جنگتأثیري که شکست از نظر صرف هاي ایران و روسیه،درباره جنگ 

گ را جمله اینکه این جن ازداشت  بر سري نتایج دیگري در داشت، یک کسی مثل عباس میرزا
 کردند و فتواي جهاد دادند و مردمبعضی روحانیون آن زمان جنگ بین کفر و اسالم تعبیر می

ن سنگ روي کنید ایفکر می. ایران شکست خوردرستادند که عادي را با شمشیر به جنگ توپ ف
گیري جنبش مشروطه داشت؟ اصالً اینکه این گفتمان یخ شدن روحانیون چه تأثیري روي شکل

 در آن زمان اثرگذار بود؟
 

ال س سی با ما چون .ه استشد روحانیون تا حاال چند بار بحث ببینید
واجهیم، این تصور در ذهن ما شکل اش ماز نوع ویژه آنهم حاکمیت روحانیون

. این طور نیست[اما] بشریت بیرون است.  يگرفته که این مجموعه از جامعه
زنیم. روحانیون را هم برش می ،زنیمهمچنان که ما روشنفکرها را برش می

 دراز روحانیون هم  خشیشود. بمشروطه یک فایل روحانیت باز می درحاال 
ثر أتاي پیدا شد که م آمدند. مثالً یک نائینی نو فاهیمکردن م زهتئوری يپروسه

تنزیه تاب ک و آمد )کواکبیاز ي یکتاتورهاي د(سرشت از کتاب طبایع االستبداد
را نوشت. سعی کرد سنن شیعه را با مدرنیسم تطبیق بدهد. ه مه و تنبیه الملاأل

 توانست یک بحث دیگر است. نتوانست و چقدریا حاال توانست 
 و ، آخوند خراسانیاي. طباطباییاي پیدا شد یا شیخ هادي نجم آبادي

یخ روحانیت که ش يهمه .به جنبش مشروطه پیوستند که اي پیدا شد زنجانی
روحانیت که آن صاحب فتواهایی  يهمه .نبود لی کنیعمال و نوري اهللافضل 

 رد لذا بخشینبودند.  ،که جنگ ایران و روس را تجویز ایدئولوژیک کردند
 مؤثرپذیرش اجتماعی مشروطه  روي و تعدیل مفاهیم درجنبش مشروطه و 

  خواهیم دید. که واقع شدند
 ههتا د کهک مثالً ژیمیناستینویی که به ایران آمد ( مفاهیمها در همه حوزه

کردند الستیک فکر می: چون گفتند جیمب الستیکمی به آن 1310-20
 رود روي الستیکست میاکسی که ژیمناست  آن وپراند ارتجاعی است و می

ا ي ایرانی بجامعه )گفتند کمونیست یعنی خدا نیست.پرد. یا مثالً میمی
ن مترقی و تحول آن بخش از روحانیو اش، دافعه داشت.هاي مذهبیانگاره

هاي طلب، در آشتی دادن مفاهیم نو با فرهنگ ملی ما از منظر کاهش حساسیت
یر طلب نسبت به روحانیون غتعداد روحانیون تحولالبته مذهبی، موفق بودند. 

 طلب یا مرتجع کمتر بود ولی تأثیر خاص خودشان را هم داشتند.تحول
 که  قش دو سویه داشتهروحانیت یک ن ،فرازها يهمه درمشروطه و  در
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شود در یک تور یا یک سبد نمیرا شان دو سویه تحلیل کرد. کل آن را باید
ریخت.  [در یک سبد] شودریخت. همچنان که کل روشنفکران را نمی

ایران بیاورد اما دنبال این بود که یک  بهسعی کرد فکر مشروطه را  نخاملکم
ی کردن و مل ،دنبال بومی کردنبیاورد.  فته اینجاه و رپکیجی را بردارد و شست

 يکرروشنفبخش محلی و اقلیمی زدن و اینها نبود. لذا همچنان که ما  يتبصره
 زنیم وکنیم و برش میدو سویه نقد میرا که خودمان نیز درونشان هستیم 

 یدبینب .[باید نقد کنیم] روي آنها هم به همین ترتیب ،ل هستیمئبندي قاجناح
شویم مثل خودشان، خودشان اگر ما یک هیستري ضد آخوند پیدا بکنیم می

 قیهبینند که بفرا دست می را یک طبقهکنند. خودشان هم مثل یونان فکر می
پلکند و باید از موضع می هاهایی هستند که این زیرریزها یک خردهانسان

 در اید][نبما  برخورد کرد. اآنه هاي ایدئولوژیک بانامهتکلیف و بخش[تعیین] 
وش آنها را با ر پس است. ایران افتاده دراتفاق یک بار  اینرویم. بجایگاه آنها 

 یم و][نقد نکن کنندبرخورد می ـ از جمله با روشنفکر ـخودشان که با دیگران 
آن وادي برویم، دیگر ما نیستیم. دیگر  درآن وادي نرویم. اگر  دردیگر ما 
ایدئولوژیک حاکم برخورد نقادانه و مواجهه داشته باشیم.  يا طبقهتوانیم بنمی
مشروطه  ردتحلیل کنیم.  و روحانیت را هم مثل روشنفکر برش بزنیمقشر  باید

 نِدرو طلبِمسیر حرکت این چهار پنج تا اصالح . درهم نقش دوگانه داشتند
درون  انطلباصالحاي که با این جریان چهارگانه که بینیمحاکمیت هم می

اش روحانیت دوره است که حتی حکم کرد یک پایهحاکمیت برخورد می
مقام را بخشی از روحانیت تجویز ایدئولوژیک دهد. حکم قتل قائمقتلشان را می

ن تعداد موافقی[البته] حاال  .موافقند با اصالحات نه، شانکند. اما بخشیمی
ها قعیت هستند. این واقعیتولی باالخره یک وا ،نسبت به مخالفین کم است

 را باید دید. 
هست،  نهضت ملی آقاي زنجانی در .هست همنهضت ملی  دراین جریان 
 و کنیممیجایش تحلیل  هم هست. ارتجاع شمس را سر آباديشمس قنات

 درجاي دیگر. هم  راها زنجانی خواهیدوستی و ایرانخواهی، مصدقترقی
جور را هم یک مصباح و کنیمجور تحلیل میرا یک یتماصالحات هم خا

مانت اگر بخواهیم حفظ ا -يجبر بهنه - ما مجبوریم پسکنیم. تحلیل میدیگر 
بکنیم و یک شفافیت تاریخی داشته باشیم، مثل آنها برخورد نکنیم. یا مثل 

ارتفاع  زبقیه ا بینند و باخودشان را برج عاج می ها که مثالًفکرنبخشی از روش
و  طرفاین یمتر سانت 170یم با همینتنباشیم. ما متوسط القام ،کنندبرخورد می

م زیر یونه مورچه بش و [در باال] یمومان را نگاه کنیم. نه گنجشک بشطرفآن 
  !پاي روحانیت
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منظور من این بود که شکست از . ت مطرح کنمالم را نتوانستم درسؤشاید س: ادامه سؤال

 .شکست روحانیتی هم بود که فتواي جهاد صادر کرده بود. روسیه فقط شکست شاه قاجار نبود
 که به قول شما یآیا شکست مردم و روحانیت. است عرفیمشروطه هم که یک امر کامالً 

 ییک و حرکت عرفگیري آن فضاي هژموندر شکل از مشروطیت حمایت کردند] شانبخشی[
اتفاقی جه چه در نتیشود میمدافع مشروطیت که شما می گویید یا نه؟ این روحانیت داشته تأثیر 

دانم، شاید همان بخش از روحانیت که مدافع مشروطه است من نمی( شود؟مدافع مشروطه می
 .)فتواي جهاد را هم صادر کرده بوده است

 
از اول هم این سؤال را از حضرت عالی داشتم که  .سؤال ایشان است ال من هم دنبالهؤس

 ]انیتروح[، خواست از روحانیت قطع بشودمی ، یعنی مقلدینمردم مهعااصوالً هر کجا که منافع 
یسد نه نواز زمان میرزاي شیرازي که او به میرزاي آشتیانی می .شدو مانع می گذاشتپا جلو می

 ]شدهناثرات روشنفکران در ذهن و روح مردم ماندگار  من فکر نظرات و. به دولت این بوده است
ن ما اال .اندکارخانه انجماد بوده اثرات روحانیت همچنان در جامعه ما باقی مانده و و ولی نظرات

اش انجماد قاجاریه، عامل اصلی. تضاد بزرگی است که داریم پارادوکسیکال] برخورد[با این 
کرد براي شاه تا زن عقد نمی ،او را منور کند خواستاگر روحانیت می .روحانیت است

و  آن موقع رفتن ناصرالدین شاه ـ ها و دیگرانمثل کنی ـ اش براي خودش بماندماندهته
پا با یک شأن و منزلت فکري دیگري از ارو. کردپیدا می يدیگر به اروپا جنبه مظفرالدین شاه

در واقع روحانیت عامل جدا . آن جنگ را در واقع روحانیت براي ما گذاشتضمنا . گشترمیب
اگر روحانیت ما آمادگی فکري و ذهنی داشت   محیط را و شرایط . شهر قفقازي ماست18شدن 

هایی آنها دارند و شرایط اجتماعی ما دانست که چه اسلحهفهمید و میزمان و مکان را می
. کردنمی] تکلیف[جنگ را به عنوان اینکه فتواي جنگ بدهد در مقابل کفار چیست، هرگز آن 

هم  ،در این بحثتان فرمودید که هم امیرکبیر ست و شما هما و مسائلی دیگر که از این رو
 نند شما همحذف ک حانیت راآمدند که روو دیگران،  میرزا، هم سپهساالرمقام، هم عباسقائم

 .که براي آنها هم دخالتشان  مسئله بود اشاره فرمودید
 

این تحلیلی که  درشان را پایان بدهند. تاخالمدسعی کردند  حذف نه،
شود گفت ي پدیده را در خودش دید. نمیبناجنابعالی کردید، باید م

است. اینها اساساً عقب  هماندگی قاجارها محصول دیدگاه روحانیت دورعقب
تبدیل به حاکمیت ملی شد. ایل چه  و ده بودند. ببینید حاکمیت ایل آمدمان

کند. خورشید تمام قد . انسان ایلی در دشت فراخ زندگی مید؟اي دارویژگی
بیند. وقت برایش مهم نیست. وقتش با ماه تمام رخساره را می ،بیندرا می

 یابمنه ک و ستریاب اشود. زمان برایش یک کاالي پخورشید و ماه تنظیم می
 شد. موازي با ایران، داد و ستد می ياروپا دراز نوع کاالي کمیابی که 

ست که نظم چندانی ندارد. سال برایش به دو برش اوجه دیگرش این 
م ه ،زمان ؛فراخ  ،دشت .راه استایل جهانشقشالق و ییالق. ود: شتقسیم می

و  میرد، هفصد و شصتهم فراخ است. فتحعلی شاه وقتی می یحاکمیتوفراخ 
اش حاکم بر کل ایران بودند. در حقیقت خودش مشکل چند بچه و نوه و نتیجه

راي ن از آن بواي، بیریک پدیدهبگوییم توانیم . ما نمیاست تاریخی داشته
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قاجار را مقدمتاً باید خودش را تحلیل  .بود مشکل تاریخی ایجاد کرده قاجار
ت. پیرامونش روحانیت اس بخشی از ل کنیم.بعد پیرامونش را هم تحلی و کنیم

بخشی هم یک پیرامون جغرافیایی  د وانگار هستن بخشی روشنفکرهاي نو
 . استانگلیس و عثمانی  ،روس
شرط خارجی است. روحانیت روي  ،بیرون پدیده و درون پدیده استبنا م
 يهادي نجم آبادشیخو ن خاکممل ،عثمانی دمجیعبدال ،گذاردتأثیر می قاجار

توا فتوانیم عناصر تأثیرگذارنده را مقصر جلوه بدهیم. گذارد. نمیهم تأثیر می
ه دور است. مثل دوران جنگ ایران و روس، تأثیر ضد ملی نداشته هم همیشه

جع فتواي حمایتی چهار مر ،تنباکو فتوا تأثیر مثبت داشت. دوران ملی شدن
که  ثیر را داشتأآن چهار فتوا این ت .ملی شدن نفت آمد يسر ایده شتارشد پ

آورد.  بخشی از نیروهاي سنتی و مذهبی جامعه ایران را پشت سر مصدق
 و و پیرامون کاشانی خمشان شعبان بینیروهاي سنتی جامعه ایران که همه

مدند آ نبودند. آن بخش جان به کفی که پشت نهضت ملی شمس قنات آبادي
 ایده ملی شدن حامیِ تا حدودي از تفکر روحانیت ،شهید شدند تیر و درسی

توانیم با عناصر و ابزارهاي اجتماعی یک ما نمی .نفت تأثیر پذیرفته بودند
 ییفتوا و هر روحانیت مرتجع استنیم [و بگوییم] ارچه بکبرخورد واحد و یکپ

چنین چیزي نیست. ما که اینجا هستیم، شما که اینجا  اصالً .ضد ملی است
اریم و برخورد د با آنها ؛خورده خاکشیر زیر پاي روحانیت که نیستیم ،هستید

کنیم، تا حد امکان مان هم سعی مییخواهیم داشت. اما ضمن برخورد تحلیل
کند کید میأ. این که قرآن تاست واقعیت مستقل از ذهن :بینانه باشدحلیل واقعت

ي هابا واقعیت و از ذهن خودت بیرون بزن یعنیببین، بنگر، مشاهده کن. 
مستقل بیرون از ذهن خودت پیوند و ازدواج برقرار کن تا به یک تحلیل 

بسیار  ان تحلیلشست که انسان غارنشین اولیه توابینانه برسی. طبیعی واقع
نه با همه جهان دارد اخ درست که اساله امروزي  15-14کمتر از یک نوجوان 

هاي کند. این به خاطر این است که ذهنش دم به دم با واقعیتارتباط برقرار می
کند. این است که ما هم اگر بخواهیم با یک کینه، علیه مستقل ارتباط برقرار می

خ علیه روحانیت کل تاری و سنتی، علیه مذهبی هر کس، علیه روشنفکر، علیه
 شویم. می آنهاروش خود اسلوب و همهم ؛را تحلیل کنیم

طور . االن هم همیناست روحانیت دوگانه عمل کرده و لذا فتوا دوگانه بوده
ر هاي جوان هستند که با کامپیوتها طیفی از طلبهحوزه در است. ببینید االن مثالً

 )هرمنوتیک مثالً(المللیدانند. با ادبیات فکري بیندو تا زبان می یکی ،آشنا هستند
شود یي ایران متصاعد ماش و تأثیري که از او در آیندهآیندهاین [طلبه] آشنا هستند. 

ه اش با جهان پیرامونش فقط، رابطنشین که رابطهزاویه نشینبا یک روحانی حجره
خیلی تفاوت دارد. لذا  ،ستاکنش اشرش و با وجوهات جمعببا محارمش و با م

 نشین یکی کرد. شود آن طلبه جوان اهل پویش را با آن زاویهنمی
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اصالح پذیر نبود. پنج استارت اصالح  و قاجارها ذاتاً عقب مانده بودند
 يپذیر نیستم. حاال مواجههمن اصالح گفتند [اما] زده شد اندرون خودش

شماره بعد خواهیم  وجلسه د دررا هاي اصالحی ناصرالدین شاه با حرکت
شود گفت که فتوا آن را به این روز نمیو  پذیر نبوددید. این خودش اصالح

ست توانولی باالخره این هم می فتوا مؤثر بود در آن شکست ملییا انداخت. 
 به سالح هامثالً مثل اروپایی توانستسیر خودش می درو بشود. این هم ن

خودش باید جستجو کرد تا  درونرا نشد؟ چرایش را چ اما سنگین مجهز شود
 اما تأثیر گذار بوده و نه مبنا.  ،اسباب بودهو ت علبیرون خودش هم  ؛بیرون
 

*** 
 کنم باید به پیش از قاجار و حتی پیشدر مورد خود دین اگر بخواهیم بحث کنیم فکر می

د قدرت خواهد واربینیم، اصوالً میبه نظر من وقتی پیشینه روحانیت را ب. از اسالم را باید دید
اشند، و شما ب] وجود داشته[باید چهارده نفر معصوم ] مثالً[یعنی . شود، اما با مبنایی ایدئولوژیک

. یدهرگز حق ندارید بدي بگوی. است در مورد آنها بگوییدتان این است که هرچه خوبیوظیفه
به همین ترتیب در ریزترین . تنددار هساند، خودشان بد و مشکلگفته] کسانی[اگر هم 

امل کنیم این عها را بررسی میوقتی این. شوددر ساختن تاریخ وارد می. شودموضوعات وارد می
م همیشه ه. از زمانی که وارد ایران یا وارد اروپا شده، همیشه جلوي پیشرفت را گرفته است

اب به ایران و مزدك در زمان زنادقه در حمله اعر. اندکوبیده شده] اند کهبوده[دیگرانی 
خواهد و نه مسلمان و مسیحی می» آدم«چون با این دیدگاهی که . انوشیروان کوبیده شده است

ت را پذیریم ولی روحانیآییم اسالم را میما وقتی که می. اندو زرتشتی و غیره، مخالفت داشته
است که ورزشکار در جاي روحانی در جاي خودش باشد مثل این ] خواهیمو می[پذیریم، نمی

 .خودش باشد
 

یت روحان ،خواهیم اینجا تعیین بکنیم که دین بماند یا نمانداوالً که ما نمی
دارد و خودش خودش را نگه می که ستابماند یا نماند. هر حاکمیتی خودش 

خودش است، در ابتدا کند. هم اسباب خروج خودش را از صحنه فراهم می
کري هم در حقیقت همینطور هستند. روحانیت خودش هاي فها و جریاننحله

هاي تواند بماند. مشی نیروتواند بماند یا نمیجامعه ایران می درکند که تعیین می
ایران هم  در ،همه جاي دنیا همینطور است درآید. مقابل هم از ماهیت آنها درمی

ن، این ایست. پس ما نباید یک پازلی را بسازیم و بگوییم که جاي اهمینطور 
نه دنبال حذف  و نه دنبال ماندگاري اینها هستیمما است و جاي آن، آن است. 

ایران پاسخ منفی داده است. شما  درشان هستیم. حذف مکانیکی بارها مکانیکی
ول عقل و محص ،کنید. علمکید میأیی علم تآاالن دارید روي عقل و تجربه و کار

که ما یک جریان را حاال به ترتیب حذف ي تجربه در ایران این نیست و شیرابه
 ماند.ماند یا نمیکند که میفیزیکی یا مکانیکی بکنیم. او خودش تعیین می

د شودو لبه است و نمی همباز است که وجه دوم قضیه هم، برخورد با مذهب
 آمد که بر نقش انی)مذهب پروتست(اروپا  در. یک مذهبی کردیک حکمی صادر
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 شورید سلطنت کلیسا وبر گناه فروشی.  .ان و خدا شوریدواسط کلیسا بین انس
مبشر بعضی از مضامین هم قرار گرفت. حاال ممکن است ما با آن بشارتش  و

د. انباشت شو کار  ،مبشر سرمایه ،مرز داشته باشیم که داریم. همان مذهب جدید
 بشارت سه گانه بر سرمایه و کار و انباشت، بورژوازي جدید اروپا را صاحب
یک پشتوانه ایدئولوژیک کرد. این هم باز محصول تحقیق است. ماکس وبر 

شدند و آنهایی  ي اروپا، پیشرفته و پیشبرندهانتحقیق کرده که کشورهاي پروتست
اند. االن هم همینطور است ایتالیا و اسپانیا که بر کاتولیکسم ماندند، عقب مانده

نیستند. لذا آنجا مذهب این بازتاب را  ...ال قابل مقایسه با آلمان و هلند وقو پرت
 داشت و دوران را در حد خودش عوض کرد. 

عوض کردند. نیروهاي  را دوران بعضی جاهاایران ما هم نیروهاي مذهبی  در
مذهبی که فقط حاکمیت جمهوري اسالمی نیست. یک فردي پیدا شد یک معلم 

 هست تر آقاي میناچیدف در نفر 4500اسم  بود آمد همین جا، کار فرهنگی کرد.
تا  4500نشستند. آن می )]او[(شریعتی پاي درس و آمدندهر هفته میکه 

ي نفر 4500کردند. آن  يکار و اي رفتندحوزه درهر کدام  و سازماندهی شدند
سال بعد موتور تحول ایران شدند. اینها همه تحقیقی ده  که اینجا آمده بودند

هاي اصلی جنگ ت، احساسی که نیست. یا انقالب را رقم زدند، یا از بچهاس
ساخت و ساز و عمران و تحول  دریا  و ها بودندهاي اصلی گروهیا بچه و بودند

فکري و به اصطالح فیزیکال بعد از انقالب سهیم و شریک شدند. آنها آمدند 
 ر شور گرفتند. مذهبگرفتند که آن کارها را کردند؟ یک جهانبینی پ هاینجا چ
تلقی از جهان را عوض بکند و چشم انداز پر نوري را رقم بزند.  تواندهم می

واند این تتواند این کار را بکند، مذهب هم میفقط که فکر انسانی نیست که می
 کار را بکند. پس با مذهب هم باید دوگانه برخورد کرد. 

کند. روحانیت با کینه نمی اي را حلاي، هیچ مسئلهکینه علیه هیچ پدیده
هیم ما هم اگر بخوا !این شد [نتیجه] حاکمیت کرد و علیه روشنفکر در ایران آمد

 بیست يگیر بود دهه. یک کشتی]شودنمی[گیرها بدلش را بزنیم به قول کشتی
د ض و زدخودش هیچ فنی نمی کارکار بود. عبدل بدلاسمش بدل که ایران در

 وکار بشویم. هی بخواهیم بدل روحانیت اید عبدل بدلزد. ما که نبفن می
 دوگانه تحلیلش بکنیم. ودو لبه  ؛ [باید]مذهب را به خودش بزنیم. نه

ایفا کرد. باالخره نقشی  76-75ها [در] سال الن فرض کن که آقاي خاتمیا
ی منوع مواجهه نسل جدید با مذهب را کو با یک تبسم مذهبی به صحنه آمد

اش موفق نبود اما استارتش موفق بود. از این به بعد هم عوض کرد. پروژه
همینطور است. آن انسانهایی را هم که در تاریخ نقش ایفا کردند، یا مذهبی 

ش آمد با رو بودند، یا اگر مذهبی نبودند یک منبع الهام درون داشتند. گاندي
 هزار انگلیسی را که بر 320و  تیکمسالمت آمیز، ساز و کارهاي دموکرا

 همیلیون هندي حاکم بودند، بیرون کرد. گاندي که سالی دو ماه روزچندصد 
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ها بگیریم. توانیم از آن روزهگرفت. ما نمیهاي طوالنی هم میبود. روزه
د هند گفتن در .هایی با آب و بادام. یک ملتی را تکان داد، خیلی مهم بودروزه

ینند و همه بنشد هاي شهر و آتش بزنیرا بریزید توي میدان کاالهاي انگلیسی
با دوك خانگی نخ تولید کنند و کالی ببافند و کالی تنشان بکنند، این خیلی 

 به آن کار ها بخشی از وقتشان راهاي هند، روسپیخانهروسپی درمهم بود. 
 ؟. خیلی مهم بود، کی توانست روسپی هندي را تکان بدهدداختصاص دادن

اي داشت یا اهرم ارضاع جنسی انگلیسی روسپی هندي قبل از گاندي انگیزه
ماندال موحد است. این  .هم اساساً مذهبی نبودند کسانی د؟مهاجم وحشی بو

ما «ل و زنجیر، بیایی بیرون و بگویی که غحرف که بعد از سه دهه زندان، 
 م درون است. ثیر از یک منبع الهاأاین ت» مگذریکنیم ولی میفراموش نمی

: گویدادیسون یک جمله دارد. ادیسون که یک عنصر ایدئولوژیک نیست. می
آن  ریختن. منشأ ست از یک درصد الهام و نود و نه درصد عرقا وغ عبارتنب

  ریزد.آن انسان هم که اگر عاشق نباشد عرق نمی و یک درصد الهام معلوم است
 انهدر پارك و خ .یلکی نرفتکه ا دانشگاهشما االن در حال تحصیل هستی؟ 
 که یاي داشتیک انگیزهقبول شدي. تا  زیر نور چراغ نشستی، از عیدت زدي

اهی که خونمی ومعلوم است که دنبال مدرك نرفتی  تو تحصیل علم بکنی. از
 تهاجم هم خیلی خوب؛ یممیخ رسمی شدن را بکوبی و کارمند بشوي. مهاج

 باشد.  ، روش علمیتیلنده اما باید روش تحل از دستش است،
ه شود. کل بدن طرف را کگیرد، شصت پایش سیاه میکسی که قانقاریا می

تکوینش از  ،را هم تحلیل کن 57 کنند. انقالباندازند. تحلیلش میبیرون نمی
 17از( گیري. پنج ماههشکلو یک  اي داشتهیک پروسه 57 صدر مشروطه تا

حاکمیت بعد از  يوران ثبات و استوارد است. داشته هم )بهمن 22 شهریور تا
هاي شود بخاطر نقطههاي آغازین را نمیتحلیل کن. نقطهو بررسی هم انقالب را 

م ماند. اگر بخواهیپایانی و اختتامیه زد. اگر این کار را بکنی در جهان هیچ نمی

 ،هم داردسکس اینترنت فرض کن  در]عمل کنیم[مثال مثل نیروهاي سنتی 
زیون را بشکنیم، اینطور یبیاییم با چکش مانیتور و تلو پس داردماهوارههم 

را به خاطر اینکه کازینو و فاحشه دارد و  اخبار و علمی هم دارد. اروپا شود.نمی
ها را شود. پدیدهاینطور نمی ؟اش را بریزیم دورکل تجربه و...کند استثمار می

ل کرد. همچنان که افکار نقطه چینی و مرحله به مرحله و شقه شقه باید تحلی
 . افکار مذهبی، چه از نوعاست بوده هم بشري در جهان شورانگیز بوده، سپرساز
، مین. مثالً هوشیاینطور هستند]نیز [ مذهب شناخته شده و چه از نوع الهام

وز رده هزار مارکسیست بود اما در حقیقت چه چیزي آن را سرپا نگه داشت که 
درون  یک منبع ؛دیوانه که نبود ؛احمق که نبود ؟تا امپریالیست بجنگدبا سه 

 مین.گفت عمو هوشی او داشت. کل جهان و کل ویتنام هم به
 تشکیالت بشارتی یا سیاست اع،اجتمه در هاي مبشر چه در علم، چانسان
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یا مذهبی  اینها .چشم انداز پر شور آوردند و دوران را عوض کردند و آوردند
ز ذهب ا مذهب یعنییعنی یک مسیر رفتن داشتند.  ،اشبه مفهوم واقعی بودند

خدا هم که  آید. مسیر رفتن داشتند. خدا هم خودش مذهبی استرفتن، می
 رودب براي همیشه ویک جهانی بسازد بار ننشسته که یک تاریخ ياقچهطسر 

 و عاشق مستمر است. خدا مذهبی مستمر است وکارگر مستمر . نه؛ استراحت
ما هم به این اعتبار مذهبی هستیم. لذا آنهایی که اهل رفتن بودند و هستند و 

 خواهند بود، جهان پیرامون را تغییر خواهند داد.
 من گوهر: «گوید، یک جمله قشنگ دارد، مییکی هست مثل صمد بهرنگی

یکی » م.کنن میتابی هستم که پیرامون خود را روشتابناك نیستم اما کرم شب
 [طوري] کشدکند. فتیله جهان را باال میمین جهان را روشن مییهم مثل هوش

تواند آن را خاموش بکند. یکی از شاگردان روستایی صمد نمی که هر کس بیاید
. پیونددمیپنجاه  هاست که به جنبش چریکی ده ریسیهاصغر عرببهرنگی، علی

تر است. گاندي مین هم مدارش گستردهیتاورد صمد است. دستاورد هوشدس او
	. به همین ترتیبهم ایران  در و هم یک جور، ماندال هم یک جور

ها رقم فجایع جهان را فقط مذهبیآیا فرض کن.  از آن طرف هم همینطور
افرادي ، 50-40 هايشد؟ در زمان شاه، دههنشی زدند؟ در زمان شاه کیفی کُ

 درتوانستند یک شهر را اداره کنند، چه غیر موحد، می و ه حاال چه موحدرا ک
قط کیفی کُشی را که فرو زدندشان. پیاده در. ،چیتگر زدندشان دره زدندشان، تپ

ذهبی م مذهبی بود؟ استالین مثال پینوشهآیا همین دوران در . مذهبی ها نکردند
ی چه مذهب، انسان شرور است آمیز ازعمل جنایت .مذهبی نبودند بود؟ اینها که

چه مذهبی نباشد. انسان شرور مذهبی نیست. مقابل واقعیت سترگ  و باشد
درون و بیرون خودش ایستاده با آن توحید و وحدت و مبدأ و با آن صاحب 

ایم بگویم، مذهبی ایستادهنشکلی  ما هم که[هماهنگ] نیست.  مذهباصلی 
اگر بخواهیم روش علمی را بکار  وکنیم نمی اینطور برخورد . ماروحانی یعنی
روش علمی تحلیل پدیده است با شرایط مشخص در زمان مشخص. ( ...ببندیم

اي انقالب ایران یک نهاد پاك و پاکیزه ).سیر دارد و وسی استنو پدیده هم سی
، اوتیجی، طرخونی ریخته شده، عرقی، رن است؛ نبوده الساعهخلقو  داشته

 پذیر نبود و بایدحقیقتی بود. آن رژیم هم اصالح هم یک 57انقالب... عشقی و
 لس. االن شما، نرسیممیهللا [به آن هم] سیر خودش انشاءا دررفت و حاال می
ل سرسبد جمهوري اسالمی گکنید کل تاریخ باز شده، نظام تصور می نو،

ران افتاد ای درتفاقاتی ا ي نیست. نه، اینطور است. درآمده و قبلش خبري نبوده
 که منجر به انقالب شد، انقالب حق بود. 
 یک تحلیل دیگر است. این جسارت ،حاال اینکه چه اتفاقی افتاد و ناحق بود

بعد را  يماقبل را جوري تحلیل کنیم و پدیده را باید داشته باشیم. آن پدیده
اجعه العمل بیفتیم، ایران فهم جور دیگري تحلیل کنیم. ببین اگر ما به عکس
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حاال  اد.اتفاق افتهی تسویه  و هی تسویه ناپذیرایران سیري در. صد سال است.
مرحله  و فقط][ دوره بعد استارتر این پره باشیم درما هم اگر بخواهیم 

تکنولوژیک باالتر، ما هم هیچ مرزي با پیشینیان خودمان نداریم. اینکه با این 
، مکنید، مواجهه داریینطور با کینه از آنها صحبت میهایی که شما اجریان

 اما به عکس مشویشان نمی، پادوي تاریخیمکنی، تمکین نمیمبرخورد داری
 . مافتیالعمل هم نمی

*** 
  گوید جریان روحانیت در تاریخ ایران به حق است؟یعنی شما می

 
جهان  رحق است. ببین یک حقیقت مطلق بیشتر د چیزيگوییم ما هم نمی

توانی هم قبول نداشته باشی. اما هر وجود ندارد. این را قبول داري؟ می
ر تق دارد به حقیقت نزدیکحقیقت مطل وبا آن منش  که اي به نسبتیپدیده
منش حقیقت مطلق نزدیک بود به حقیقت  اگر با ببین خدا هم منش دارد. است

کن که چه مکال حاال فرض . حقیقت دورتر است ازوگرنه تر است نزدیک
 جاي پنج نوبت نمازه باشد، چه روحانی باشد، چه مذهبی سنتی باشد، چه ب

پانصد نوبت نماز بخواند، از این قاعده خارج نیست. باید ببینیم نسبت دوري 
 .اش با آن مدار فوقانی و با آن مبداء چیستو نزدیکی

 
*** 

ب گفتید نظر منفی آنها نسبت به غر چرا امیرکبیر مثل گاندي جلوي استعمار نایستاد؟ شما از
 .  اما گاندي با مصالحه جلوي استعمار ایستاد

 
ک استعمار کالسی هند نمونهشود با گاندي مقایسه کرد. را نمی ببین امیرکبیر
براي بیش از و  مستقر شد ،لت خارجی آمد آنجا قوا پیاده کرداست. یک دو

تصادي اجتماعی، سیاسی را هم به عهده گرفت. یک قرن. کل مدیریت کالن اق
 خودتان شما با يماند که در خانهآنجا دوز نفرت خیلی باال بود، مثل این می

کنی، یک وحشی بیاید آنجا اتاقت را داري زندگی می درخواهر و پدر و ما
بگیرد و او تعیین بکند، چه غذایی بخوري، کجا بري، کجا بشینی، کجا پا 

 شود. کینه جوهري ایجاد می است که ی. طبیعبشوي
کرد اگر مردم هند صرفاً بخواهند با کینه با آن انگلیسی برخورد گاندي فکر 

آن  یرونب تواند سالم ازشود که هیچ کس نمیبکنند، یک میدان خونی برپا می
 گویند گاندي مبارزهرا جور دیگري سامان داد. می هگاندي مبارز .بیاید

نفري داشت  هزار 150 شیايیاما گاندي هم باالخره یک میل آمیز کردمسالمت
هم که با گل  اودادند. ها را آنها سامان میپیمایی نمک و اینکه تظاهرات و راه

یاورد. ز نفرت را پائین بومجبور بود د اماها را بیرون کند. میخک نرفت انگلیسی
د. ایران این اتفاق رخ ندا درآورد. اما  پایین ز نفرتوداما نفرت را منتفی نکرد، 
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ایران هم  . مردم[ایران را] تکه کردندنیروهاي بیگانه بر ایران تاثیرگذار بودند و 
مریکا آمسلط  مدر مواجهه با دو تا استعمار مسلط انگلیس و بعد هم امپریالیس

 .داشتند ايیک کینه .ها نبود، دوز نفرتشان مثل دوز نفرت انگلیسی57تا  32از 
شود لی نمیخی پسنبود.  هند مردم، کینه پیدا کردند اما قابل مقایسه بابخشی از 

. خودش هم ریخت بیرون آنها را گاندي، باالخرهاینها را با هم مقایسه کرد. 
ش که مهر نیست. کینه و مهرش نسبت به مردم اهداشت. هم ايباالخره کینه

را  اهانگلیسی شود ویک معجونی درست  شد باعثهند و تاریخ و قوام ملی 
 بیرون کردند.
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 آورنددوستانی که هر هفته تشریف می، با سالم و عصر بخیر خدمت دوستان
 خیلی چیزي دستشان نیایدد، شونشایداز جلسه خارج میند. کنما را تحمل می و
نیم. کیم، با هم نیز تمام میاهکاري را با هم شروع کرد ی هستیم وا باالخره جمعام

ن بحث را با اجازه موسفیداد ییاگر موافقت بفرما و شویمداریم فامیل می آرامآرام
طحی در س نم کنیم].[شروع میو بقیه دوستان به خصوص آقاي مهندس سحابی 

یف بیاورند اما حضورشان دلگرمی است نبودم که ایشان هر هفته به خاطر ما تشر
ي باالخره ما هم انتظار داریم که ایشان ترکهیم. بگوی هکه چ یمکندقت میبیشتر و 

 .به ما بزند ـمحتوایی چهرفتاري و چه ـ نقد را
 ادبیات که ستاحرکت سراسري  یناول و مبنامشروطه در حقیقت یک 

یک مقدار درنگ  با دوره را این .شودشروع می آنانقالبی و ادبیات تحول از 
هللا ادي از مشروطه دربیاوریم انشاءجمدل اگر یک  .گذاریممیپشت سر  بیشتر

 .استمیم عقابل تبه فرازهاي بعدي 

 فضاي داخلی

 اندرکارانذهن آرایان و دست
ران و ي گذشته هم تکاپوگجلسهدر فضاي بین المللی را پشت سر گذاشتیم. 

یت را از صد سال قبل از مشروطه با آغازگري عباس اصالح طلبان داخل حاکم
 يي مشروطه رسیدیم. مجموعه تحوالت و تکاپوهاستانهآو به  [مرور کردیم]میرزا 

اصالح ساختار  که به نوعی درصدد بودند در داخل حاکمیت را درون حاکمیت
 یم. رواالن به بیرون از حاکمیت مید [دیدیم]. بکنن

لت که اصاین خاطر اما به  .به درون جامعه است هر حرکتی طبیعتاً اصالت
قدم ه خاطر ت، [بلکه] بشروع نکردیم بود از آنها درون حاکمیتی گراناصالح با

از  ايو طالیه میرزا، انگارهقبل از عباسم. شروع کردی از آنها و تأخر تاریخی
ن دروالزاماً از  پس حرکت نو و اصالح طلبانه ظهور و بروز پیدا نکرده بود،

اختصاص  اندرکاران تحولرایان و دستآ را به ذهن جلسه امروزم. شروع کردی
اندرکار کسانی که ذهن جامعه را عوض کردند، آرایش دادند و دست ؛دهیممی

هاي فکري، نحلهم: دهیقرار می یشش حوزه را مورد بررسدند. تحول ش
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ها، مدارس مطبوعه ،ر اندازتب و رسائل نوپرداز و طرح د، کناشران اندیشه
جموعاً دست اندرکار تحول م هم فکر و هم سازماندهی. هانوین و نوسازمان
 م.روییک به یک جلو میهللا شدند که انشاءا

 هاي فکرينحله
یران در ا ايفکري هاي، نحلهتحولفکر  مستقل از تفکر مشروطه و قبل از

 نشاهایراوشت اغسر بعدزنیم و می شکل گرفتند که اول گریزي به آنها
سنتی و کالسیک روحانیت  يیک نحلهدند؛ در دوران نوچهار نحله بو. رویممی

ود که ب نو تأسیس بابیه ينحلهدیگري د. بو ایران بود که امتداد تفکر مالصدرا
در سطحی بسیار گسترده فکر  د.عمر کوتاهی در ایران داشت و سرکوب ش

را  حلهن این چهار هم در سطحی نسبتاً گسترده آمد. و فکر سوسیال لیبرال آمد
 .برسیم گران اندیشه در ایرانگیریم تا به تراوشمیپی طور مختصربه

 امتداد تفکر صدرایی
حوم مر: دو استثنا [بجز] شددر روحانیت این دوره، تکاپوي فکري دیده نمی

بقیه هم تراوش اندیشه  .71و میرزا ابوالحسن خان جلوه 70حاج مالهادي سبزواري
ي تفکر، خط ها در حوزهداشتند منتها در حوزه فقه و اصول و کالم؛ اما این
تا  1177اري در دوره زمانی مالصدرا در ایران را ادامه دادند. حاج مال هادي سبزو

مام کرد، ترا تنفس  شاهکرد. بخشی از دوران فتحعلیدر ایران زیست می  1251
ناصري حیات داشت. پیرو اشراق صدرایی بود  و تا اواسط دوره دوره محمد شاه
اي از تفکر حرکت جوهري مالصدرا، عرفان مولوي و در نهایت و تفکرش آمیزه
بود. خودش هم فردي بود که در این تفکر ممزوج  سهرورديالدین اشراق شهاب

از  با اینکه هم امکان استفادهشده بود. فرد وارسته و به غایت ساده زیستی بود، 
متمولی داشت. مورد احترام مردم بود و خلوص داشت.  مردم داشت و هم خانواده

 سهروردي و عرفان مولويي تفکر جوهري صدرایی و اشراق یعنی به سه پایه
 و شرح منظومه. پایبند بود. اهل شعر و احوال بود و دو اثر داشت: منظومه

                                            
 

) روحانی و فیلسوف، مدرس حکمت و فلسفه در 1177-1251(مالهادي سبزواري .70
پرداخت و در شعر حوزه علمیه مشهد، او که به جهت امرار معاش به کشاورزي می

ار موالنا، شرح دعاي صبوح، حاشیه بر اسفار مالصدرا، نیز تبحر داشت. شرح اشع
حاشیه بر مفاتیح الغیب مالصدرا، حاشیه بر مبدا و معاد مالصدرا و منظومه و شرح 

 منظومه از جمله آثار اوست. 
ی و ) روحان1202-1276مشهور به جلوه، ( ايمیرزا ابولحسن طباطبایی زواره .71

فیلسوف، مدرس ریاضیات، حکمت و فلسفه در مدرسه دارالشفاء تهران، حاشیه بر 
اسفار مالصدرا، حاشیه بر شفاء، رساله اثبات حرکت جوهري، تعلیقات بر شرح 

 ي آثار اوست. اي در وجود و... از جملهفصوص قیصري، رساله
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زمان بود که ایشان هم هم بعد از او یا هم عصر او میرزا ابوالحسن جلوه
فه تدریس فلس مدتی در هند تحصیل کرد و بعد در ایران در مدرسه دارالشفاء

کرد. او هم اهل شعر بود و نقطه چین تفکر صدرایی را در ایران و اندیشه می
بعد  یعنید. ش شود گفت که بعد از اینها فکر در روحانیت تعطیلادامه داد. می
اي که فلسفی باشد و تبیین جهان و هستی شناسی بکند و به از آنها اندیشه
ود ب ییپااین جا ؛فان بها بدهد، دیگر تکرار نشد مگر در دوران نواخالق و عر

 .دزچین مینقطه از تفکر و اندیشه در ایران که تفکر مالصدرا در ایران را

 بابیـه
قاجار و  انی اواخر محمد شاهمبابیه بود که دوره ز [فکري] دیگر حوزه

داد. اوایل ناصرالدین شاه به خود اختصاص میرا  اوایل ناصرالدین شاه
سرکوب شد و دیگر در ایران امتدادي پیدا نکرد. حرکت بابیه در ایران از شیراز 
شروع شد و به بخش شمال ایران هم سرکشید. [تفکر بابی] متأثر از تفکر 

استوار بود. وي عرب بود و 72هاي شیخ احمد احساییشیخیه بود که بر اندیشه
عربستان متولد شده بود و در آنجا جایگاه فکري داشت. او دو بار  73در احساء

 ه به ایران سفر کرد. انسان بسیار تأثیرگذار و پرتشعشعی بودشادر زمان فتحعلی
ي اري و اخالقیو در همان دو بار سفري که به ایران کرد، شعاع فکري، رفتا

از خودش بجا گذاشت. او هم اهل ریاضت، سلوك و کم مصرفی بود. صاحب 
کرد مقام بود و طبع بلندي داشت. از امکانات خودش براي زیست استفاده می

و هم [از لحاظ] فکري و هم رفتاري قابل الگو برداري بود که این اتفاق در 
شیعه حذف کرد؛ یکی اصل عدل ایران افتاد. او دو اصل را از اصول اعتقادي 

(نه به این مفهوم که خدا عادل نیست) و دیگري اصل معاد . این دو اصل را 
ي کامل را جانشین آن دو اصل کرد. از حذف کرد و با یک تبصره اصل شیعه

ي دائمی فیض بین امت و امام غائب وجود ي کامل واسطهنظر او در شیعه
جایگزین آن دو اصل کرد که در ایران تکفیر دارد و از این طریق اصل جدید را 

                                            
 

). عالم و مجتهد و موسس 1205-1132، (ابن ابراهیم احساییالدیناحمدبن زین .72
ع اش به تشیي شیخیه بود. او در عربستان به دنیا آمد و پس گروش خانوادهنحله

راهی نجف و سپس کربال شد و از دروس علماي این دوشهر بهره برد. سپس به 
او که توسط ایران آمد و در یزد اقامت گزید و در راه حج در مدینه درگذشت. 

چندي از علماي شیعه به دلیل غلو و تغییر اصول دین تکفیر شده بود، رسائل زیادي 
ي او هاي متعددي بر زندگی پر مناقشهاز خود بجا گذاشته است، همچنین شرح

 توسط خودش و فرزندان و شاگردانش نوشته شده است. 
 دهند. ل میا شیعیان تشکیشهري تاریخی در استان شرقی عربستان که بیشتر ساکنان آن ر .73
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جوان،  74محمد بابشد. او از ایران رفت [اما] ریشه دوانده بود و سید علی
[بود]  بابیه به این مفهومد. پیدا ش در شیراز متأثر از تفکر شیخ احمد احسائی
باز شده شاید به نوعی  شود که این درِباز می که دري بین امت و امام غائب

متأثر از  باب محمد. علیدآن دو اصل حذف شده را پوشش بدهد و جبران کن
ی د یعنباب شدن ، بابِاوشیخ احمد احسائی خودش را باب خواند و پیرامون 

باب و خودش را او شدند. در حقیقت که به سید محمدعلی باز می هاییدر
شاگردانش در ایران . مظهر نور تلقی کردو اي به روي امام دوازدهم دریچه
پیدا کرد که در شاهرود متمرکز  هم چند شاگرد اسمید، زیاد شدن آرامآرام
تند خواس در حقیقتو  مدعی شدند . آنهااي تشکیل دادنداولیه يهسته ند وشد

 هرکه در ابتداي دو ازندبه تبلیغ بپرد هم علنی و هم با مقاومت مسلحانه
 . سرکوب شدند و از بین رفتند ناصرالدین شاه

 فکر لیبرال
از  تفکري کهیم. عرصه بعدي فکر لیبرال بود که با آن مبسوط کار دار

آزادي هم کرد، هم آزادي اقتصادي را طلب میو اروپاي شکوفا شده آمد
بال ی. قدي سیاسی و تشکیالتی و صنفاجتماعی اعم از فردي و جمعی و آزا

گذریم و در االن از آن می هایش تا حدودي صحبت کردیم،ریشه] درباره[
 م. کنیبازش می يها مقدارشاخص

 فکر سوسیال 
 بود باردار انقالب[آن زمان] سابق که  روسیهکر سوسیال متأثر از همسایگی ف

و  ندت داشتنف ند،نعتی شده بودي صایران آمد. قفقاز، بادکوبه و تفلیس منطقهبه 
-هروسیدر  ،در شمال ایرانند. داجاي می انطبقه کارگر صنعتی جدید را در خودش

ت در حقیقد و ي سابق احزاب سوسیال دمکرات هم بروز و ظهور پیدا کرده بودن
 د. شي ایران تزریق به پیکره کشوررنگ فکر سوسیال از شمال اولین س آنجا

بت را ث اندیشه نو در ایران ، آنهایی که تاریخآن دورهازده ادبیاتی بجا ماندر
دهند. می 75یادبیات طالیه آغازگران را به میرزا آقاخان کرمان ، آدرسکردند

                                            
 

) در شیراز به دنیا آمد. 1228 –1198محمد باب (سید علی محمد شیرازي معروف به علی .74
ي اول پس از اتمام هزاره پرداز ایرانی و شارع مذهب بابیه بود. باروحانی، نویسنده و نظریه

 زیادي در ایران بنیان گذاشت و پیروان جنبش باب را  امام دوازدهم شیعیان، وي غیبت آغاز
د. به فرمان امیرکبیر در تبریز تیرباران شجذب کرد. باب شش سال بعد از آغاز جنبش بابی،

 ند.دانکریم میزده معصوم در رباط برخی محل دفن او را کوه مقام اعلی در حیفا و برخی امام
هاي سیاسی ) میرزا از شخصیت1232-1275میرزا عبدالحسین آقاخان کرمانی ( .75

ران به همراه همفک رن فکر ناسیونالیسم در ایران بودمشروطه بود. او که از بنیانگذا
 شد.خود (احمد روحی و میرزا حسین خان خبیرالملک) در تبریز کشته
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رسیده بود  76میرزا آقاخان کرمانی متأثر از عدالت فرانسه به مساوات یا اگالیته
در حقیقت  و که طبقات حقوق ویژه دارند درکو نظام اجتماعی را طلب می

آقاخان ادبیات  از میرزا .کردفرانسوي را در ایران تعقیب می 77شانژمانفکر
 ه است.اي باقی ماندجسته گریخته

ی ـ ي تساوي، ادبیاتآقاخان در حوزه اگر میرزا. هست 78فبعد از او، طالبو
روي محو نظام سنتی مالکیت  فطالبومنتشر کرد،  ـچه ترجمه و چه تألیف

 ی ایستاد.زمین در ایران و لغو نظام ارباب و رعیت

دال سلسله .الفي ع.-با امضا 79متأخر بر آنها مرحوم علی اکبرخان دهخدا
بته (ال اسرافیلورصي اي نظام ارباب رعیتی در روزنامهغال موردمقاالتی را در 

اي نظام ارباب غاو هم روي الکرد.منتشر ) ستااین مربوط به بعد از مشروطه 
ایستاد و شورش عمومی برزگران  رعیتی و واگذاري امالك دیوانی به برزگران

با ادبیات آن روز، شورش عمومی  .کردمی رویجت علیه کالن زمین داران را
و  روي تقسیم اراضی ایستادد. رکمیات قانونی آنها تلقی میبرزگران را از مسلّ

به »80اصباغارع ولو کان لزالزرع «، بجا مانده(ع) با حدیثی که از امام صادق
 .دادي ایدئولوژیک مذهبی رگه توزیع ثروت در ایراننهایتاً تقسیم زمین و 

بود  الملکهور به ذکاءمش 81خان فروغیبعد از آن مرحوم میرزا محمدعلی
 گرایی یا فکرتساوي هاي تئوریک در عرصهشود گفت اولین انگارهمی که

 روي دو82اصول علم و ثروت مللر کتاب دسوسیال را در ایران منتشر کرد و 
اد تض [دوم] ي نوظهور،یک حقوق صنفی کارگر بعنوان طبقهد: اصل ایستا

                                            
 

76. Égalité  
77. Changement 
) معروف به طالبوف و از روشنفکران 1213-1289تبریزي ( میرزا عبدالرحیم .78

مشروطیت بود. پس از پیروزي مشروطه از وي بعنوان نماینده مجلس دعوت بعمل 
آمد لکن او این دعوت را نپذیرفت و تا پایان عمر در داغستان ماند و به کار فکري 

 پرداخت. 
خواهان ، از مشروطهمدارسیاست ) ادیب، محقق و1257-1334علی اکبر دهخدا ( .79

 نامه دهخدا.لغتگذار ینام و پایه
 1، حدیث»للزارعه زرعه و لصاحب االرض کراء«، باب 25:387وسائل الشیعه،  .80

) سیاستمدار، مترجم و ادیب بود. او که 1321 – 1254محمدعلی فروغی دردشتی ( .81
ده نفرزند حسین فروغی، ذکاءالملک بود و لفب پدر را به ارث برد. فروغی نمای

 وزیر دربار پهلوي بود.مجلس شوراي ملی، وزیر قاجار و نخست
و تلخیص از محمدعلی فروغی در  کتاب اصل علم و ثروت ملل، پل بوگار، ترجمه .82

و تصحیح حسین عظیمی، توسط نشر  منتشر شد. این کتاب با مقدمه 1284سال 
 باز انتشار شده است. 1377روز در سال فروزان
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 83ر داد و بعد از او امین رسول زادهروي این محور مانوالملک] . [ذکاءطبقاتی
 84ادهزمیرزاابراهیم خان منشی نهایتدر ي تضاد طبقاتی دامن زد و همسئل به

پاریس رخ داده بود و  در 1871در فکر انترناسیونال را متأثر از اتفاقاتی که 
 .در ایران منتشر کرد پاریس در اروپااتفاقات مترتب بر کمون 

رد شدیم در  و را تیک زدیم که آن اي بود از چهار نحله اصلیاین خالصه

 .کنیمبازش میاهللا جاي خودش انشاء
 ناشران اندیشه

در پنج توان میناشران اندیشه در دوران قبل از مشروطه تا مشروطه را 
ید س :متشخص کرد، اوتهاي متفهاي مختلف و مشی و منششخص با انگاره

فراز در  از آنجایی کهی. آقاخان کرمان و فخان، آخوندزاده، طالبوجمال، ملکم
 فقط جااینم، زدی گریز به اوآنجا  و به طور جدي اثر گذار بود سیدجمال تنباکو

این پنج شاخص را  .به دیگران برسیم تاکنیم میاز او عبور و اي داریم اشاره
ن یا گوهری ايهبینی، اندیشهنحله فکري، جهانیم: کنمینجه معرفی چند س با

سیري  نهایتدر با مبارزه و جامعه و  آنها يجه، روش موا، آثار اصلیمحورین
 د.که طی کردن

  سید جمال الدین اسدآبادي
 اریسپو  مرحوم سید جمال دورانی را در ایران طی کرد، دورانی را در هند

اقع به و .جهان را تا آنجایی که برایش امکان داشت گشت واهل گشت بود  و... .
اسی تفکر سی ، همهم تفکر اجتماعی داشتد. در اثر گردش باز ش او بینیجهان

 ) وارد شد.از سازمانی و مطبوعاتی (اعم اي به حوزه پراتیکهدوردر هم  و
 

                                            
 

). سیاستمدار آذربایجانی و اولین رییس 1884-1955اده (زمحمد امین رسول .83
ي استقالل بود. او از موسسان حزب دموکرات ایران جمهوري این کشور در دوره

خواهان تبریز به مبارزه ي ایران نو بودو مذتی در کنار مشروطهو سردبیر روزنامه
ي آذربایجان به قفقاز بازگشت و زمینه استقالل جمهور 1917سیاسی پرداخت. در 

را فراهم کرد. پس از اشغال آذربایجان توسط نیروهاي شوروي از کشور مطبوعش 
 گریخت.  

. خواهانآموخته دارالفنون و از مشروطه). دانش1336-1296ابراهیم منشی زاده. ( .84
هایی در نقد مفاسد آن به کرد و نامهزاده مدتی در جوانی در قزاقخانه کار میمنشی

اقدام به تاسیس کمیته مجازات کرد که ترور  1295وشت. او در سال بزرگان کشور ن
هایی را که با نزدیکی به روسیه و انگلستان به منافع ملی ضربه زده بودند، شخصیت

را در دستور کار خود قرار داد. او به همراه تنی چند از اعضاي این کمیته در زمان 
 الدوله دستگیر و اعدام شد. صدر اعظمی وثوق
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 نحله فکري
د. اش سلفیه بونحله فکري

لف یا سلف صالح با نهضت س
داري سید جمال پیشتازي و طالیه

، هعبدمحمد شروع شد و به 
ن ، ب، رشید رضاکواکبیعبدالرحمان 

ر اندیش دو طیفی از اعراب نو بادیس
 سلفد. [نهضت] خاورمیانه منتهی ش

بود که ما ریشه مفتخر و  صالح معتقد
گوهرینی در صدر اسالم داریم و 

باید که براي گریز از وضع موجود می
مقداري به عقب و به صدر سلف 

مان را در آن صالح برگردیم و اندیشه
  م.کنی سازياتمسفر باز

 بینیجهان
 اد.دعلم زده نبود اما به علم بها میاو د. توحیدي بو بینیِاش، جهانبینیجهان

 هاي محوریناندیشه
فی فه، نخرا، نفی قرآن و بازگشت به سلف صالح اشهاي محوریناندیشه

چند  .بود بوحدتی با غر-برخورد تضاد نهایت در استبداد، نفی استعمار و
ا ب از نزدیک بخوانم و رد شوم تا آنها را کنمفراز کوتاه هست که من سعی می

زدایی، برخورد جدي با تفکر و ساختار در خرافهم. اش آشنا شوینه اندیشهکُ
ت ایران، علم را به یکرد که روحانفکري روحانیت ایران داشت و تصریح می

ان با علم فرنگستن. علم مسلمانان و علم فرنگستاند؛ کندو حوزه تقسیم می
و ر محصو ولم مسلمانان را هم به علم ارسطند و عکنبراندازانه برخورد می

 اکیناراز  معتقد بود که تفکر ارسطویی ادبیات خودشبا . کنندمنسوب می
مت حک« کند کهدر نقدي تصریح میاو  .ستام سلتفکر روحانیت م )هارکن(

 یعنی روحانیت .»است ب چون و چرا را به روي اذهان صافیه بستهایونان ابو
لتاق و تواند که شدریچه فکرش بسته شده و نمی متأثر از تفکر ارسطویی هم
او معتقد بود که غرب در سیر د. اي داشته باشان و خلجان فکري و اندیشههیج

قرآن « است. هاي قرآن عمل کردهوصایا و توصیهتحول خود در کنه امر به 
مجید خواسته است نه فقط مسلمانان را طالب تحصیل علوم جدید استقرایی 

ا تمام جدید ب کند و پایه فکري آنها را مستحکم سازد بلکه نشان دهد این علوم
نها جز کتاب آسمانی آه ی از کتاب کبیر است که چیزي بئاهمیتی که دارد جز

 ». تنیس
ما کیستیم « ند:رساهایش را میاي دارد که دغدغهوجه اجتماعی جمله در
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ا هگاه از اسباب این تار برقیشاید؟ هیچ هو چیستیم؟ و ما را چه باید و چ
ن) خط آه( و ریل بارها) یعنی کشتی بخار( هاو آگینوپی) یعنی الکتریسیته(

ها و کشتی بخار و خط آهن در پیرو مسئله ندارند که تار برقی ،کنندسؤال نمی
کرد برخوردي که با غرب می». دچه تکاپوي فکري بر زمین نمایان شدن

یم گرفتما باید عناصري از غرب را می وانظر از  .وحدتی بود -برخورد تضاد
 . مکردیبرخورد می، مونیژاز اندیشه غرب از جمله استعمار و هعناصري با و 

 آثار
هست که رد تفکر مادیون  رساله نیچریهاصلی که از او بجا مانده یک آثار  

در  اشآثار قلمی يیه. بقهست مندشنسبتاً روو  عصر خودش است ونو دهری
 د.شالوثقی منتشر میهکه در عرو هستواقع آثاري 
 روش

ع ها شرواز حاکمیتی بود.گرایارگري با سمت و سوي نخبهروشش بید
روها و از پائین و پیادهد. هیچ وقت شکرد و نهایتاً به روشنفکرها ختم میمی

 د.ها عبور نکرداالن

 سیر
بتدا در اش ادبیاتد. بود که ابتدا اهل موعظه بو طورسیري که طی کرد این

 ردرادیکالیسم تجویزي راه برد که  آرام به یکاي بود اما آرامادبیات موعظه
 .ه را از سر راه برداردشای ناصرالدینکرمانایران منجر شد به اینکه میرزا رضا

خ شود مگر اینکه از بیایران حل نمی يکه مسئلهرسیده بود  جمال به اینسید
 د.از بین برو است، رمستقر و متبلو ستم که در شخص شاه يریشه ،و بن

بیدارگري کل جهان اسالم و  اي درنقش جدي قبل از مشروطهدوران در 
دبیاتش جا گذاشت و اه تنباکو بدر اش را تأثیر اصلی .داشت بیدارگري در ایران

 در کلد. به دوران مشروطه هم سرایت کر وبه عنوان ادبیات مرجع باقی ماند 
ی در پو  دنبال نوسازي بود، به هاي اعتقاديو هویت هاي ملیبا حفظ هویت
 زه بود.اجتماعی کردن مبار ودر کشورهایی مثل ما  قدرتتغییر ساختار 

 خانمیرزا ملکم
هست که فارغ از قضاوتی که داریم، مؤثرترین  ي ملکم خاندشاخص بع

چیزي یعنی  1287تا  1202ي زمانی در دورهت.اندیشمند قبل از مشروطه اس
  شت.داوسیال نسگرایش بود واش لیبرال نحله فکريو  سال زندگی کرد 85د حدو

 بینیجهان
ترین شکل توحید را در حداقلیت. د عام اسیاش یک توحبینیجهان

بینی حکماي از جهان و از حکمت فرانسه ايپذیرد و تأثیر جديخودش می
 ه گرفته است.فرانس
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 اندیشه محورین
ر دت. دین و تعقل اس )یبه مفهوم مکانیک( اتصال او ي محورینشهاندی
خواست که دین و عقل مدرن را با هم مونتاژ ترین شکل ممکن میمکانیکی

 داريو مدنیت سرمایه قانون و مدنیت بورژوایی ،دموکراسی يرود. کن
 نش اصالت انسااجوهر ایدئولوژيد. در پی نفی اوهام و خرافه بود. ایستمی

و به طی مسیر علم د. بو )یسمناوما(
وسازي اقتصاد ایران، نوسازي دیوان ن

  ی اعتقاد داشت.و اصالح نظام آموزش
 آثار

ت و داش زیادي آثار قلمی بسیار
و فیزیک  د. دراي بوهعنصر چند وجه

 ،کردغور و عمق می ریاضی در
تا حدودي  ،دانستاقتصاد کالن را می

 يبودجه آشنا بود و به عرصه اب
اندیشه و فلسفه سیاسی هم سر 

و در د اي بوهفرد چند وجهد. کشیمی
 یمجموع چهل سال را به مساع

خودش براي نوسازي در ایران 
تن به  85اي. او در رسالهاختصاص داد

شرایط اجتماعی ایران و نفی خرافه و 
ت نظیماتجنبش از  زا، که »کتابچه تنظیمات«یا » کتابچه غیبی«بود و اوهام زده 

براي اصالح درون حاکمیتی به حاکمیت قاجار  ،عثمانی الگوبرداري کرده بود
 د وکر، ساختار سیاست خارجی را ترسیم می»ابچه پلیتیککت«ارائه کرد. در 

 .86تمختلف ورود و دخول داش هايحوزهقانون هم به  يروزنامه ش درمقاالت

 روش
صوص روحانیت بود با نهادهاي دینی بخ و روشش برخورد ابزاري با دین

 د. دامخاطب قرار نمی ردم راوقت مهیچد وگرا بونخبهاو  .که خواهیم دید

 سیر
و  تداش [(رنگارنگ)]شخصیت متلونید و سینوسی بو ،سیرشمجموعاً 

                                            
 

 شاهللا آمده بود که حذف شد. ر اینجا به اشتباه نام رساله ماشاله در رد رساله اند .85
کتابچه غیبی، کتابچه تنظیمات وکتابچه پلتیک اثر میرزا ملکم خان توسط مرحوم  .86

در مجموعه آثار میرزا ملکم خان به چاپ 1327گردآوري و در سال  محیط طباطبایی
 رسیده است.
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در دورانی که در . کارگاهی محافظه و سیاسی گاهی رادیکال بود عرصهدر 
ب ، مورد غضشدکه تبعید می در دورانید و کار بودرون حاکمیت بود محافظه

 ی،سسینو [سیر] کد. در یرفت، رادیکال بوخارج از کشور میبه و  شدواقع می
أکید ت ی دیگرسینوس [سیر] یک در رادیکالیسم را طی کرد وو  کاريمحافظه

 را. بر مذهب و عبور از مذهب
 هچهل سال يدورهست و خودش هم در امرجع  او ادبیات از آنجایی که

اش گریزي به فرازهاي اندیشه، نقش ویژه داشت از مشروطه در ایرانقبل 
در درون جامعه روشنفکري بود،  يهم فردد: اي بوفرد دو وجهه او یم.زنمی

 . هم در درون حاکمیت
م در برخوردي که با مذهب داشت فرازي دارد اگر از ایدئولوژي شروع کنی

 که پدرش یعقوب ارمنی بودتوضیح اینکه در آن خودش را توضیح داده است. 
اما خارج که رفت در کلیسا دختر  کردخودش در کل ادعاي اسالمیت می و

در ملکم  .معجونی بوددر کل . را به عقد خودش درآورده بود ياخانم ارمنی
دش مدار هم عصر خوعالم و سیاست انگلیسی که ویلفردبلنتخطاب به اي نامه
 امیدهبالمن ارمنی زاده مسیحی هستم ولی میان مسلمین : «دهدتوضیح می بود

هاي اجتماعی و سیاسی و در اروپا که بودم سیستمت. و وجه نظرم اسالمی اس
با اصول و مصائب گوناگون دنیاي نصرانی م. رب را مطالعه کردغمذهبی 

طرحی م. ري آشنا گردیدنو همچنین تشکیالت سري و فراماسو ]یمسیح[
 چنینم. عقل سیاست مخرب را با فرد دیانت مشرق به هم آمیز ریختم که

ن رو فکر ز ایت. ااي اسفایدهدانستم که تغییر ایران به صورت اروپا کوشش بی

دین عرضه  يدر لفافه] برداین اصطالح را بکار می خودش[ترقی مادي را 
عوت را د وستان و مردم معتبريد. دطنانم آن معانی را نیک دریابنموا هم تداشت

ت راندم و به شراف نري اسالم سخکو در محفل خصوصی از لزوم پیرایشکردم 
 ».87معنوي و جوهر ذاتی آدمی توسل جستم
خواست که از این ظرف دید و میمذهب را در ایران داراي کارکرد می

فه یا لفافه براي عرضه کردن تفکر مدرنیته در درون لحز این مد. ااستفاده کن
 اي از میرزا یعقوبجملهد. زنی بودرش هم فرد تاکتیک. په کنداستفاد نایرا

سازگار کردن اسالم با تمدن : «ستاجا مانده که جمله تاریخی ملکم] به  پدر[
یعنی به این باور رسیده بود  .»است متر از ریشه کن کردن اسالتجدید، راح

ند حاال بیاید ظرفی درست ک. و بن برکندتواند اسالم را از بیخ ایران نمی درکه 

                                            
 

حجت اهللا اصیل، نشرکویر، خان ناظم الدوله و نظریه مدرنیته ایرانی، رزا ملکممی .87
 . 33، صفحه 1383
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. داین ظرف بتواند زیستی داشته باش درباشد که  ییهاي نوکه مظروفش اندیشه
. اعتقادات، عبادات، و اخالق: کردملکم مبانی اعتقادي را به سه حوزه تقسیم می

 ربط راز آنها عبور کرد ولی بت وبه اعتقادات و عبادات کاري نداش او زیاد
حفظ  نگوید که اخالق دینی ضامایستد و میکند و میبا دین تأکید میاخالق 

 و دهدروي اسالم خیلی مانور می. مناسبات و پیوند اجتماعی است
البته در جاهایی هم تضادي و حذفی برخورد  کندبرخوردهاي وحدتی می

 [برخورد می کند]. با روحانیت هم به همین ترتیبکند. می
ننده کننده و انگیزاجسیو ب دارد یهاییت در ایران کارکردست که روحانامعتقد 

هاي هپاراگرافی هست از یکی از شمار. تر شدبعد از تنباکو این فکرش جدي. است
شکی نیست که علماي اسالم قادر : «ردککه در خارج منتشر می 88ي قانونروزنامه

سلمین به طوري ه مهستند که در ظرف چند روز این دستگاه  ظلم را در نظر عام
د دینی جرأت نکننحوي محل نفرت عام بسازند که دیگر هیچ بیبه مورد لعن و 

عمالً در کشاکش با قدرت به این رسیده بود او ». نزدیک چنین دستگاه منفور برود
 يجا. در اال روحانیت ،که نهادي در ایران وجود ندارد که مقابل قدرت بایستد

ما واجب است که بالتأمل به جان و دل به  طبهار قب: «کنددیگر تأکید می
یعنی از ». ت ایشان بخواهیمو نجات را از ارشاد و از هم روکنیم مجتهدینمان

ي روشنفکري و از تشکیالت روشنفکري نوظهور در ایران، قطع امید کرده جامعه
ه بین ي مواجکرد که مسئلهدر حد فاصل تنباکو تا مشروطه تأکید می . ملکمبود
ل حتی پیشنهاد تشکی. ه و قدرت حاکم الزاماً از کانال روحانیت باید حل شودجامع

را داد که مجتهدین جامع الشرایط براي وضع قوانین و  »اعاظم مجتهدین«مجالس 
 رجحال وقتی که در خا همیناما در د. گذاري مستقر بشوننظارت بر دستگاه قانون

نظم مملکت و تربیت ملت ترین اشخاص براي هست روحانیون را دشمن کشور
. تندي علما و اکابر فناتیک هسگوید که این طایفه، طایفهکند و میو آزادي تلقی می

خودش به د. [بعدها] ملکم وحانیت هم برخورد چند گانه دارترتیب با ربه این
ین د. دکنزند و دین آدمیت را مطرح مینوعی دست به تدوین ایدئولوژي می

ادبیاتش دین بشریت درکه  ستوي افرانس 89نتکفکر آگوست آدمیت برگرفته از ت
بشریت و انسانیت در کنه خودشان عمالً سازي د. در این مفهومبررا بکار می

 .شوندجانشین خدا می

                                            
 

 شماره بیست  .88
Augustاگوست فرانسیس کنت،  .89 e Comt e) ،1857-1798 فیلسوف فرانسوي (

شانسی نوین و دکترین پوزیتیویسم است که به عنوان یکی از بنیانگذاران جامعه
شده  نیازاو بشر در سیر تکامل خود از ادیان گذشته بی شناخته شده است. در نظر

ا او به همین منظور آیین بشریت راست.  تجربی است و نیازمند آیینی برمبناي علم
 وضع کرد. 
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 .دنکمطلب اصالت انسان را با روکش عرفان و انبیاء وارد ایران می ،آدمیت
 .پیچدب اش هم یک کاور و پوشش مذهبیاین اندیشهبه دور  کندسعی می
الی «خود، از آغاز خلقت  يهاکند که منظور پیامبران از زحمتمیتصریح 
چیزي جز وضع قانون آدمیت و سیویلیزاسیون یا  )زمان حاضر» (زماننا هذا

این  کند که ازسعی می تواندینی تا آنجایی که میع .توده اسبتمدن بشري ن
الم بر کند که آفتاب استصریح می .بگیرد بهره شاکاور براي پیشبرد اندیشه

 . تئوري آدمیت پرتوافکن است
ی در زمانم. بینییماش با حاکمیت هم برخوردهاي سیاسیدر ن را این تلو

ان، جنه اختیارمان، نه اطمینان: «ست، قلمش بسیار تیز استاکه بیرون از کشور 
 اب .»خانه فالکت استنه مجال حرف، نه امکان حرکت، تمام ایران یک حبس

د از را بع ناصرالدین شاه [اما] کندفی که از ایران عهد ناصري میتوصی چنین
اگر . سینوسی است شدر مجموع مواضعند. کشهید خطاب می ترورش شاه

 و است آزادي بورژوایی [به نوعی] یمه کنا فشردبخواهیم که فکر آدمیت ر
خذ بدون تصرف تمدن ا است. هاتحاد شاه و ملت در چارچوب کالن مشروط

 تنوسازي دیوان و امنی ،فرهنگی، تنظیمات به مفهوم اصالحات، استقرار قانون
هم روزنامه قانون و هم  .انصافاً در چارچوب فکرش تالش کرد نیز هست. او
وزشی در طرح تفصیلی اصالح آم از کتابچه خشیب رد[را منتشر ک یکتابچه غیب
سه  دربار عنوان کرد که آموزش در ایران باید  ینتقریباً براي اولد. ایران بو

ه و یعنی ابتدایی، سطح ذهنیه، یعنی متوسط هطح تربی. سسطح سامان پیدا کند
 . سطح عالیه که سطح دانشگاهی بود

 میرزا فتحعلی آخوندزاده
 رسیمبور کنیم میاز ملکم که ع

در که  میرزافتحعلی آخوندزاده. به
قید در  1257تا  1191زمانی دوره 

 د. حیات بو

 نحله فکري
 ود. حله فکري اش لیبرال بن

 بینیجهان
مداري  او یک خدا بینیهانج

 حصیالت حوزي. تاثر بودموروثی کم
 ربه طوبعد هم  داشت که رهایش کرد

اي از هالهد. ضدمذهب ش کامل
 د.خداي موروثی کم اثر در ذهنش بو

این دوران و جامعه  درخدایی که 
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قدسی بود که از آن باال باالها فقط  يک هالهت. یخیلی جایی براي بازي نداش
داست اش قبینیعنصر دوم جهان بکند.هاي اخالقی توانست یک نور افشانیمی

آخوندزاده ، کردگرا بود و علم را لحاظ میال علمگر سید جمد. اعلم و عقل بو
 د. علم زده بو یاپرست در حقیقت علم

 هاي محوریناندیشه
تقلیل دین به حوزه اخالق، نفی خرافه، نفی ت: گوهرین داش يچند اندیشه

 نت. سلط و وحدت ملت و وریت عقلمح ،تقلید

 آثار اصلی
هست، که در  90الدولهبات کمالمکتو [به نام] دارد اياثر کلیديآخوندزاده 

د الفباي جدی همینطورر ود وشادبیات مرجع محسوب می وادبیات مشروطه جز
 .91و مکتوبات

 روش
دار م ؛دمنه با مر و ه با حاکمیت کار داشتن او د.روشنفکري بو او روش

 د. روشنفکري را براي بازي انتخاب کرده بو

 سیر
آرام شتاب پیدا کرد و ی آرامسیرش هم از تأکید بر اخالق عمومی مذهب

 ،خان بر خالف ملکم خوندزادهآویژگی مثبت د. غلظت ضدمذهبی پیدا کر
نی هاي گوناگوملکم فردي آمیخته با رمز و رازهاست و قضاوت .صراحتش بود

ولی ست ه اشد در مورد اوي روشنفکري ایران از طرف مورخین و جامعه
هم تفکرش تقریباً آکواریومی  و م خودشت. هشفاف اس وآخوندزاده مشخص 

اي پدرش کدخداي قصبهد. اش پیدا کرشود رمز و رازي در اندیشهنمیت و اس
فر تفلیس س د. بهرکه را ابتدا خواند و رها معلوم قدیز بود. ي تبریدر خامنه

 يهاندیش و کز دانش نو بوددر آن زمان تفلیس از مراد. ار مترجمی کرد و ککر
الب ثر از انقأمت ي سوسیال را هماندیشهد. وارد شده بو ه آنجالیبرال از اروپا ب

 يشود گفت که تفلیس سفرهمیاد. ددرحال تکمیل روسیه در خودش جا می
ی آشنا با ادیبان روسو در تفلیس با آثار حکماي غرب د. فکر نوین سوسیال بو

 ترا منتشر کرد که نقد دین و شریع» الدولهمکتوبات کمال«در آنجا کتاب . شد
را در مناسب دیوانی ت. او چند سالی ي نزدیک داشهم رابطه خان با ملکمبود. 
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به ایران سفر کرد و با شرایط ایران آشنا شد د. و نظامی دستگاه تزاري سر کر
أکید تنقد سنت و الهیات سنتی، : ه جوهر اصلی داشتچهار سال س-ز سهبعد ا

 ه. درنیتنهایت مدر و  )با انگاره خودش که خواهیم دید( بر پروتستانیسم اسالمی
اعتقادات و  سطحه او هم مذهب را به سد. برخوردش با مذهب صریح بو

معتقد بود که اعتقادات و عبادات، جایی در  رد.کعبادات و اخالق تقسیم می
شود از مذهب فقط می دارد و نوندارد اما اخالق جایی در جهان  نوجهان 

ک پاراگراف دارد . یآورد یعرصه اجتماع دربرش و قاچ اخالقش را گرفت و 
این پاراگراف را از این جهت . دهدکه در حقیقت جان فکرش را توضیح می

 اه است. امکشور ما این فکر بازسازي شد در ي اخیرساله 15 خوانم که درمی
یی بود اما این فکري که االن هست فکر نو آورد ایرانزاده فکري که آخوند
ین اد و دهند و بال و پرش میانهرا گرفت زادهفکر آخوند .فکر نویی نیست

ایران هم سرایت  در ه آرام آرام دارد به بخشی از روشنفکري مذهبیرانگا
قادات و عبادات و ت: اعتهر دین متضمن سه گونه امر مختلف اس. «کندمی
قادات و عبادات وم است واعتمر سا د هر دینقصود اصلی از ایجاق. ماخال

ز براي آنکه انسان باید صاحب اخالق د. انسبت به آن مقصود اصلی فرعن
ه صاحب آن ی کحسنه شود ما را واجب است که وجودي فرض بکنیم خیال

خت نوع اخالق و صاحب عظمت و جبروت و صاحب قدرت و رحمت و س
ن به اخالق او اتصاف بجوییم و ای و مستوجب تعظیم و ستایش باشد، تا آنکه

عد از آن الزم است که م. بنامینوع وجود را پروردگار عالم و خالق کائنات می
وزه و ز قبیل، نماز و رم ارسوم ستایش و تعظیم را نسبت به او به عمل بیاوری

ر ما پس اگ .عد الزم است که متخلق به اخالق حسنه او بشویموب حج و زکات
 مستوجب التعظیم و تعبد صاحب اخالق بکنیم که بدون فرضِاي پیدا وسیله

اصل مقصود که عبارتست از عبادات  يعات دوگانهوحسنه بشویم آن وقت فر
 ».92و اعتقادات از ما ساقط است

 د راشوساطع میاز پروردگار که  ییک رابطه مکانیکی اخالقدر یعنی 
ن کنار بگذاریم و فقط ای خودش را کنار بگذاریم، اتصال با او را هم و بگیریم

نتشار علوم در اکثر ا. «اخالق را بگیریم و در مناسبات خودمان دخالت بدهیم
ردم را به علت اکتساب حسن ] ممریکا[ یعنی آ ه عالمنگممالک یوروپا و ی

اخالق، از اعتقادات و عبادات که شرط دوگانه هر دین است مستغنی داشته 
ي فرازها فرصت نیست که همه .سته هم شدت ضد عرب او به». تاس

: خطایی استو تجویز آزمون  که روي مذهب دتجویزي دارد. خوانده بشو
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ایم. یک چند نیز براي قرن با دین و مذهب و اعتقاد و ایمان زندگی کرده 13«
ایمان، با معرفت و اعتقاد و بیمذهب و بیدین و المذهب و بیامتحان، بی

یعنی در ». هترشود یا بیم که حالت ما بدتر میفیلسوفیت تعیش بکنیم تا ببین
کند یک کند. پروتستانتیسمی که او تجویز میحقیقت آزمون و خطا را توصیه می

بارت پروتستانتیسم در حقیقت ع«ي] خودش است: نوع پروتستانتیسم [ساخته
از مذهبی است که حقوق اهللا و تکالیف 

وق قعباداهللا جمیعاً در آن ساقط بوده و فقط ح
در حقیقت یعنی مذهبی ». الناس باقی بماند

که روي حقوق مردم بایستد. حقوق خدا و 
ي این حقوق فراتر از مردم، مسئله
اي روي پروتستانتیسم نیست. تاکید و ویژه

اش عقل دارد و در نهایت خروجی ایدئولوژي
 .تمدن نو و سیویلیزاسیون است

دش با رآخوندزاده از این جهت که برخو
با روحانیت برخورد صریحی بود و  مذهب

رد. به نوعی ادبیات جسارت را در ایران آو
شود گفت که ادبیات قبل از او تقریباً می

دوگانه  خان ادبیات ملکمم. نداری ورانهجس
شود گفت که ادبیات جسارت را آخوندزاده در میت. ادبیات دو پهلو اس و

در  و دش رویش موضع داشتبرخورد با استبداد، در برخورد با مذهبی که خو
 يچهره خان لذا بر خالف ملکمد، آورد. برخورد با نهاد مذهب که روحانیت بو

به نسبتی که به دوران آخر عمرش است. او کامالً شفاف و قابل قضاوتی 
 د.شاش هم افزون میغلظت ضد مذهبید، شنزدیک می

 عبدالرحیم طالبوف
هاي اخالقی و انگاره شفاف بود با بسیارفردي  فعبدالرحیم طالبو

 تش وزنی نداشت و شخصیتشخصی خان اگر ملکم .شخصیت متین
نتوانست در جامعه ایران رسوب کند و تنها با اقشاري از روشنفکران  آخوندزاده

در  فی توانست ارتباط برقرار کند، عبدالرحیم طالبوغیر مذهبی یا کمتر مذهب
  .سطح دیگري قابل تحلیل است

 نحله فکري
 لیسم. از سوسیا یهایاش لیبرال بود با رگهنحله فکري

 بینیجهان
ر د. دکرکید میأبه طور جدي بر مذهب تو اش، موحد بود بینیجهان

از حکمت د. خواندارد که خدمتتان خواهم ايکید ویژهأنوسازي مذهب ت
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اي ههایش حوزه مذهب را از حوزهندیشها. و درن متأثر استفرانسه و انگلستا
 د.دهاولین تفکیک را در ایران صورت می فطالبو. کندنوین تفکیک می

مدرنیته  نباشد؟یا  مشخص نشد آخر مذهب باشد خاندر تجویز ملکم
رد کار را راحت ک ادهزشود؟ آخوندنمی یا تواند با مذهب هم آغوش بشودمی

د، و از کل توحی [باشد] روحانیت و کل تفکر توحیدي کنار ،مذهب[و گفت] 
 م.یک رگه و به یک موي باریک از اخالق احتیاج داری بهفقط 

 هاي محوریناندیشه
 . او بردکید کرأت نتهی به تفکیک دنیا و معنات ممذهب را پذیرف فطالبو

 يرگه( اجتماعی، مشارکت مردم نوسازي مذهب، مشروطیت، نقد شرایط
یز تجه ت. درتقسیم زمین نظر داش[و نیز]  د)کراینجا بروز می او سوسیال

ر تتکنولوژیک جامعه ایران و تجهیز آموزشی بطور جدي اصرار داشت و مهم
فت، گیعنی می. خت بودی اُهویت ایرانبا  که کرداز همه، مدرنیسمی تجویز می

 م.توانیم مسیر مدرن را طی کنیی خودمان میبا هویت اعتقادي و ایران

 آثار اصلی
، 94کتاب احمد ،93، مسالک المحسنینهایشترینزیاد داشت ولی کلیدي اثر

  .استک و رساله فیزی ـشناسانه استکه مسائل هستیـ مسائل الحیات

 روش
ا ب وبا حاکمیت د و دامینروشنفکرها را مورد خطاب قرار  خیلی روشدر 

  .روحانیت هم خیلی کاري نداشت

 سیر
 داخل هی و داگر ملکم سینوس طی کرد. یک سیر متعادل بو طالبوف سیر 

نه خاکی گذشت، از پل و زیرگذر و این طرف و آن اهی از شو جاده آمد 
را پیش رفت ولی  هم یک مسیر رادیکال چپ زادهطرف رد شد و آخوند

خواستگاهش از یک د. یک مسیر متعادل را از ابتدا تا انتها طی کر فطالبو
زبان و ادبیات  و سالگی به تفلیس رفت16در  .بود ور در تبریزخانواده پیشه

تاجري با پر نسیب . آنجاد. آشنا ش هم با معارف عرب و روسی را یاد گرفت
 ني به اسم ترخااهدر محل ،دان آمبه تهر .مورد احترام و وثوق محل بود و

 .برگشت نبه ترخا دوبارهت. بعد به سفر حج رف. [ساکن شد]
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هاي فرانسوي و همچنین از حکماي از فکر نیچه، کانت و سوسیالیست 
ي دهنده فرازي هست که نشان گرفت.ثیر جدي أت گراي انگلیساخالق

فحات او سیر هر ري است که در صدفت ،کلیه موجودات: «است او جهانبینی
ذرات، از عدم به حدوث و از چند به مشهود ثبت  ([حرکت با شتاب])هحلم
 رباور دارد به وجود سترگی د .»و هر چه ثبت شد، نحوه محاله استد شومی

اساس د. خورعالم که صفحات حیات توسط او از قدیم به جدید ورق می
ع و مساوات نفس، حفظ وجود، محبت نو معرفتر خداپرستی، بمذهب را 

 عنصر براي د. دوداند و فکر نویی روي مذهب دارتمام خلق و تمام خلقت می
همین چارچوب، دنیا و معنا  است. درعامل بسیج  ضد ظلم و :تقائل اس دین

. يکلی قوانین به دو گونه است، مادي و معنو بطور« .کندرا از هم تفکیک می
ن مادي قوانید. را بیاورن وحی آن يقوانین معنوي آن است که پیامبران بوسیله

وسیله خردمندان و دانشمندان کشور ساخته شود و حقوق و ه آن است که ب
 .»این دو گونه قانون براي مردم الزم استد. منافع مردم را در نظر بگیر

وسازي ن ربو کند تصریح میا هست که بر تفکیک عرصهابار  یناولاین 
سال قبل بسیار خوب و بجا درست کرده،  براي هزار: «ید جدي داردأکمذهب ت

بهتر قوانین تمدن و شرایع ادیان دنیا بوده و هست ولی به عصر ما که هیچ، 
یم تا یجدید بر او بیفزا باید سی هزار مسئلهد. ال قبل هم ندارس صدنسبت به 

جدید به ادبیات حوزوي و آخوندي  يهمسئل.» امروزي را کافی باشد ياداره
که  او معتقد است ت.نوبروز اس ومستحدثه، مسائلی که نوظهور ل یعنی مسائ

 .باید کار جدي بشود دمتناسب با الزامات دوران خو روي مسائل مستحدثه
-من به طبقه: «گویدمی که اي داردجمله. روي روحانیت برخورد صریحی دارد

 یلروحانی کاري ندارم، زیرا آنها در میان هر ملت که هستند خودشان را وک ي
 .»کننداند و از این طریق معیشت میخدا ساخته

رد برخو [اینطور] با روحانیتم. کاري با این جریان ندار اصالً نگوید ممی
نوگرایی بود [گونه] که دشمن هر  95مثل حاج مال علی کنی یروحانیون :کندمی

ه را که ب 96تهران يعهو امام جم )روحانیت خواهیم دید بخش اهللا درانشاء(

                                            
 

)، فقیه و مجتهد متنفذ دوران قاجار بود. او که به 1184-1267مالعلی کنی آملی،( .95
ساده زیستی در عین بهرمندي از ثروت بسیار مشهور بود از سوي مردم و درباریان 

هاي او با امتیازدهی به بیگانگان بخصوص در جریان شود. مخالفتمحترم شناخته می
خواهان نام او را در تاریخ یتر و همچنین مخالفت با روشنفکران و آزاديقرارداد رو

 ماندگار کرده است.  
سالگی از سوي ناصرالدین  18) در سن 1321-1260( میرزا زین العابدین تهرانی .96

انه شاه به امامت جمعه تهران منصوب شد. او که در جوانی به عضویت فراموشخ
 درآمده بود فردي بانفوذ، متمول بود. مقبره او در تهران به سر قبرآقا مشهور است.
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کند، و عناصري یک بخش می را بوده غایت مرتجع و داماد ناصرالدین شاه
را هم در یک طیف جا  آباديشیخ هادي نجم و مثل سید محمد طباطبایی

 .»هنگان هادي و مضلاین پیشاست ب فرق: «قشنگی دارد يجملهد. دهمی
داند و مال علی کنی و امام جمعه آبادي و طباطبایی را پیشاهنگ هادي مینجم

 د.کننتهران و آن طیف را پیشاهنگان مضل که به ضاللت هدایت می
 انیکسگوید که مید. نو اندیشان و منورالفکران دار دیگریک ممیزه هم با 
ستان آنها که از فرنگ« .ویت ایرانی بایستنددهند باید بر هکه شعار مشروطه می

یح ی و نشر اراجیف و تقبآبمچند نفر همه در ایران، فرنگی [نیز] اند وبرگشته
ات لومو مردم را اسباب تنفر از علم و مع دانرسول و عقاید اجاري نموده

و هاي سرزمینی دبخششد گویمی. بیینی داردت نماندگی ایرااز عقب.» شدند
ما براي جبران د. گلستان و ترکمانچاي، رمق جامعه ایران را کشی قرارداد
 ومسو  نیاز به سازماندهی نو داریم و دوم نیاز به قانون داریم اول ماندگیعقب

 ه. نفی سلطنت مطلقه و جایگزین کردن سلطنت مشروط
آموزش تأکید تئوریک  برسه نفر در ایران  د.تأکید جدي دار هم وي آموزشر
با معتقد بودند الفف. هم طالبو و دیگري زادهآخوند ، دیگريکی ملکمی ؛داشتند

که مرحوم رشدیه این عمل تاریخی را انجام د باید عوض شود و باید ایرانی شو
ا اش باید از فرهنگ ممعتقد بودند که الفباي عرب با الفاظش و آواشناسید. دا

 هم فطالبو .دین آن بشواش جانشبیرون برود و الفباي ایرانی با لفظ و آواشناسی
 زینِاي داشت که با ادبیات امروفکر مترقی فالبوت. طداشتأکید  اینروي  خیلی

 : خیلی نزدیک است، آموزش است ،یش شرط اصالحپ
ه ب تواند][می کردند تحوالتفکر میبها دادند و  این دیگران کمتر به

ا مطلب ر قشنگخیلی که اي دارد جملهد. صورت مکانیکی در ایران انجام شو
 اندتنها کمتر شریک مناسبی براي ازدواجکودکان بی سواد نه« است. کامل گرفته

لکه نخواهند ب -ستکند، خیلی زیبابه سیر کودك تا تشکیل زندگی توجه می -
مدرسه نداریم،  .هاي مستقل یا پارلمان راه یابندتوانست به ارتش، انجمن

مشوق نداریم، محرك نداریم، م. اریمدرس نداریم، جز کتب افسانه کتاب ند
یابی جدي کرده و یک ریشه». مربی نداریم و از این رو ثروت هم نداریم

اي ریزي آموزشیداند. برنامهآموزش را پیش نیاز اصالحات می نهایتدر
اش در حقیقت مرکب است: تاریخ ایران، اصول کند. برنامه آموزشیتدوین می

حساب، جغرافی، فیزیک، شیمی و زبان. یعنی و فروع دین، مقدمات هندسه، 
هم علوم دقیقه و مثبته هست و هم علوم انسانی، زبان، تاریخ ایران و نهایتاً 

است که در استانبول » کتاب احمد«اصول و فروع دین هست. اثر جاویدانش 
هاي درسی قرار گرفت. در ایران در ردیف کتاب 1270منتشر شد و از سال
را در ردیف  آموزش نوین در ایران، کتاب احمد طالبوف نوآوران سازمانده

هاي درسی قرار دادند. این کتاب در حقیقت، مدلی است از کتاب امیل کتاب
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. احمد پسر خیالی طالبوف است که چهار ماه در یکی از 97ژان ژاك روسو
س خوانده و بسیار زودتر از برادرش که سه سال است در مدارس جدید در

مکتب است و هنوز چیزي جدي نیاموخته، باسواد شده است. در این کتاب 
روي مشارکت مردم در تجدید حیات ایران، روي قرار داد بین دولت و ملت 

ها مقابل تهاجم و روي پذیرش تکنولوژي، آموزش و قانون و پاسداري از سنت
م ه ر مجموع،د. دگیررا در نظر می سازيي مدرن. وفاداريِ به برنامهتأکید دارد

. کندروي نمیچپ و گیردسنن جامعه را در نظر می ،گرا استاخالق يفرد
 .ستا یدر پی تحولی مبتنی بر هویت مل هم و حاکمیت است وسنت  هم نقاد

 میرزا آقا خان کرمانی

 ينحله فکر
 او هم البته ت.اش، لیبرال اسنحله فکري

 . دهایی از سوسیالیسم را دارد که خواهیم دیرگه

 بینیجهان
 .اش، توحید خاصی داردبینیدر جهان
ثر از حکمت فرانسه اصالت أو مت مذهبی است

هاي گوهرینش، اندیشه. دهدانسان را بها می
روي  آقاخانمیرزابار  یناول .تتجهیز فلسفی اس

ست دت، ن مسئله که فلسفه در ایران غایب اسای
 .گذارد می

 هاي محوریناندیشه
 :تخدمتتان خواهم گف[در چهار محور] 

 .ننوسازي اجتماعی، اخذ مدرنیته، مدنیت و قانو

 آثار اصلی
و دو ملت، ریحان،  مکتوب، صد خطابه، رساله هفتادد: سه آثار متعددي دار

 ن. تاریخ ایراو  از تکالیف ملت

 شرو
ا ب اييکارکرد نسبت به برخورد و تاش، روشنفکري اسروش و منش

 د. مذهب دار

                                            
 

باب آموزش و وپرورش کتابی است نوشته ژان ژاك روسو  اي درامیل،رساله .97
با ترجمه سبحانی  1348فیلسوف فرانسوي عصر روشنگري. این کتاب در سال 

 توسط انتشارات فرخی انتشار یافت.
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 سیر
به نه ویراژي از نوع ویراژهاي ملکم را و  نه سیرش متعادل است، یعنی

 اًتقریبم. بینیرا در او نمی هاي از نوع آخوند زادهاصطالح، تخت گاز رفتن
 .است فمشابه طالبو

 مهم در جمعیت اتحاد اسال با سید جمالو  ي قانونروزنامه در با ملکم خان
اش را با اش را با ملکم انجام داد و کار تشکیالتیکار قلمید. کرهمکاري می
ترقی ذاتی و حرکت : «عتقاد دارداکت جوهري مالصدرا به حرل. سید جما

و اال موجودي که د. جوهري عالم انسانیت به سوي کماالت الیتناهی خواهد ش
از مقام خود  اي دافع شود فوراًاز حرکت موجودي خود باز ایستد و در رتبه

بخشی از ت و ي مالصدرایی اساش اندیشهبخشی از اندیشه. 98»گرددساقط می
این عالم از ماده تشکیل شده و از ادراك محروم : «ستااتش دیالکتیک جدید ادبی

ت. جهان از ماده ساخته شده و تکوین و تشریحش هم از ماده اس». است
یاتش را هم در ادب )عنی اصل تضاد و دیالکتیکه (یهایی مثل قواي متضادواژهتک
 قیه روشنفکرانگذارد که باي دست میحقیقت جدي ه است. او برکار برده ب

و حتی روشنفکران بعد از مشروطه  اندنگذاشته دستآستانه و عصر مشروطه 
 99چون هنوز در مردم ایران فیالسوفی: « کندتصریح می .هم کمتر توجه کردند

تفکر  همعتقد است فلسفه به تفکر روشنفکري ایرانی وارد شد (یعنی قوت ندارد
گوید:]) [موضوع می  با توجه به اینحاالد. روشنفکر ایرانی مبناي فلسفی ندار

چون فلسفه نیامده همه [یعنی] ». هستند 100همه مستضعفین محتاج فناتیزم«
اي براي اصالح حال آنها پاره. «محتاج، عناصر غیر فلسفی و فناتیک هستند

زنده مالیان تا یک آیند و آن این است که اگر از طایفه نیموسایل به نظر می
 ».نت بکنیم، احتمال دارد زودتر مقصود انجام گیرددرجه محدودي معاو

گوید این طبقه مید. یعنی او هم، با مذهب و با روحانیت برخورد ابزاري دار
[موثر باشد].  توانداش هم میزندهاما همین موجود نیمت روحانیت نیم زنده اس

م افکار ملک ت و باقانون هم با ملکم همکاري قلمی داشدر انتشار روزنامه 
او هم معتقد به نوعی برخورد کارکردي با مذهب و همچنین . همخوان بود
مع جد. او ایستاالطبع اجتماعی میانسان مدنی راش باندیشه د. درروحانیت بو

دید . يهاي بشرتشکیل جمعیت براي در پی استقرار قوانین مدنی است وو گرا
هنر و  ،صنعت ،اخذ علم« :داندپکیج مییک مدرنیته را تقریباً د. تشکیالتی دار

اروپا در حرکت و ترقی است و در ت. اس یهاي سیاسی مغرب شرط ترقدبنیا
دارد که ما  اي[به نظر او ازوپا] دینامیسم علمی.» گرددهیچ موقفی، واقف نمی

                                            
 

 1346اندیشه هاي میرزا آقاخان کرمانی، کتابخانه طهوري، تهران فریدون آدمیت، .98
99. philosophy 

100. Fenatism 
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فکري در اروپا اعم  يهاي نحلهکند که همهطور فکر می باید آن را بگیریم. این
 و انددست اندر کار تحول و نهیلیست فردگرا، همه نارشیستآاز سوسیالیست، 

ر نهایت  بد. در ي فقر هستنو حرارت در کار برانداختن ریشه یبا کمال گرم
ا مانده جه اشعاري از او ب. ایستدمی طمتوس هتنظیم حرکت ملی و توجه به طبق

از  لقبه است. کار رفته ب» حقوق بشر«ي مرکب بار واژه یناول آن برايکه در 
  ه بود.آقاخان کسی در ایران حقوق بشر را بکار نبردمیرزا 

 دراندازطرحکتب و رسائل نوپرداز و 
به کتب و رسائل نوپرداز و طرح  و مکنیعبور می فکري از پنج شاخص

یک  دراز دهه قبل از مشروطه تا دهه بعد از مشروطه، یعنی  .رسیمدرانداز می
فلسفی  یها بخشنتشر شده که این رسالهله مساله حدود هشتاد رسا بیستپریود 

سیاسی و اجتماعی است که سر  هم بخش مهمی و است، بخشی ایدئولوژیک
شان هم و خروجی همهن مشکالت ایراو کشد به مسائل و معضالت می

 ت.مشروطه و مدرنیته اس

 ترادبیات دوردست 
عباس میرزا  ون دورانهما یک ادبیات دوردست داریم که مر اینما قبل از ا

آن دوره مشهور به نهضت  .یا ترجمه شد ولیف أت در آن دوران چند اثراست. 
 استارتر نهضت ترجمه در ایران بود که انصافاً خود عباس میرزا .است ترجمه

از میرزا  101نهضت ترجمه، خدماتی متصاعد شد. کتاب حیرت نامههم از این 
شیرازي که در دوران فتحعلی شاه از صاحب منصبان  ابوالحسن خان ایلچی

 ي خودش است.بود در مورد تحوالت در اروپا است که نوشته
است که دو جلسه قبل اشاره شد که در معیت »102ي خسرو میرزاسفرنامه«

 اشت به روسیه که میرزا مصطفی خان افشاراي دسفر یازده ماهه امیرکبیر
اش را نوشت. از این سفرنامه نظم و سازماندهی و سلسله مراتب و سفرنامه

و تاریخ تنزل و خرابی  103آید. تاریخ پطرکبیررویکرد به مظاهر تمدن نو درمی
روش در گفتار عنوان  ادکارت ب تفکراتد. ش هم ترجمه 104دولت روم

                                            
 
حیرت نامه(سفرنامه ابوالحسن خان ایلچی به لندن)، میرزا ابوالحسن خان ایلچی،  .101

 1364نشر پارسا، تهران، 
سفرنامه خسرومیرزا به پطرزبورغ، مصطفی افشار، به کوشش محمد گلبن و مسعود  .102

  1349بخانه مستوفی، تهران، انصاري، کتا
تاریخ پطر کبیر، ولتر، ترجمه موسی جبرئیل، امال و انشاي میرزا رضاقلی تاریخ  .103

 ق1263نویس، دارالطباعه دارالسلطنه طهران، تهران 
تاریخ تنزل و خرابی دولت روم، جلد اول، ادوارد گیبون، ترجمه میرزا رضا مهندس،  .104

 ق 1247 دارالطباعه دارالسلطنه طهران، تهران
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به  همزمان ي فرانسويرنهبو امیل  موسا همدانیرحیم توسط  عقل کارگیريب
 .105ترجمه شدمشترك  طور
ي [نوشته شد] و در عرصه توسط اعتضاد السلطنه106فلک السعاده 
نامه کتابی بود که فکر جانور. ده استپردازي کرادبیات بینی مقداريجهان

چیزي بین ترجمه و  و107دداروین را، یعنی تکامل انواع داروین را منتشر کر
 109داغیخان قراچههست که میرزا جعفر 108ل حکیم سیسموندثَ. متسالیف أت

 است.تألیف و ترجمه کرده 

 تردستادبیات میانه
زمان ا ت میرزا عباس يتر داریم، بین نهضت ترجمهدستیک ادبیات میانه

و تاریخ سلطنت  111تاریخ فردریک کبیر ،110شرح حال ولتري . ترجمهمشروطه
 [مربوط به این دوره است].  112لویی چهاردهم

 تردستادبیات نزدیک
که هشتاد کتاب و رساله را  هم هست تريدستادبیات نزدیک نهایتدر 

                                            
 
ق یا  1279گفتار در روش دکارت با نام حکمت ناصریه زیر نظر گوبینو در سال  .105

به فارسی درآمده است اما گوبینو ترجمه را یه یکی از اعضاي کنسول فرانسه  1862
. در نتیجه این سپارددر تبریز به نام رنه بري و همچنین رحیم موسی همدانی می

  شود. نتشر میکتاب در آن زمان با نام گوبینو م
فلک السعاده، تالیف علیقلی میرزا اعتضاد السلطنه، اقتباسی بود آثار الباقیه بیرونی که  .106

 ق با چاپ سنگی منتشر شد.  1272در سال 
 1287جانورنامه، تالیف تقی بنی هاشم بن محمدحسین انصاري کاشانی، انتشار  .107

 رد.کرا منعکس می یبندي جانوران به روش اروپای) کتابی بود که دسته1870ق(
اند که این کتاب اساسا ارتباطی با روش داروینی ندارد برخی محققان بر این عقیده

 است. 18شناس قرن کتاب نظام طبیعت کارل لینه طبیعتو الهام گرفته از 
از فرانسه به ترکی  1865ق 1281که در سال  کتابی است از ژان شارل سیسموندي .108

 مه شد و منبع فکري برخی روشنگران ایرانی از جمله آخوندزاده قرار گرفت. ترج
 ايهکتاب مبتنی بر فهرست موجود در کتابخانه ملی میرزا جعفرخان قراچه داغی .109

عروس و داماد را به فارسی درآورده است. احتماال در این  تمثیالت، تماشاخانه و
 اه صورت گرفته است. مورد اشتب

هایی است که به قلم اعتماد شرح حال ولتر یا غصن مثمر در ترجمه ولتر از رساله .110
 ترجمه و تقریر شده است.  السلطنه

تاریخ فردریک کبیر پادشاه پروس، ترجمه و تقریر عیسی گروسی، نسخه خطی،  .111
 ق 1291کتابخانه ملی، 

یام سلطنت لویی چهاردهم، ترجمه محمدطاهر میرزا قاجار، شرح زندگی و حوادث ا .112
 ق  1315نسخه چاپ سنگی، 
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 مکتوبات کمال: دهممی نرا خدمتتاهایش مهمترین. ی ازفهرست یردگدربرمی
 زین العابدین ازابراهیم بیک  ينامهکه اشاره شد، سیاحت از آخوندزادهالدوله 
 یکصد خطابه، 113مستشارالدوله از یک کلمهي رساله د.که خواهیم دی ايمراغه

متن  نایرا هجنبش مشروط درکه  114طبایع االستبداد کواکبیو  آقاخان میرزا از
 هم که متن مرجع حقوق اساسی شد. 115تنزیه الملهتنبیه االمه و . مرجع شد

، مکالمات مقیم 118، بوسه عذرا117، سرگذشت تلماك116غرائب عوائد ملل
شوروي  1905و تاریخ شورش روسیه در مورد تحوالت انقالب 119و مسافر

اش روحانی است و حقوق و وظایف که نویسنده 120هاج العلیترجمه شدند. من
 هم [از منابع این دوره] است.   121ملل

محوري هست که [از میانشان] آنهایی که تأثیرگذار  چند رساله و کتاب
دهیم. طبایع االستبداد عبدالرحمن کواکبی هست بوده را خدمتتان توضیح می

توري. این [کتاب] ساختار هاي دیکتاکه با ادبیات امروز یعنی سرشت
 122دهد و متأثر از ویتوریو الفیريدیکتاتوري را خیلی خوب توضیح می

ا جایتالیایی است که ادبیات پرداز ضداستبداد ایتالیاي بعد از تحول است. این
شود گفت که استارت جهانی کند. میهاي جهانی شدن ظهور و بروز مینمایه

]  19و به ویژه  18قرن  شدن، از زده شد. آنچه که قابل انتشار بود [همچونّ

                                            
 
، به کوشش صادق سجادي، نشر رساله یک کلمه، میرزایوسف خان مستشارالدوله .113

 1364تاریخ ایران، تهران 
بی، ، ترجمه محمدجواد صاحطبایع االستبداد و مصارع االستعباد، عبدالرحمن کواکبی .114

 1384نشر پرشکوه، تهران، 
ق در بغداد و سپس  1327در سال  نوشته محمد حسین نایینی تنبیه االمه و تنزیه المله .115

تجدید چاپ  با تصحیح محمود طالقانی 1334در تهران منتشر شد. این کتاب در سال 
 فراوانی از آن به بازار عرضه شده است.  هايشد. از آن زمان تا کنون تصیح

 ق 1303، مطبعه اختر، استانبول غرائب عواید ملل، میرزا حبیب اصفهانی .116
  1304ی،تهران، ،چاپ خشتسرگذشت تلماك، فنلسون، ترجمه علی خان ناظم العلوم .117
)، (صدرالمعالیبوسه عذرا، جرج(بلیو) رینولدز، ترجمه میرزا سیدحسین خان حائري .118

 1387دنیاي کتاب، تهران، 
، به کوشش موسی فقیه مکالمات مقیم و مسافر، حاج آقا نوراهللا نجفی اصفهانی .119

 1384مطالعات تاریخ معاصر، تهران، حقانی، موسسه 
، به کوشش حوریه سعیدي، میراث مکتوب، تهران، منهاج العلی، ابوطالب بهبهانی .120

1388 
احتماال منظور کتاب حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول به قلم ذکاءالملک  .121

ق) منتشر شد 1326ز فرمان مشروطیت(است که یک سال پس ا محمدعلی فروغی
 و فصلی به نام حقوق و اختیارات ملت دارد. 

نویس ایتالیایی، )، شاعر و نمایشنامهVittorio Alfieri) ،1749-1803ویتوریو الفیري،  .122
 اند.ایتالیا لقب داده او را پدر تراژدي
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کند. دود و [در جهان] سرایت پیدا میادبیات، تکنولوژي، کاال و ... دائم می
واکبی ي کرود و به اندیشهي یک ایتالیایی به خاورمیانه میي اندیشهدستمایه
شود. ي نائینی در ایران وصل میندیشهآید به امی شود و از کواکبیوصل می

ا ر پرداز استبداد در شرق است و ادبیاتش نائینیکواکبی، به اصطالح نظریه
دهد و نائینی در تنبیه االمه و تنزیه المله به طور جدي متأثر تأثیر قرار میتحت

 ينسخه«از اندیشه عبدالرحمن کواکبی است. در مقدمه کتاب نایینی آمده 
گاه ساختن آ باشد درهاي نفیسه، مفیده میشریفه طبایع االستبداد که از کتاب

ملت و برانگیختن ایشان از خواب جهل و غفلت و استعداد ترقی و تربیت، 
از  ][کتاب کواکبی عنییدر حقیقت .» لیفات قدیمه و جدیده استأبهترین ت

 .ستادبیات تحول ا ،اديمنظر تئوریزه کردن ضرورت مبارزه با ساختار استبد
یک داستان ت. ادبیات دوران اس هم از کتب مرجع سرگذشت تلماك

الی است، اثر فنلون فرانسوي که یک اسقف عارف بوده که دامنش خیفلسفی و 
 است. او فکر اجتماعی داشته و را از کلیساي دوران خودش باال نگه داشته

 بار. دیم به راز و نیاز پردازتواند با پروردگارش مستقمعتقد بود که آدمی می
این د. دانکند و جوهر سلطنت را مبتنی بر عقل میسیاسی مسیحیت را نفی می

 خیلی زیاد ن زماند و آالعلوم در ایران ترجمه کر ناظمسرگذشت تلماك را 
 ت.دست به دست گش

است که چیزي  123لحمار، منطق ا دوره ادبیات این درتر از همه اما جالب
 است. این داستان بر پایه کتاب و تألیف از مرحوم اعتمادالسلطنهبین ترجمه 
فرانسوي نوشته شده است. یک خري  نوشته کنتس دوسگور 124خاطرات خر

هست که در خانواده میرزا جعفر گیر افتاده. زن خانواده هم به غایت ستمگر 
نش و همسایگانش و هم به خصوص علیه است. هم علیه شوهرش و فرزندا

کشد. آن زن در حقیقت ترسیم تواند از این خر کار میاین خر. تا آنجایی که می
تاب این ک«در جامعه ایران است. در مقدمه کتاب تفسیري شده:  ناصرالدین شاه

ده ستمدی گرچه از زبان خر سخن گفته، سراپا اندرز فاضالنه است. نامه خر
اي به میرزا جعفر از همسر میرزا جعفر خر در نامه». خدمت میرزا جعفر است

پی بردن دراز گوش به حقوق خود در «شکایت کرده است. این جالب است: 
که به اصطالح خروجی خر بعد از رمیدن است. این خر » برابر صاحب ستمگر

هرجوري هست  گوید منگیرد. میهم در درونش یک عنصر مقاومت شکل می
عد از رمیدن یک وم. بباید این زن ستمگر را شکست بدهم و از او خالص ش

                                            
 
 ، کتابخرنامه (منطق الحمار)، محمدحسن اعتمادالسلطنه، به کوشش علی دهباشی .123

 1389پنجره، چاپ هشتم، تهران، 
بیوگرافی یا خاطرات یک خر، کنتس سوفی دوسگور، عبدالحسین میرزا ابن موید  .124

 ق1306دوله طهماسب میرزا، چاپ سنگی، 
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: ي مشروطه استگوید که نقل حال مردم ایران در آستانهجمله تاریخی می
»تنها خوشحالی من این بود که در نهایت نویسنده». مکنریت زندگی میح] [

ی شدن او (یعنصاحب دیدگاه حت استثمار و ت رنجبرِ خرِخواهد سیر آزادي می
 د.این اثر، اثر کارایی بود. را به جامعه منتقل کن خودش)

 راهللاحاج آقا نواهللا  اش، آیتمکالمات مقیم و مسافر هست که نویسنده
هم، علیه رضا شاه قیام محلی  ر دوران رضا شاهد. دطلب بومشروطه اصفهانی

تاب صفحه اول کت. تاریخ نیس درکرد و به شهادت رسید منتها اسمش خیلی 
ش ااش عدالت ، یک گوشهیک گوشه :چهار گوشه دارد ؛خیلی جالب است

آورده [هم] ر وسطش ي. دآزاد مساوات و یک گوشه ت است، یک گوشهیحر
 مکالمات حاجی مقیم در بیان حقیقت و معناي مشروطه و مطلقه به قلم یکی«

 ».از علماست
 وشته جرج رینولد امریکایی بود که سید حسین خان شیرازين» عذرا بوسه«

 هبان و قدیسین واهاي رت و دسیسهدر حقیقت ضد کلیسا اسد. کنترجمه می
ست که ان پیامش ای د.کنفساد کلیسا را برمال مید. کنافعال مستبدین را افشا می

 .دکه سکه فرمانروایی به اسم مشروطه در ایران زده شو ،کندمیمترجمش آرزو 
شود می ،هآن را نوشت ايکه زین العابدین مراغه 125نامه ابراهیم بیکسیاحت

ر حدود سه سال د[ابراهیم بیک] ت. گفت که مؤثرترین اثر دوران مشروطه اس
در روایت سفرش، و  دکنا مشاهده میجاي ایران ر يهمهد. گردایران می

نتقد م کند و نهایتاًشرایط اجتماعی مذهبی و اقتصادي و سیاسی ایران را نقد می
جهل و نادانی  لجهمشرقیان همه غرق، : «یک پاراگراف داردت. شرق هم هس

خنان بدین س و ترین مخلوقاتندهل مشرق فاضلااما از روي کبر گویند د. هستن
همانا در شرق، تشریف د. نماینگیري میغرب استهزاء و خرده طفالنه به اهل

از براي شما سبب رجحانی دیده د. داشتن شما مایه افتخار نتواند گردی
باالخره . ایدزیرا با ظلمت جهل، آن ساحت نورانی را مکدر ساختهد. شونمی

هر گاه شما به آن تفاخرات ماضی بخواهید، در حال و استقالل تشخص به 
ور ست که یک تفاخرات داگوید که کار شرق این یعنی می.» بان بفروشیدغری

خواهد دائم این را بیاورد، حال و مستقبل کند و به دست گذشته دارد که می
ي ابراهیم نامهدل سیاحت در .رودبا این نقد  سراغ ایران می .آینده بکشاند

رایط پیش ش زشضرورت توسعه، تأسیس مدارس، آموایران مقتدر،  روي بیک،
و  )یعنی کاربردي کردن علم در ایران( هاخانهموزش مهارت در مکتبآ، نقانو

 د. ایستیی مقانون اساسی اروپای

                                            
 
سیاحتنامه ابراهیم بیک(یا بالي تعصب او)، زین العابدین مراغه اي، انتشارات محور،  .125

 1387تهران، 
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فتیم هست که گ میرزا محمد حسین نائینی تنبیه االمه و تنزیه المله نهایتاً
 هعکند و با دیدگاه شیرا تئوریزه می و منطق مشروطهت هس متأثر از کواکبی

اي که از آید که حقوق اساسیمیچنین براز دیدگاه نائینی . دهدپیوند می
 . دمشروطه گرفته شده نه تنها با فقه شیعه منافات ندارد بلکه همخوانی هم دار

 هامطبوعه
تاریخ فهرست  مطبوعات را به ترتیب

 هکاغذ اخبار هست که اولین نشری. کردیم
دور اعزام  ینایرانی است که محصول اول

 میرزا است. اتوسط عباس میرز ینمحصل
ترین محصل اعزام شاخص صالح شیرازي

د. کاغذ اخبار را درآور وشده به خارج بود 
در  1251 ارس درف ،امیرکبیر يقایع اتفاقیهو

 خترا، خان سرتیپط میرزا تقیشیراز توس
تبریز،  ياستانبول، فرهنگ، روزنامه در

المتین، لالوثقی، قانون، حکمت، حبعروه
 همگی در حقیقت ثریا، پرورش و طلوع که

با آگاه کردن ذهن مردم از  هدر مواجه
ساختار استبدادي و انتشار فکر مشروطه و 

 .اندتأثیرات جدي داشته آن مطالبات مترتب بر

 مدارس نوین
استارت مدارس نوین در ایران را مرحوم رشدیه زد که تصویرش مقابل 

 . دفرزند یکی از علماي بنام تبریز بو میرزا حسن خان رشدیهت. رویتان هس
 رشدیه ت.سال هم تحصیالت حوزوي داشیازده واي خانهآموزش مکتب

فرانسوي تربیت معلم  يدر مدرسه و رفتبه بیروت  [و سپس]ه نجف ب
مدارس جدید در ت و به عثمانی هم رفد. نوع فکرش عوض شد. تحصیل کر

وج اول مت وقتی با دست پر برگشت. با دست پر برگشد و عثمانی را هم دی
در  الدین شاهناصر ).ایران (نه در سازي را ابتدا در ایروان بنیان نهادمدرسه
ه بد. اش آشنا شبازدید ایروان با رشدیه و مدرسه [هنگام]به روسیه  شسفر

درسه تهران م درآید می رشدیهوقتی ز. تهران مدرسه بسا در و رشدیه گفت بیا
بسازد، هم با مخالفت ارتجاع مذهبی و هم با مخالفت ارتجاع سیاسی درون 

اولین مدرسه را  1267 سالد. کننمی شمایتشاه هم حد. شودربار مواجه می
فیر در تبریز تکت. جوهر مقاومت رشدیه قابل تحسین اسد. سازدر تبریز می

 و آیندبخشی از طالب می .سازدمدرسه می آنجا و رود در مشهدمی ،دشومی
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 بهگردد برمید. کننخراب می را اشمدرسه
 هار بار مدرسهد. چسازتبریز مدرسه می

آخرین د. شوزد و مدرسه تعطیل میسامی
این سینوس  دررشدیه در تبریز  همدرس

 . تآموز داشدانش سیصدتعطیل و گشایش،
ل د. اوکاري که رشدیه کرد خیلی مهم بو

 .یمبرس هایشسیرش را بگویم بعد به کار
 میرد با مساعیمی وقتی که ناصرالدین شاه

، جنبش نواندیشان درون حاکمیتی
د. شوسازي در ایران باب میمدرسه
ز کند از تبری، رشدیه را دعوت میالدولهامین

رشدیه در تهران مؤسس  بیاید.به تهران 
شود و مهم این بود که بخشی از تجار و بخشی ابتدایی و متوسطه می همدرس

دریغ مرحوم بی هايبخصوص از حمایتد. کنناز روحانیون از او حمایت می
 دویست شیخ هادي، هزینه تحصیلد. شوبرخوردار می آباديشیخ هادي نجم

کند که در آن تهران تقبل می يي رشدیهبضاعت را در مدرسهآموز بیدانش
این که از حمایت این طیف برخوردار . [به محض] کار شگرفی است هدور
 ی.آموزش الفباي فارسی از راه آواشناسد: اول، کنیشود دو کار اصلی ممی

ادبیات سنگینی داشتند و فقط د، خواندنآنهایی که در مکتب درس می
آن متون هم خیلی د. هاي خاص و متون خاصی را بخواننتوانستند کتابمی

 دند.کاربردي نبو
طیفی از دانش  .آموزش الفبایی درست کرد و رشدیه آمد آوا را تغییر داد

 چیزي هم اما رفتندخانه میبه مکتب ساله که قبالًچهل  تابیست  آموزان
ساعت آموزش، هم خواندن و هم نوشتن نود  دستگیرشان نشده بود، در مدت

 دومین کارش د.تحولی در آموزش ایران ایجاد کرد. را به طور کامل یاد گرفتن
ر در ایران مستقرا غیره  ها وي اروپایی و سیالبسدرس به شیوه این بود که

 ایران به راه درسازي ناصرالدین شاه جنبش مدرسه از کشته شدن بعدد. کر
ي جدید نه مدرسه 1276 تا اسفند 1275 اسفند هیک سال] يد. [در دورهافتمی

علمیه که خیلی پیشرفته است  يد. [از آن جمله] مدرسهگیردر تهران شکل می
مهم ت. ساي ایران رین مدرسهتشود گفت قدیمیي شرف که میو مدرسه

ه ساالنی کشرف، کهن هاست که دوستان بدانند شاگردان کالس هفتم مدرس
د شونهاي اول هر ماه با هم جمع میسال دارند، سه شنبهصد  یک سنی حدود

و مدیران ورزش  انشان ورزشکارخشیی [دارند]، بپی و گفت و گویو گ
م با ه کهو پرورش ایران هستند  گذاران آموزششان پایهبخشید و انسابق

ران ي ایقاومت رشدیه در اولین قشر تحصیل کردهمن م به نظرد. شونجمع می
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  د.خیلی مهم بوت و تأثیر ویژه گذاش کشور در داخل
گویم این دوستانی که مید. موسس بود و مقاوم بوت، دو ویژگی داش رشدیه

د. شوند، اینها هم این دو عنصر را دارنجمع می زهنو وت ساسالشان صد  که
کلوپی،  نهادي، ؛اغلبشان بانی شدندبینیم] [میبرسیم  که جلوتراهللا ءحاال انشا

کر ف شان اصالًبینیوقتی میشذند. مقاوم  ومؤسس ي و ... اباشگاهی، مدرسه
ه شدیر در حقیقت  ه شدند.نه وا داد ونه مچاله هستند، کنی که صد ساله نمی

نرم  رد تبریز. خیلی مهم است هم تبریزد. شهر خیلی مؤثر بو ندر تحول ایرا
ت افزار سخدرفکر مشروطه همیشه پیشگام بوده و  و افزار فکر و اندیشه، مدرسه

 .شودهم که با مساعی مجاهدین تبریز و با محوریت ستارخان پیشتاز می
در پایتختی  .نش آموزمدرسه جدید داریم و نزدیک سه هزار دا 23ن تهرا در

توانستند غوغایی به پا آموز میدانشسه هزار  که هیچ نشانی از علم نداشته
 19 بتبریز هم به همین ترتی د. دربینیم در ایران به پا کردنکنند که جلوتر می

د گیرمشروطه شکل می که 1285تا  1277ي هشت ساله دوره درمدرسه جدید 
 مدرسه ترینشانمهمد. انغیردولتی همهکه  مهم این است ].شود[تاسیس می

چی ساده بوده که یک داروخانه 126سعادت است که حاج علی دوا فروش
 زشهر تبری در ي حاج علی دوافروشمهم این بود که مدرسهکرده بود. درست 

 حاالت. مدارس سعادت و لقمانیه و تربید. خیلی مهم بو. شاگرد داشت صد
پیدا شد به اسم  هم یک نهاد حامی .افتاد[هم] مدرسه یک اتفاق نویی جنب 

با  1276د. این انجمن در سال انجمن معارف که یک انجمن خصوصی بو
ناظم  ،، مفتاح الملک، احتشام السلطنهالملک، خیرمساعی یحیی دولت آبادي

 براي يي کاراینها دو حوزهشکل گرفت.  و رشدیه ، مهندس الممالکالعلوم
سیس و تنظیم نظام آموزش و پرورش جدید و أتد: کردن[تعیین] خودشان 

ه الدولسط امیناین نهاد تود. ي مدارس به سبک اروپاي جدینظارت بر همه
که  1280 پنج سال قبل از مشروطه، در سال د و تاشدنهم حمایت می

کارش گسترش، اصالحات  و جلس شوراي عالی معارف تأسیس شدم
در  ربضالامین) منحل نشد. هاها و غیردولتیمرکب از دولتید (آموزشی بو

 ، مرحوم طباطبایی، سید جمال واعظالمتکلمینتهران، روحانیونی مثل ملک
سازي هم، حامی و لجستیک جنبش مدرسه مرحوم شیخ هادي نجم آبادي و

 .در ایران شدند

                                            
 
) از اعضاي انجمن تبریز در زمان مشروطه و از 1290-1250دوافروش (حاج علی  .126

بنیانگذاران مرکز غیبی تبریز که در بازگشت مشروطه نقش اصلی را برعهده داشتند. 
توسط نیروهاي صمدخان  1290ها در سال او پس از اشغال تبریز توسط روس

 دستگیر و در باغ شمال تبریز به دار آویخته شد.
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 هانوسازمان
هاي رماسیونحقیقت اولین فُ ست که دراها سازمانبخش، نوآخرین 

د. وب اش هم ملکم خانست که بانیافراماسون  رماسیونِتشکیالتی در ایران فُ
ون وسه را تالی فراماسیپمعیت اج و [بعد] دون را شکل داد که تعطیل شفراماس

 تجمعیت آدمید. تشکیل ش توسط آدمیت هم انجمن جامع آدمیت. تشکیل داد
سازمان همت، : بود هم سوسیال سازمانسه  د. سیس شأتوسط ملکم ت هم
کل ش 1285ا ت 1283که حد فاصلی. انجمن غیب و عامیون-اجتماعیون يفرقه
وق بشر، روي حق بر د.رسیون، آن موقع مترقی به نظر مییفکر فراماسد. گرفتن

ولت و سازماندهی اجتماعی، قانون، پاسخگو شدن قدرت و روابط شفاف د
هاي بخشی از چهره. تاکید داشت هروي مشروط نهایت در کرد وملت تأکید می

 هادبع و داین تشکیالت را ملکم رقم ز .مترقی آن روز عضو فراماسون شدند
تشکیالت تعطیل شد و بعد از آن انجمن جامع آدمیت د. با تکفیر مواجه ش

جمعیت  ،بعد ملکم با اقتباس از آند. سیس شدر ایران تأ توسط علیقلی آدمیت
هاي سازمان نهایتدر و د خودش تأسیس کر آدمیت را با ایدئولوژي آدمیت

در  و ها را در دوران بعديکارکردهاي این سازمانکه ح[را داشتیم] سوسیال 
 د.فصول بعدي خواهیم دی

 ایرانتحول و اثرگذاري در  يهاگر بخواهیم بحث را جمع کنیم، چند حوز
که ساز و کارهاي فکر مشروطه، آرمان مشروطه و تئوري مشروطه در د ش ناب

 ،ها را در ذهن با یک لحظه چشم بستنحاال ایند. ایران را آنها بناگذاري کردن
وصل کنیم به تکاپوهاي اصالح طلبانه درون حاکمیت از عباس میرزا تا امین 

اهللا شاء، انهابا این نقطه چین .وطهمشر يقبل از مشروطه تا آستانه سدهالدوله از 
 ه طلبانارتجاع سیاسی حاکم بر ایران با مساعی مشروطه ههفته دیگر نوع مواجه

ا فکر بو و دربار پیرامونش با فکر مشروطه  ناصرالدین شاه  .بینیمبرا می
ل ن با یک شکو آرما اصالحات چطور برخورد کردند، و تصادم تاریخی، انگاره

د.یافته استبدادي در ایران، به چه شکل انجام شمانساز





 

 
 سش و پاسخپر

 
آیا در ایران تاریخ نویسی مدونی وجود داشته یا مثل تاریخی که ما مثال از دوران پیش از 

  ، محدود است؟ هاي شاهنامه فردوسی استاسالم می خوانیم و محدود به نوشته
 
 شود وجودمی متبادرکه ما امروزه به ذهنمان  اریخ کالسیک با آن مفهومت
هاي بعد از عباس میرزا شناخته همین سال دراهمیت تاریخ  یعنی اصالًت. نداش
اي هم که عباس میرزا و همفکران و محصلینی بخشی از نهضت ترجمهد. ش

 از آنها که اعزام کرده بود راه انداختند، همین ترجمه تاریخ بود که بعضی
یعنی آنجا بود که اهمیت ثبت و ضبط تاریخی مشخص د. شاره شخدمتتان ا

بخشی از وقایع د، ها چون خودشان کاتب داشتنولی خب قبالً حاکمیتد. ش
نوشتند  میکرد ترسیم می شان رادر قدرتیشان را، قَیترا که ثباتشان را، ابد مد

 هکاما به آن مفهوم ود هایی صورت گرفته بثبت و ضبط آن چارچوبدر  و
. تتاریخ مضبوط شده باشد و تحلیل شده باشد، وجود نداشمثل اروپاي نو، 

نگارهاي بعد از مشروطه توانستند جمع کنند و را تاریخ ییریزهاخورده ولی
. تنویسی در ایران بعد از مشروطه شکل گرفشود گفت که سامان تاریخمی

 الاست. براي مث هیچ چیز نبوده از مشروطه این به این مفهوم نیست که قبل
ایرانی شهرنشین بود و مظاهر تمدن  دوران صفویه، دوران اقتدار یک خانواده

عد ولی بد نویسی در آنجا باب شتاریخد. هم به طور جدي گسترش پیدا کر
ت که شود گفمی، افتاد اهدست اقوام و صحرانشینه ها بکه باز اقتدار حاکمیت

اما مستوفیانی که در دوران تهاجم د. چیزي براي ثبت و ضبط باقی نمان در
هاي نقش کیفی ایفا کردند، براي حفظ هویت ایران و براي نگه داشتن دستمایه

این نقش را خواجه . ه استتهاي آنها کارهایی صورت گرفدوره درتاریخی، 
، در الملک خواجه نظامد. کنها عمل میایلخان يدورهدر هللا ارشیدالدین فضل

با . دکنکه در حقیقت ترکان مهاجم به ایران بودند عمل میسلجوقیان  يدوره
اما د. هاي فکري پیرامونشان، چیزهایی جمع و جور شمساعی آنها و طیف

 ت.ریزها بعد از مشروطه صورت گرفیل آن خردهحلت
 

*** 
فراماسیونري به چه منظور تشکیل شده بود ؟ چطور افراد بسیار روشنفکر آن زمان از همه 

 شدند؟ لب این تشکیالت مرموز و بدنام میها جطیف
 
نو و بدیع بود و توانسته بود به عنوان یک  يآن دوره چیز در ريونیراماسف

د: بو ومبشر مضامین ن. آفرینی کندنقش نتشکیالت در فرانسه و در انگلستا
مشروطه و تنظیم مناسبات حاکمیت با مردم  ،حقوق بشر ،زاديآ ،حقوق انسان
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مریکا بعد از آنمایی که همان خوش مشابهبود  نما همخوشفاق از ات ... .و 
 ه با آلمان، ایتالیا و ژاپنهها یا متفقین در مواجروپاییا ت.جنگ جهانی دوم داش

مون شند و به ظفر نهایی رهنرت دچار شده بودند و توان اینکه جنگ را بکتبه ف
 الًجنگ اصد. ندی خودش هم هیچ آسیبید. مریکا وارد جنگ شد. آکنند نداشتن

د. لقی شت فاتح جنگبه امریکا نرفت، تلفات خیلی کمی داشت و در حقیقت 
 روپاا دردار بازسازي اي که داشت، طالیهبعد از جنگ با امکانات مالی انباشته

ریخته  یماشین جنگدر شان را ها همه امکانات مالیچون اروپایی .هم شد
چارچوب طرح معروف  در  .بود جنگ سوخته دربه عنوان هیزم و بودند 
 لجستیکهم مالی، هم ها بازسازي اروپا را هم تکنولوژیک، مریکاییآ لمارشا
آن دوران مبشر صلح و آزادي بود  يمریکاآ در د. همه چیزبه عهده گرفتنو ... 

اکثر کشورهاي جنوب بخشی از روشنفکران را به خودش جذب و جلب در و 
ها اي به امریکاییبینی خیلی جديخوش 1320ایران هم در دهه  د. درکرمی

نش ک در اًبعدد، کرحتی خود مصدق ابتدا خوشبینانه برخورد میت. وجود داش
و واکنش و اصطکاك و لمس به ماهیت به اصطالح امپریالیستی آنها پی برد و 

 مریکا بعد از جنگآنمایی این جنبش فراماسونی هم مثل خوشت. موضع گرف
ناهاي ب یعنیاسون ان + ممرکب از فر زبان فرانسهراماسون به ف د.جهانی دوم بو

هم  بود وهم اسم جاذب  .127بناهایی که سازنده دوران نو هستند .سازنده
کار  داد و روي فردکه به آموزش بها میبود تشکیالتی . بودتشکیالت جاذب 

د نبل از اینکه بیایند تشکیالتشان را روي سطح جامعه پهن کند. قکرجدي می
فرد هم  آنجا  .ددادنبه آموزش و تجهیز فرد بها می ،و ماکت درست کنند

 ،شودبه اندیشه اجتماعی مجهز می وفلسفی  يدید که به اندیشهمی و رفتمی
[افراد دیگر را] رفت می خودش د. شومی دارآرمان و شودبا جهان نو آشنا می

 د.کرمی جذبهم 
 دستی بوگلدکوئتشکیالت آنها بت کنیم، اگر با ادبیات امروز بخواهیم صح

تمایل داشت  هم محمد شاه قاجارد. ایران هم با اقبال جدي مواجه ش در و
یا فرض کن سید محمد طباطبایی آخوند بود، د. عضو فراماسون بشو

اي عضو سازي نقش ایفا کرد، دورهجنبش مدرسه درطلب هم بود، مشروطه
اول هم هیچ کس د. قاهره عضو ماسون بو دراي سید جمال دورهد. ماسون بوفر

ت آن ما در حقیقد ااستعماري داشته باش يجنبه تشکیالت کرد اینفکر نمی

                                            
 
تشکیل شده است که  çonnairemaو  francسیون از ترکیب دو واژه واژه فراما .127

 اولین بار این انجمن توسط گروهیباشد. به معنی سنگتراش یا بنایان درستکار می
اشان گیري حقوق صنفی سنگتراز سنگتراشان براي انتقال فنون سنگتراشی و پی

 بوجود آمده بود. 
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چنین س [انگلی در انگلیس و فرانسه بودند، بخصوص درهاي اصلی که قطب
هاي پرنسیپسنن و  و دبودن ترها روشنفکريفرانسوي .ماهیتی داشتند]

ذ. وابزاري شد براي نف بود وانگلیس ن درود ولی ماسون فرانسه ب در فرانسوي
 مثالً. دکه ابزاري شد براي نفوذ، آرام آرام روشنفکرها از آن کناره گرفتنوقتی 

ن شکل گرفت یا اایر درپنجاه  يفرض کن مثل مجامع حقوق بشري که دهه
ك کره جنوبی زمان پار درمارکوس شکل گرفت یا  يدوره در فیلیپین درمثالً 

ک چیز ی .حکومت سرهنگان یونان شکل گرفت درکیم شکل گرفت یا  سونگ
کشورهاي جنوب، روشنفکر و طبقه  . درکشورها تحت ستم بودند ،دبدیهی بو

 در جمعی هايگور .ا هیچ حقوقی نداشتندمتوسط و دانشجو و مبارز و اینه
 ییالت نوتشکی بود و نماد انسانی یکحقوق بشر و...شیلی  اتفاقات ،نآرژانتی

مریکاي بعد از جنگ جهانی دوم را که به ما آقوق بشر و . حهم داشت
 .ده کرمقایس آن زمان ماسونريابا تشکیالت فرتوان میتر هستند دستنزدیک

سیر خودش پایگاه  دربعد اما اند. همنظر اول چیز بدي نبود در وقدم اول  در
روشنفکري نفوذ  يحوزه در د.خریدنآدم می و کردنداطالعات جمع می شدند،
 و بیشتر غیر علنی شانتشکیالت . در حقیقتکردندیر عمل میز و کردندمی

گرفتند میکردند و موضع نجا دیگر روشنفکرها دافعه پیدا میود. آکمتر علنی ب
 هفراماسونري و فراموشخان ارتباط باسنت مبارزاتی ایران،  دردیگر  هاو بعد
 د. م تلقی شذمو] ممی بود که ملکم انتخاب کرد[اس

 
*** 

شویم بین روشنفکران امروز ما همان مسائل به بینیم متوجه میوقتی جامعه امروزي را می
عف گوید که ما ضشوند و فقط ادبیاتشان فرق کرده است. دکتر سروش مینوعی مطرح می

ا ضعف وید مگبینیم که میشناسی داریم. از طرف دیگر جواد طباطبایی را امروز میفلسفه و مردم
فلسفه سیاسی داریم. اوالً نگاه شما نسبت به این مسئله چیست؟ ثانیاً روشنفکران ما ظاهراً بین 
سنت و مدرنیته نوعی ثنویت قائلند و یک طرف سنت برتر است و یا یک طرف مدرنیته و 

اي بادیگري ندارد و همیشه یکی فعال و دیگري منفعل کدام با دیگري دیالکتیک سازندههیچ
بیند که با هم در تضادند و نه سازنده یکدیگر. . یا دیدگاه دیگري آنها را بر دو محور میاست

شود افراد در فضایی دوانگاري بماند و یا نگاه به سنت و مدرنیته ابزاري شود. این مسئله باعث می
 دانید.لطفاً در این مورد صحبت کنید و بفرمایید ضعف ما را در چه می

 
اما  اشمبداشته، شاید خیلی حضور ذهن ندنی کردیل سنگیر بتوانم، سؤااگ

 دهم.تا حدي که قابل انتقال باشد توضیح می
 هایشدکتر سروش که بحث[یکی] ، دکه اسم بردییانی این دو نفر آقا

 لیخا يهفرکند که یک حمعطوف به ضعف فلسفه در ایران هست و تأکید می
از دید آقاي طباطبایی،  و تسفه اسفل ،در ایران وجود دارد که آن حفره خالی

نی عوجود دارند. یایران  درحفره  ي این دوهر دوت. ضعف فلسفه سیاسی اس
غرب  دره آن اتفاقی ک .فلسفی مبتنی نیست هبر یک اندیش ما اندیشه سیاسی
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از این دو واقعیت آنچه مهم است این است که اما  تافتاد، کامالً درست اس
باشد که تا حاال  [چیزي] گر خروجی اینا ؟دیآدرمی ايخروجیچه سترگ 

  ...استشده بوده و سنت جامعه روشنفکري ما 
خالی را چطور ه هم این است که آن حفرم و مما یک حفره خالی داری

 . درمیکنواگذار میآن را ک وقت هست که ظرفیت ی ؟مخواهیم پر کنیمی
   Net Back اسمهست به  صنعت یک روش براي فعال کردن ظرفیت صنعتی

نت د. شدولت آقاي موسوي استفاده می بود دره جنگ ک شصت دهه در که
از آن  توانیاي داري و نمیست که شما یک ظرفیت صنعتیابک به این مفهوم 

آید یک طرف خارجی می د و...نداری ز، اردمواد نداری ید چوناستفاده کن
 نیروي کار و اندازده میتولید راخط  و آوردکند، مواد میتت را فعال میظرفی

 یک و ستا براي تو از محصول نهایی یک نسبتی د.کنتو را هم اجاره می
اي که روشنفکري ایران در ین تجویز یا خروجیااما  .ستوبراي ا هم نسبتی
است،  ظرفیت اجاره دادنت. اي نیسبا این خالءها دارد، خروجی ملی همواجه

را  سیاسی خودت ياندیشه آن روي و عنی بیایی فلسفه آن طرف را بگیريی
 .تین یک مونتاژ کامالً مکانیکی اسي. ابگذار

نها که نرفتند از د. آسیر بومی خودش بو که غرب سیر خودش را داشت
ي لسفهم فد. هخودشان را طی کردن سیر بومی، از شرق بگیرند یا ژاپن بگیرند

اش چخ در درون تگريما به غار [بومی بود]. داري غربغرب و هم سرمایه
هم  و شانخودش و چه در بیرون خودش معترضیم  ولی هم فالسفه

ون مضم ،فیلسوف فکر کردهد. کش هم بودنشان در حقیقت مرارتبورژوازي
سازي کرده، فرهنگ فلسفی نو بوجود آورده و مبتنی بر حالپردازي کرده، اصط

ها ربیغین کارها را ا است. تفکر کیهان فیزیکی، تلقی از جهان را تغییر داده
خاك کار آنها بورژوازي  بوده است. شان هم همینطوروروژوازيد. بناهکرد

اي که هاي نو کیسهمپنلاول که مثل این  است. از خورده و دود چراغ خورده
با آنتن  کردند کهنژاد بروز و ظهور پیدا دوره احمديدر زمان هاشمی و االن 
د نهدسفارش می ان را همد و دیزي ظهرشنکنرا پاك می انموبایل چرك گوشش

 ][غرب سیري هم بورژوازيد. در نبودن کند،ردیف می هم را انو عیاشی شبش
. دشان جهان را فتح کریک سیري فلسفه در و هم جهان را فتح کرد و رشد کرد

 -از الهیات اسکوالستیکی عیسويد. شان بومی خودشان بودر حقیقت فلسفه
 کن آمدی. فرانسیس براه پیدا کردند ووسطی به فلسفه نشده قرون  نییونا
 .دستگاه را خودشان درست کردند. داي آورفلسفه و کانت آمدد. استقرایی آورو

توانیم همینطور که از محصول نهایی تکنولوژي آنها استفاده ما نمی 
اهیم اگر خیلی بخوم. شان هم استفاده بکنیکنیم، از محصول نهایی اندیشهمی
ق داریم م و حر این جهان آدم هستیم. ما دآدم هستی ماهم ده صحبت کنیم،سا

فلسفه سیاسی نداریم، فلسفه نداریم،  ،لهم. بمالت خودمان را خودمان بسازی
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 شاما به این مفهوم نیست که از آن طرف پکیج بیاوریم، بعد روي شرایط سوار
ایران رخ داد  در گذشته سال 15در تفاقی که ا د؟شومی هاش چروجیم. خکنی
ا که شمرا حصولش د. مآن طرف پر کنی ازبود؟ تجویز شد که این حفره را  هچ

ما که از بیرون داریم دانشگاه را  د.کنیلمس می دداری ددانشگاه هستی دراالن 
 که در ایران زنده بود یصول این شد که دانشگاهم. محکنیلمس می ،بینیممی
داد، امپریالیست بود، به هویت ملی بها می گرا بود، ضدآرمان داشت، مردم و

خودش خالق امکانات براي خودش بود تبدیل شد به چه دانشگاهی که االن 
دیل شد به اینکه آرمان دانشجو این بشود که به ! تبداريخود شما با آن مسئله

ي بشود مجري فالن برنامهو  بپیوندد اجنبش صلح درون ایاالت متحده آمریک
اال تجویز  د وست که آن خروجی را شکل داا ياین تجویز .تلویزیونی

ما با چنگ و ناخن و فرغون خودمان م انداری ما توانست این باشد که آقا،می
 م. خواهیم این را تحصیل کنیمی

حجم انبوهی از د. اي جدي افتاشاه در ایران یک اتفاق توسعه زمان رضا
ت. در ایران شکل گرف 1316ا ت 1306بناسازي در حد فاصلکار فیزیکی و زیر

 . درست است که در آن دورهآن توسعه انسان کشته شد است که در درست
 تنازبالش که زندانبانی بودت. داش [هوا] آمپول که بود ايپزشک احمدي

لی باالخره، این پل ت وها درساین و... دوزي شد، شکنجه شد، لبداشت
ي هنابع توسعد. مانی درست ش، با فرغون و بیل و کلنگ و کارگر ایرورسک

ام و استقراض د. ودوران رضاشاه هم منابع داخلی بود، مالیات قند و شکر بو
 تدر آن اسون خ ت. بله،هی قابل اتکاء اسوتوسعه از وج د. آنخارجی نبو

 ر آندهایی هم ولی اگر عینکی بزنی که رنگ خون و چرك را نبینی یک مثبت
است. درست است که  یرانی بودهاه و مال خودمان بودید. بینمی

است.  هاما باالخره پروسس ایرانی بود گرش رضاشاه میرپنج بوده،محورهدایت
کنولوژي را از آن طرف ت؟ هايبود هاي که زمان هاشمی داشتیم چتوسعه اما

اینجا  ؟طوراینجا چوقت] [آن و بیاور، صنعت نو را با پیمانکار او قرارداد ببند
ه ها باید پر شود، منتها با چاین حفرهپس شد پیدا بکند؟ بناست ر ه چیزيچ

هاي محل کوچههاي ملی خودش، از کوچه، پساز داالن غرب تجویزي؟ 
ا هم الزاماً حق داریم که از همین ی. مخودش عبور کرد، رسید به آن بنیان فلسف

تجویزي که آقایون کردند، تجویزي بود که جهان  م. امامسیرها عبور کنی
ست ا ست، اخالق هم جهانرواا ست، تکنولوژي جهانرواا نان پول جهانرواهمچ

 . بیایند فبگوئید این طر پس است،ا فلسفه هم جهانروو 
عد آنها بد. کننکنیم آنها نگاه نمیر حالیکه اینطور که ما به جهان نگاه مید
. دبه تقدیس علم رسیدن و ساز الهوتی تلقی کردندتعخدا را سا ،19 از قرن
اور دارم من خدایی را ب«شریعتی آنها به این نقطه رسیدند که گفتند  يبه گفته

یک پوزیتویسم محض. در این  یعنی »که زیر چاقوي جراحی خود ببینمش
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 ک جهانی را ساخته بودد. ینبو ي خالق و بدیع و لطیفتفکر خدا، دیگر خدا
عد، از آن به ب دیگر و بود ساعت ساز الهوتی .یک ماشینی را کوك کرده بود و

ي مگر ما هم اینطور د.دایام قدسی را پوشش میپانسان بود که با عقل مدرنش، 
یم یوگخواهیم، نمیمیگوییم م (میخواهیا یک توحیدي میه. مکنیم؟ نفکر می

من و  يرابطه د. درباش شماي من و رابطه در و دوي ترازو باش) که ر!تهس
 ،درابطه تو و بازجویت باش در ،دمیت باشمن و حاک يرابطه در ،دآخوند باش

دا د. خوي رختخواب زن و مرد هم باشر ،دگرت باشرابطه تو و شکنجه در
. تچه که نیسقداي سر تاخ ،تمنتشر اس خدا .همه جا هست و درتنیده است

خدایی که با بزرگواري وجود خودش را در م. بینیذا ما که خدا را منتشر میل
دا ا خد. متواند استفاده بکنکس بخواهد از وجود او می و هرکرده عالم منتشر 
 م.بینیمی را اینطور
[به این  یدآمی از رفتن، بهاز ذَ مذهب بینی؟گویی مذهب را چطور میمی

نسان هم رهرو ا و دجهان را خلق کر ،جهان راه است، خدا در راهمعنی که] 
 جا ییالق کنی به قشالق،از این هر سال مرتب راه نیست کهاین جهان ایل .ستا

سیکل معیوب  .یک مسیر را بروي[و] آن هم سه قرن و ده قرن و بیست قرن 
ک راه، این راه د. یسرت گیج برو و دور خودت بچرخی ت که دائمهم نیس

آنقدر تابلو و آدرس نو و  نو دارد هايکوچه پس کوچه ،آنقدر انشعاب نو دارد
، مبینیهان را هم راه میم، جبینیمنتشر میس خدا را ت. پدارد که تمام شدنی نیس
 ات با مبانیصالً مبانی فلسفیم. [در اینصورت] ابینانسان را هم رهرو می

ر ما حق داریم سازوکاکه ین است ت. ایکی نیس ]است[که در غرب  فلسفی او
. دین تجویزها در بیست سال گذشته ایران فاجعه آفریم. اخودمان را داشته باشی

 رد )ان آقاي حسین عالیزم ریالپنج ( ریا با پنج [روزگاري]که  انشجویید
با پنج زار  و از دانشکده آوردیک میز فلزي  یک حجره مدرسه سپهساالر
 درانجمن اسالمی، پاي مهندس بازرگان را آن  .انجمن اسالمی شکل گرفت

ها باز کرد، آقاي طالقانی را از مسجد حوض سلطان به مسجد هدایت انجمن
هایی آفریده شد و هایی تربیت شدند و جهانپاتوق شد و آنجا انسان و ردآو

 د؟االن دانشگاه چه وضعی دار ]اما[ .شورهایی بپا شد
اسالمی  جمهوري وننوي جمهوري اسالمی خوابید شصت در هه از همان د
 .ول نداردد، پخواهد یک سفر بروالن این دانشجو میا .داش کرتاتی، تاتی

مه ه د.خرج کن يحاضر نیست از خودش چیزد. اتوبوس بگیر کی تواندنمی
 بخش مهمی از دانشجوها دارند االن پروژه فردياما  همه غلو است، دانشجوها
 نهستند مثل یک انسا حاسبمساله  23-22ي هابچهد. برنپیش می خودشان را

ها آدم يبا همه است][ با حساب کتاب زشهمه چیکه  نبوغم يساله پنجاه
دانشجو یک آرمانی داشت، دلی داشت، د؟ جا اینجوري بود. کحاسبه دارنم

خش مهمی از د. باي بواش عروسیس پیشانیشت. پمغزي داشت، شوقی دا
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چه  مااما است  روا شله جهان همه چیزد. باینها بخاطر همین تجویزها بو
گزارشی منتشر  81ل ازمان برنامه سام؟ سجهان داشتی يمشارکتی در پروسه

سهم ت. میالدي اس 2001همان  که 80گزارش اقتصادي سال با [موضوع] کرد،
 ه،طبق نوشته مستند سازمان برنام 2001سال ایران از تولید علم در جهان در 

ما کجاي این جهان هستیم که بخواهیم از همه چیزش . است هرصد بودد 0.04
ه زودتر ی بوده کایراي داریم، صدشرقیما یک فلسفه  ؟بکنیمجهانروا استفاده 

گوید؟ ما به ازایش این را چه میه، صدرا درك کرد دنیااز خیلی از آنها مسیر
 نهد. تواند در یک رودخانه شنا کندر دو ثانیه یک انسان، دوبار نمی :است

هاي پر ملکولو نه  ستاهاي دو ثانیه پیش لکولمو نهاي بدن انسالکولوم
عروسی در جوهر و عروسی در  .تلقیاین ه. درون رودخان هیجان و خلجانِ

را اشراق شهاب الدین سهروردي  يک فلسفهد. یاز جهان وجود دار ضرع
ن آ  جهان است.ر پی آرامش در د و ددانکه بافت جهان را از اخالق می یمدار

سقف  و نگ درو کردهج ه،در محیط زیست را درآوردد؟ پکنطرف چه می
 طورمگر جهان را آن ما !هسلطنت سرمای؟ هآسمان را سوراخ کرده، به خاطر چ

سان رمایه نباید اند. سگوییم سرمایه باید مهار شوا میما هم آدمیم، م؟ مبینیمی
، رکا( سرمایه مثل سایر عوامل تولیدست که از انسان د. ارا دنبال خودش بکشان

 د. ستفاده کنباید ا )و ... ، بذر، کود، ایدهنهاد
ذا ما . لمپکیج آنها را بگیری] بتوانیم[یستیم که ما در مبانی با آنها یکی ن

با فرغون و بیل و کلنگ  و اگر خودمان، با سازوکار خودمان.خودمان هستیم
[چیزي] را جهان از ما م. چما هم در این جهان شریکی پس ، ساختیمکپل ورس
-15طی ین سنتی که د؟ اصورت نگیر [میان ما و جهان] ايرا مبادلهد؟ چنگیر
. تدر روشنفکري ایران گذاشته شده، سنت سوپرمارکتی اس [اخیر] سال 20
هم  راست ایران[جریان] ین سنت را اتفاقاً ر. اکنند دیگقا آنها دارند تولید میآ

آقا،  گفتد. فهم نش د که چندانک حرف تاریخی زی 62زعلی سالد. خدار
نها دیگر آم. دهیا فقط به آنها نفت مید. مها نوکر ما هستناین غربی يهمه
 اهگدید این. فرستندمی و براي ما کنندکنند، کاال درست میکار می روندمی

نق ایران رو دربازار مصرف را  د،نفت را بفروشت: راست ایران هم پکیجی اس
د یلی با این سنت جدیخ[این تفکر] د. نقش سیاسی را هم بگیر د وببخش

 لی. وروید نفس را نگیگط روشنفکري مید. فقروشنفکري ایران فرقی ندار
اخالق وارد  وایدئولوژي  وکر ی فبخواه قدرهر چ وجهان سوپرمارکت است 

اسالم در ایران یک منش پهلوانی قبل  است. از مرام داشته و ا ایران منشن. امک
ینجا که بازار مکاره نیست ا ه است.اي وجود داشتک مردانگیه، یوجود داشت

 هترکیه نیستیم ک ؟ ماچیزي چه به انگیزه ؛ریمبگذا که ما همه چیزمان را زمین
 و بوده يمیرکبیرا در ایران کهبحث دیدیم  م. درا ایرانیم، ماترك را برویتسیر آ

 ند. اسر سنن ملی ایران ایستادهبر ها این که قائم مقامی بوده
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ادي ؟ نه سر سنن اعتقاست سر چه سننی ایستادهبر االن روشنفکري ایران 
د. ستایه سر سنن علمی درون جامعه ایران مین وه سر سنن ایرانی ن و ایستدمی
غافله علم مشارکت داشته،  دراي براي خودش یک دوره دراالخره ایران هم ب

 ما با این بخش يممیزه. پس است هجلو رفت اي بهارابه ودستی تکان داده 
نفکر ک روشید. بینهمه را کپسولی می آنها ست کهامهمی از روشنفکري نو این 

 کندمی قاچ را ها پاچه شلوارش خربزهمانتا که به قول قدیمیتر و تمیز سانتی
ایرانی است، نه  شاسبدرحالیکه نه  .تروي اسب تروآي ادعا سوار اس و

ار ازوکسباید . ایرانی است شه زینن وپا  ه خاك زیرت، نایرانی اس شمهمیز
 هاي ملی ومایهفی را با دستن خالء فلسآ و مخودمان را خودمان داشته باشی

 مثالً جهان االن در اینت. سا هان هم االن پذیرام. جاعتقادي خودمان پر کنی
خوانی گویم مولوينمی .خواندروسپی مدرن بوده مولوي می نوع مادونا یک

آید ولی جهان االن یک سمت تدریجی رو به عرفان را دارد از نهادش درمی
 ز تخریب محیطت، اکشی بوش بیزار اسز عربدهات، ز جنگ بیزار اسد. ادار

در ی کشکه ساز جیغ ايفونیمسم، فونی آرامک آرایه ست. یبیزار اس زیست
 د [را پی گرفته است].یک آرامشی ببخشو  وجود نداشته باشدآن 

رال ي ارکستقطعه چندکه سه چهار سال پیش، یک پزشک انگلیسی هست 
ایران  هباین نوار االن  ، تولید کرده است.اشتندبراي بیمارانش که بیماري روانی د

 از جهان یاین تمثیل است. خیلی جواب دادهکه   یاؤر در آرامش [با نام] هم آمده
 ياالن در قرون جدید، جز فساد به قصد استقرار سلطنت سرمایه چیز ویژه .ستا

ذهبی م -ناصر ایرانیت. عشر از این خسته اسباالن ه است. نبوددر جهان دیگري 
وعی و گویم به نبدهد. البته میجهان را  پاسخد به نوعی نتوانایران می درتفکر 

خداي با رفان مولوي، ت. باعمتلون اس جهان باالخرهنه پاسخ همه جهان [چون] 
 با تار و پود فلسفه یجهان ، باآیدشمس درمی دیوان وجدي که از رقصنده و پر
ان که خودم ايدرا به اضافه فرآوريعناصر فلسفه ص میسمدینا با سهروردي،

  .جهان عرضه کنیم به یک محصول همما  یمتوانیم، مکنیمی
 .ما هم آدمیماما  سرمان يزند، روشنفکر هم توحاکمیت توي سرمان میما

اینجا م یاهمدم. آخواهیم به سوپرمارکت مراجعه کنینه می و نه حاکمیتی هستیم
خیلی چیزها از تجویز  پس .داریماین را] [ق م. حخودمان را بزنی يزیر پله

مثل االن پرچم نهضت ترجمه را  ي روشنفکريقت جامعهوهیچد. آیبیرون می
د، ناصالحات نام گذاشت يما ببین همین هشت سالی که دورهه است. شباال نبرد

یک م. یگونمی لو. غکیفی که عناصر بومی درونش باشد، ندیدیم يیک مقاله
روشنفکر  فکر یک ،فکر یک استاد ایرانی و دل به اینترنت نباشوصه اي کمقاله
 استلم جهانی د. عآن باشدر یک پزشک ایرانی  یک مهندس ایرانی، ،ایرانی

  .ما هم باالخره از آن علم یک سهمی داریمم. ولی خب ما هم عضو جهان هستی
مااینکه کت. فلسفه سیاسی هم خالی اس يحفره، فلسفه خالی است يحفره
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صالحات یعنی چه؟ ت. ااصالحات یک فلسفه سیاسی نداش[جریان] 
بود که یک جریان رانده شده از قدرت برگردد به معنی این به اصالحات 

 تید؟ حاصالحات این بو؟ نونوار بشود یکم یقدرت و نظام جمهوري اسالم
صالحات بیرون حاکمیتی ت. اخواسحاکمیتی هم تئوري میاصالحات درون

ه الن هما و تئوري نداشت. تخواستري مییق اولی تئوري جديهم که به طر
ن محصول راست و حسی صرفاً کست اصالحات در ایران،د. شکننفرافکنی می

ي نداشت که به اودش بن مایهد. خزید نبوو شریعتمداري و مصباح و عمرو 
ریک ئوت يمایهو بنفلسفی  يمایهند. بخواهند بپذیرنین را نمید. ااینجا رسی

شرایط خارجی هم مساعد [درست است که] له د. به اینجا رسیب که تنداش
 مایه در حقیقت یک عسلینببد. تابرنمی را شرایطی [هیچ] مایه،نما بد. انبو

ترین عناصر پیرامون خودش را مجبور به است که با شفافیت خودش، سخت
ه ب ایران درتی هم که ا وقت. تمایه در ایران وجود نداشین بند. اکنتمکین می
 درروشنفکر ، الك درانشگاه د. دگیراتفاق مهمی صورت نمی ،وجود نیاید

 دانشانه خاکی و برزنت هم رویش کشیده درشان ماشین را بردند مهه ...الك
 د. کنآسمان را پاره می چهارما سقف مطالبات، د. اه خاك رویش ننشینک

ه و فلسف يفرهد. حباید پر شون حفره یک جوري د. آشوینطوري که نمیا
ا اعتقاد ب ،با سنن خودماناگر د. ایرانی پر شو باید فلسفه سیاسی هم يحفره

اي گرنه این دو تا حفرهد ورش کرپ ودبا منش خودمان پر شود، میش ،خودمان
ن فکر م ت. [اما]نویت هم برقرار اسثگویید خالی است و آن شما میکه 
در  سننید. اي وجود داشته باشت تفاوت ویژهکنم بین مدرنیسم و سننمی

ت ساها جامعه ایران بوده که االن از بین رفته یا در حال کشیدن آخرین نفس
مین سنن پهلوانیت. هتر اسها مترقیطرف آب دنیت آنکه از برخی عناصر م 

[که اگر کسی]  گلریزان[سنت] مین . هاست هایران بود که در سنن بومی و
زان شد، گلریرشکست میواجري د، تگیرنب، گلریزان برایش شدافتاده می

-رابطه و مربی و شاگردي يابطهریا د. افتاد گلریزان بگذارنپهلوانی مییرند، بگ
داد نشی که استاد انتقال میداد، مانشی که استاد انتقال مید. دشاگر و اوستا ي

 ، و ... اینهاایرانی نوازيمهمان و بازي نهاخ، درتو توان جذبی که شاگرد داش
که بخواهی از  هاییرد. با سنتداها یک جامعه را پایدار نگه میسنت

 د [کاري کرد]. شوکه نمی سوپرمارکت بخري و تزریق بکنی به جامعه
دهد، محصول یک تجویز رخ می فعلی يجامعه دراین اتفاقاتی که پس 
جه چیز را نباید فقط متوما همه  [که مرور شد]. نهش این استکُ که دفلسفی بو

ین ا اما داکمیت کارکردهاي خاص خودش را دارم. [هرچند] ححاکمیت بکنی
آرمان علمی، آرمان ایران  درانشگاه همیشه د. دطرف هم اتفاقات بدي افتا

آرمان ملی داشت. آنهایی که هیچ آرمانی نداشتند  و، آرمان ایدئولوژیک طبقاتی
ر آخ هستید. دانشگاه در انشما خودت . اآلنخواندندالاقل درسشان را خوب می
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ها همه ناپلئونی مرهد. نکنروح ناپلئون را شاد می ها همهبچه هايترم نمره
استادها تشکیل شده،  هدانشگاه عالمه یک ماه قبل از عید جلس درن ت. االاس

 تفاوتبیشان به این رسیدند که دانشجو االن سر کالس بحران براي اینکه همه
ر د و دکنیزي تحریکش نمیچ ،تاستاد اسسخن رابطه دانشجو فقط با . ددار

ت آن خواسهایی است که میمحصول تجویز از اینها بخشیت. پی چیزي نیس
 د. دو تا خالء را پر کن

 .ودنب یا چارچوب پرسش شما بود دردانم اصالً میم. نمن زیاد صحبت کرد
 

*** 
به نظر من باید به چند نکته اساسی در آنها  شما در مورد موضوعاتی صحبت کردید که 

یکی اینکه مگر آدم، آدم نیست؟ چه فرقی وجود دارد بین یک آدم اآلن یا دانشجوي . توجه کرد
هاي صحنه اجتماعی را هم دهه پنجاه و شصت، ضمن اینکه دوران انقالب را هم دیده و فعالیت

. تید شبیه حسرتی بر یک نوستالژي اسکنبه نوعی آنچه مطرح می. داشته و تجربه کرده است
 تریندلیل اصلی و ریشه و چیزي وجود دارد که آقاي احسان طبري، بزرگ] احتماالً[چرا؟ 

ه وقت از دانشجوي دهه شصت چآن. االسالمکند به حجهتئوریسین دیالکتیک را تبدیل می
لی چه کار کند؟ دلیل اصاش نرود؟ اگر نرود پس انتظاري دارید؟ انتظار دارید پی منافع فردي

 .را باید گفت
 
اي نیست، ما هم ید، چیز نهفتهیگواال آن دلیل اصلی که شما میح
 ایم. همان لمسش کردهمه. خواهیم کتمانش بکنیمنمی
 

*** 
 ن راه حل است؟ای. زیر پله زدن در مقابل سوپرمارکت گوییدمی شما 

 
 1372ایران از درازي همین صنعت قطعه سدر بینید ت. براه حل هس بله،

تواند هم براي روشنفکر و اي افتاد، آن اتفاق ویژه مییک اتفاق ویژه 1375تا 
 هاي بزرگاز کارگاه ايوعهمجم .یک مدل بشود یصنعت يهاهم بقیه رشته

در  هااينفر تا زیر پله بیستتا  ده هاي کوچک بینتا کارگاه نفر پنجاهي باال
برابر  20تا  15، 1379تا  1372تاد که تیراژ را ازیک جنبشی راه اف بین آنها

شان یخشد. بی، ارتقاء کیفیت هم رخ دامن ارتقاء تیراژ به لحاظ کمد. ضکردن
 م وبینیهایی که االن میبراي همین ماشین .ها، قطعه ساختندهمین زیر پله در

 ندیوپ ج از کشورخار درتولید کنندگان اتومبیل  باشان هم توانستند بخشی
اول کاري  عنید. یین اتفاق افتاد. اپشتشان نبو ايحمایت دولتی جدي ،بخورند

 ت.ملی به راه بیفتد، همین زیر پله اس دکه باید بشود تا تولی
 
 .ندرشکستگی افتادوها به همان: همان سؤالدامه ا
 

ه بعد چه ب 1379از  اینکهم. ا کردر 1379تا  1372 من بحث .امروز بله
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ما . شتن سوادم به اندازه شما نیست. مآن یک تحلیل دیگري اس اتفاقی افتاد
اي لها زیرپم. بداشت القهع و من این کار را پژوهش کرده بودم اما دکار هستی در

به نظر من واقعی  1379تا  1372 يمایهجانو ...  با ساپکو نشستم، نشستم
از  تا بیسته رض کنید کد. فعد خودشان هم صاحب تشکیالتی شدنت. باس

 و لیون تومان گذاشتندمی پنجاهم سازها به پول آن روز هر کداهاي قطعهکیفی
یک تعاونی درست کردند با سرمایه اولیه یک میلیارد تومان که در حقیقت 

ن از زیرپله شروع کرد توانست از مجرايِتفاقات مهمی مید. الجستیکشان بو
 د. سطح آمدن و به ارتفاع رفتن صورت بگیر بهو 

در یک کالم، پاشیده شدن گرد مرگ بر  ،گوییدبینید آن چیزي که شما میب
الژي وستنین ت؟ اتواند باشد غیر از حس حیامی هتک آن چ. پاجامعه ایران بود

ا ت. تفرک مقایسه است براي برونم. یمن هم سعی نکردم مرثیه بخوانت. نیس
م مقابل ستیه تا حس نشود که ما هم آدمو  وجود نیایده یک حس حیات ب
 يمقابل همه، مقابل تهاجم بیرون از مرزهاي ملی به درونمان ،حاکمیت حاکم

 آدم هستیم امواج فلسفی و ایدئولوژیک و تئوریک درون این جهان بزرگ
 ت. سرنوشت همین است که هس

 هبا هر سازوکاري، یک حیاتی باید ب .اي بودمرگ، یک گرد کشندهگرد این 
 و ندـَک بخشی از خاك را باید کد. یشوز زیر شروع مییات هم اد. حوجود بیای

ی، ربیک هویجی، یک تُ مثالزیرش یک مدت تنفس کرد، از آن ارتزاق کرد تا 
شگاه، دانشگاه دان ؛هاي مختلف بیفتدعرصه دراگر این اتفاق  .اي شکل بگیردسبزینه

 ورزشکار ،رزشکارد؛ وشودیر، مدیر مید؛ مشوصنعت می ،صنعت ؛شودمی
ه نو  نه وزنی دارمم؛ دانمن خودم را کسی نمید. ین اتفاق باید بیفتد. اشومی

 يائق آمدن عصاره] فيد. [دغدغهتواند دغدغه داشته باشمی که اي ولی آدمسابقه
دانشگاه هم با آن  همراهی کند با این اگر روشنفکر .گرد مرگ نای زندگی بر

ر بیشتمرگ در هند ین گرد د. اآیناو می مه باد، هآینعتگر هم با آن مید، صآیمی
 شملتی را پشت سر خود با جوکی که اي پیدا شدک گانديد اما یاز اینجا بو
 بود یک روز پایگاه انگلیس وشنفکري که، رآمد شوسپی پشت سر. ربسیج کرد

  .هان را منظر گذر تلقی کردد و جآموزشی داگاندي  .آمد شپشت سرهم 
براي  اینجاخواهیم کنیم، میداریم زندگی می اي که ماهمین دورهدر 

ن چیزي که به ذهن محدود د. آسازوکارش براي خودمان باش و خودمان باشد
م، بینیمدرسه می درین گرد مرگ را ت. ارسد، مقابله با آن گرد مرگ اسمن می

ر یسم که هست هم ک حس زندگیم. یبینیبینیم، همه جا میدانشگاه می در
ن روشنفکري ما به تولید ت يگر جامعهد. اپیوند خوردن با تولیبا اال  شودمین

ت باشاز آخر دهه شصت تا میانه دهه هفتاد، یک اند. اافت خواهدبدهد اتفاقی 
 )ودتألیف ب هم بخشی از آن ترجمه و بخشی(حداقلی با مساعی روشنفکرها 

که  ه ایرانبه پیکر فرتوت جامع و مایه درست شدسی جانچند سی .راه افتاد
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آن چند  .زریق شدد ته حالت احتضار درآمده بوب 1375تا  1360از حد فاصل 
طر ه خاب هشتاد سال. کشید هشتاد تا سالو جامعه را آورد  ،سی انباشتسی

گر االن بخواهد یک نوسازي د. او تمام ش دخشکی مایهجان ،سرکوب این و آن
وضع مطلوبی صورت حرکت از وضع موجود به  و ایران صورت بگیرد در

ک گر تولید صورت بگیرد، باز ید. ابگیرد، راهی نیست اال حس زندگی و تولی
ه کاي نباشت و مطالبهتواند جلوي این اکس نمیخواهد بود. هیچانباشتی 

 ز زمانی که بشر خواستت. ااین سنت بشر اس .را بگیرد شودرویش سوار می
 دید، ستاره را دید، خودش را دید،را آسمان  کرد، فکرمدام بزند،  از غار بیرون

آرام آرام جهان را تسخیر  آمد و بیرون .زندگی را دید، هی انباشت انباشت
ه خواهیم بچون حس زندگی در ما مرده و نمی کنیم توانیم تسخیرا نمید. مکر

ان مه تنها راهکنم کبه جرگه تولید بپیوندیم، تصور میم. جرگه تولید بپیوندی
 .تاین هم راهی نیس به غیرت. هس
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برادران، خواهران، مو سپیدان و جوانان و با کسب با سالم به دوستان، 
دوستی گفتند  اجازه از همه دوستان به خصوص آقاي مهندس سحابی.

شود صورت سنتی این کار انجام میهم عنوان بشود، به اي از جلسه قبلخالصه
قبل بعد از این که از  يجلسه. ولی امروز با تأمل بیشتري [انجام خواهد شد]

فضاي خارجی عبور کردیم و فضاي جهان را دیدیم، به فضاي ایران آمدیم. 
نج موج پ وایستادیم  هاي اصالح طلبانه درون حاکمیتییک جلسه روي تفاوت

 از سر گذراندیم.را 
وتاهی ک يکه به فاصله مقام فراهانیبود و موج بعدي قائم میرزاوج اول عباسم

و در نهایت موج پنجم که  ، موج سپهساالربعد از مکملش بود. موج امیرکبیر
 بود.  الدولهموج امین ران کوتاهی را مختص خود کرد،ترین بود و دوکوتاه

اندرکاران تحول اختصاص دادیم؛ اعم آرایان و دستي قبل را به ذهنجلسه
هایی ها و رسائل و مجموعه کتابسازمانورزان مطبوعات، مدارس، نواز اندیشه

پنج شخصیت محوري  که در آستانه و در دوران مشروطه منتشر شدند. روي
 ، میرزا آقاخان کرمانی، آخوندزاده و طالبوف.ایستادیم: سید جمال، ملکم خان

شان ینیبکردیم، جهاناي را که به آن متعلق بودند بررسی با این روش که نحله
شان و در نهایت سیر فکري، سیاسی، اجتماعی و را دیدیم، تمهیدات محوري

ي جدید را مدارس و مطبوعات در دوره تشکیالتی را که طی کردند. نقش
از  ها ـ اعمشان را فهرست کردیم. نوسازمانتوضیح دادیم و شعاع تأثیرگذاري

تا  1283حد فاصل هاي مخفی و غیبی که در هاي ماسون و یا سازمانسازمان
 تأسیس شدند راگریز زدیم و خیلی کوتاه از آنها عبور کردیم.1285

ی ، به درستی تأکید کردند که روي بحث تشکیالتدوستانی بعد از جلسه قبل
نیم. کشاءاهللا در فصل خودش بحث تشکیالت مشروطه را باز میایستاده نشد، ان

 . است» رخ به رخی«فضاي تاریخی هست و عنوان بحث،  يبحث امروز در ادامه
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 رخیرخ به 
طلبیِ طلبی و اصالحامواج تحولاز یکصد سال قبل از مشروطه، 

 که در شش حوزه(آرایان بعد ذهن ياکمیتی متصاعد شد و در مرحلهحدرون
مخاطب نهایی  طور طبیعیبهکار خود را شروع کردند. شان کردیم) بررسی
استبداد مطلقه  حاکمیتی،اندرکاران تحول درونآرایان و همه دستذهن يهمه
بی یک چه انقال گرانه و، چه انذارطلبانهچه اصالح ،هر موج جنبشی بود.

امواجی که از  هم - پژواك نهایی این امواجمخاطب دورانی و تاریخی دارد. 
حاکمیت و دستگاه قدرت  هم امواجی که از بیروندرون حاکمیت بر تراوید و 
شت. گبرمی به دیوار قطور استبداد مطلقه حاکم -و مدار قدرت متصاعد شدند

تکاپوهاي اصالحی حاال ببینیم این استبداد مطلقه برخوردش با پژواك 
 چه بود: آرایانها و مطالبات ذهنحاکمیتی و پژواك تراوشدرون

ش عنصر ش-اصطالح پنجحاکمیتی در کنه خود به دنبال به تکاپوگران درون
 بودند که بتوانند شرایط کهن حاکمیت ایران را نوسازي کنند.

ه کوانی اول نو سازمانیِ دیوانی بود. یعنی دیوان و طیف اداره کننده دی
 بتواند مشمول نوسازي و تحوالت شود. 

پایان دادن به  ،تعبیه سیستم مالیاتی جدیددوم انتظام مالیه بود. انتظام مالیه، 
هاي درون حاکمیت قاجارها و سامان دادن به نظام منابع و ریخت و پاش

 رگرفت. یعنی انتظام مالیاتی و انتظام مالیه به چند حوزه سمصارف را در بر می
اي بود که در آن دوران ساخته شد. بعد از این که هم واژه» مالیه«کشید. می

اي را درست کردند که به آن هاي جدید در اروپا مستقر شدند، حوزهدولت
هاي تولید، مالی، حوزه يمالیه، مجموعه .حوزه یک نام جدید اختصاص یافت

ن گرفت. در ایران عنوایبانکی، بودجه و منابع و مصارف دولت نوین را در بر م
اي نداشت ولی مالیه در مجموع به تنظیم دخل و خرج دولت مالیه چنین گستره

 شد.اطالق می و بودجه سنتی و جلوگیري از پِرت سرمایه در دورن دولت
مل ها متحعنصر سوم، اصالح قوا بود، با توجه به دو شکستی که از روس

 .ه بودندشد
بود. [اینکه] نهادهاي جدیدي به وجود بیایند، عنصر چهارم نوسازي اقتصاد 

 صناعت شکل بگیرد، فالحت اصالح بشود، و تجارت رونق بگیرد.
وجه بعدي آموزش بود که این آموزش، آموزش کالسیک را در بر 

ها این بود که نظام آموزشی جدید جانشین نظام نظر اصالح طلب .گرفتمی
ود: هم درصدد بودند که حوزه آموزشی سنتی شود. این اصرار دومنظوره ب

قدرت روحانیت را کم کنند و هم در صدد بودند که الفباي فارسی جایگزین 
الفباي عربی شده و ادبیات فارسی، مالت آموزش شود. در بحث روحانیت 

حاکمیتی هاي درونطلباین مسئله باز خواهد شد، اما از آنجا که همه اصالح



رخ به رخی    163 

ی از روحانیت وقت مواجه بودند، در هر در موانع پیش روي خودشان با بخش
کردند سیستمی تعبیه کنند که دستان کردند سعی میطرحی که مطرح می

ر د که دالیتر شود و هم از آن حالت مبسوطقدرتمند روحانیت، هم کم ارتفاع
تغییر و تحول  به خارج شود. لذا یک وجه آموزش ها دخالت کند،حوزه مهه

و یک وجهش را به آموزش فن؛  کردندمعطوف می در نظام آموزش کالسیک
 ها.پزشکی و سایر حوزه طبابت و ي، عرصه، فن صنعتیفن نظامی

نشر فرهنگ هم عنصر آخر بود که از قیف مطبوعاتی، از قیف کتاب و 
 کرد. اش در ملک قاجار رسوب میشد و شیرابهابزارهاي نوین فرهنگ منتشر می
ي ندازااما آنها چشم الحی درون حاکمیتی بودآنچه گفته شد، تکاپوهاي اص

الدوله امینامیرکبیر، سپهساالر و  مقام،انداز عباس میرزا، قائمداشتند. چشم هم
سامان کردن حاکمیت، اقتدار بخشیدن به حاکمیت که آرام آرام داشت اقتدار به

 ها بود.دار کردن حاکمیت قاجارآینده و در نهایتداد ـ اش از دست میتاریخی
تري را به خودش تر بود و مساعی جديعمیق بسیارحرکت بعدي که 

آرایان گرفت؛ ذهنتري را هم در بر میمعطوف کرده بود و طیف بسیار گسترده
 رافهرستی از مشترکات  توانمی آرایان در مجموعبودند. براي مساعی ذهن

وسوم استقرار  زدایی از دین: اول زنگارزدایی از عقل، دوم خرافهبرشمرد
ها روي استقرار آموزش حاکمیتیآموزش نوین بود. این افراد بیش از درون

نوین بخصوص روي مسئله الفبا، اصرار داشتند. یعنی آخوندزاده و همین طور 
طالبوف روي جایگزینی الفباي فارسی و آواشناسی فارسی به جاي الفبا و 

 دیگري] نشر فرهنگ و آگاهیآواشناسی و تجوید عربی تأکید ویژه داشتند. [
داد. اما ها و رسائل خود را نشان مینامهها و شبها و روزنامهبود که در کتاب

استقرار قانون، مشروط کردن ملت، -تر از همه در پی تنظیم مناسبات دولتمهم
 قدرت، نوسازي اقتصادي، بهسازي اجتماعی و نشر فرهنگ بودند.

ینها اها یک تفاوت کیفی داشت: حاکمیتیز درونانداانداز اینها با چشمچشم
 که در آن غوغا(نفس کردن ایران با فضاي نوین جهان و هم به تحول اجتماعی

یدند. اندیش، میجایگزین استبداد مطلقه سلطنتی و مشروطه و جمهوریت )بود
 این دو اتفاق در ایران در طول یکصد سال قبل از مشروطه افتاد.

 ساختار اجتماعی
به  رسد؛ نظري بیندازیمبل از این که ببینیم تکلیف این مواجهه به کجا میق

 ساختار اجتماعی بعد ساختار قدرت و بعد مواجهه قدرت با این دو پژواك را ببینیم. 
چند مؤلفه هست که بصورت کالسیک براي نظرافکندن به ساختار 

اقتصادي، -گیرند: جمعیت، طبقات اجتماعیاجتماعی مورد توجه قرار می
، وجوه ي عرصه عمومیگسترههاي قدرت، مذهب، فرهنگ و آموزش، کانون

قتصاد وضع ا، امنیت، کیفیت تولید، وضعیت مالکیت هاي، شیوهتولید دوره
عناصري  . اینهاحد فاصل جمعیت و معیشت و کالن و در نهایت معیشت
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ماعی اجتشود یک آشنایی اجمالی با شرایط هستند که اگر بررسی شوند، می
 این دوره و ساختار اجتماعی برقرار کرد. 

 جمعیت
حدود نه میلیون نفر است. آمارگیري جدي در جمعیت در آستانه مشروطه 

بود که  1317ایران صورت نگرفته بود. اولین آمارگیري جدي مربوط به سال 
ها سامان ایران را آلمان آلمانی این کار را انجام داد، بانک ملی 128بالتدکتر لیندن

کرد. بانک مرکزي داده بودند و بانک ملی در ایران کار بانک مرکزي را هم می
هاي مرکزي در جهان تأسیس شد. یکی از کارهایی که بانک 1338در سال 

 يآماري است. االن اداره 129رکزي خودمان، ایجاد بیسکنند، از جمله بانک ممی
کند. دکتر آمار در بانک مرکزي این کار را میي هاي اقتصادي یا ادارهبررسی
بالت اولین آمارگیري را در ایران انجام داد که تا حد امکان دقیق بود. تا لیندن

شد رفت یا العبور بود و نمیحد امکان. چون آن موقع بعضی روستاها صعب
دادند و غیره. اما بعضی از شهرها مشکل داشت و مردم اطالعات صحیحی نمی

به اینجا انجامید که وقتی آمار را نزد  1317رنوشت اولین آمارگیري سال س
بردند چون در رقابت با آتاتورك در ترکیه بود، اولین سوالی که کرد  رضاشاه

ا دهد ی[این بود که] این آماري که گرفتی، جمعیت ایران را بیشتر نشان می
یشتر است. [رضاشاه] آن دوسیه جمعیت ترکیه را؟ گفتند جمعیت ترکیه ب

(پرونده) را در بخاري انداخت سرنوشت اولین آمارگیري در ایران این شد. 
است. بیشتر  که در زمان قاجار شد [بر پایه] حدسیات و گمان ايآمارگیري

 ها را هم مستشرقین و پژوهشگران اقتصاديِ اروپایی انجام دادند.زنیگمانه
ن دوره دو کتاب محوري موجود است. تاریخ درخصوص ادبیات اقتصادي آ

و دیگري هم کتاب اقتصاد ایران نوشته  130اقتصادي ایران تألیف چارلز عیسوي

                                            
 
). اولین رئیس بانک ملی Kurt Lindenblatt ) ،1263 – 1330بالت ، کورت لیندن .128

) که به همراه گروهی از کارشناس آلمانی به ایران آمدند. وي 1310تا  1306ایران (
 پیش از بانک ملی، ریاست بانک اعتبارات صوفیه در بلغارستان را به عهده داشت. 

129. Base 
صري، )،  اقتصاددان و تاریخدان مCharles Issawi) ،1916 – 2000چارلز عیسوي،  .130

هاي معتبر او که به پدر مطالعه مدرن اقتصاد خاورمیانه شهرت دارد در دانشگاه
هاي متعددي را نگاشته است. از وي کتاب تاریخ آمریکا تدریس کرده و کتاب

اقتصادي ایران در دوران قاجاریه با ترجمه یعقوب آژند به فارسی و توسط نشر 
 گستره انتشار یافته است. 
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-بسیار علمی و با روش جدید کار شده است. [بایر] جدول که 131جولیان باریر
چند سال  را (تقریباً 1900رانِ شرایط ایاي تهیه کرده و به خوبی یکپارچه هاي

در دهه چهل،  132قبل از مشروطه است) ترسیم کرده است. مثالً پاکدامن
آمارگیري دکتر لیندن بالت را همراه شرح و توضیح منتشر کرد. پاکدامن هم 

هم که البته فردي غیر اقتصادي است،  همان نه میلیون نفر را نوشته و کسروي
-روستانشینان و صحرا نشینان را نه ملیون نفر می شینان،جمعیت مرکب شهر ن

 نویسد. 
این جمعیت در حقیقت جمعیتی پراکنده در خاك پهناور ایران است. اگر 

ها در چارچوب دو قرارداد گلستان هایی که در دو نوبت روسکنیبعد از تکه
نه کنونی را بر  مساحت کیلومتر 1695000و ترکمنچاي انجام دادند، همین 

یعنی نسبت  است. داشتهتقسیم بکنیم پراکندگی بسیار بسیار وسیعی  ملیون نفر
 جمعیت به مساحت چنین وضعیتی داشت.

 اقتصادي-طبقات اجتماعی
ر ریزت طبقات اجتماعی ... ما بااگر بخواهیم طبقات اصلی را برشمریم

ات بقاز ط رهاپرولتا لمپن ها وفرض کنید که لمپن کنیم. مثالًبرخورد می
وند. شطبقات اقتصادي محسوب نمی يشوند ولی در زمرهاجتماعی تلقی می

گیریم که ا در نظر میـ اقتصادي ر[پس] ما اینجا اصطالح مرکب اجتماعی
 را شامل بشود. اصلیهاي] [گروه

، دیوانیان هستند که مجموعه اداري و تشکیالت قاجارها را اولین گروه
ها و به اصطالح نقطه ر دولت هستند، شاهزادهمدا در شدند.اشرافشامل می

 هاي پس سرشان که زاد و ولد هم زیاد بود و الی ماشاءاهللا نقطه چینچین
 وجود داشت.

ي اجتماعی شدند. طبقهطبقه حساب می و بعد روحانیون بودند [گروه]
 هاي اقتصادي هم داشتنداندازيکنیم. دستدر جاي خودش باز می بودند که

 هم تاجر بودند. هاملّاك و بعضیبعضی  و
ي دیگر لشکریان بودند. [اینها] در دوره قاجار طبقه جدیدي بودند و طبقه

ي بورژوازي لشکري، در دوره قاجار بخشی صاحب سرمایه هم بودند. نطفه
بورژوازي اداري و  هاي بعد بورژوازي لشکري،شاءاهللا در دورهگذاشته شد. ان

                                            
 
یر، ترجمه موسسه حسابرسی سازمان )، جولیان بار1349تا  1279از اقتصاد ایران ( .131

  1363برنامه ملی، تهران، 
آموخته حقوق و از فعاالن دوران جبهه ملی و نویسنده کتاب ناصر پاکدامن، دانش .132

قتل کسروي است. او که ساکن فرانسه است هم اکنون در مطبوعات فارسی خارج 
 صادي و تاریخی مشغول است. از کشور به نشر مطالب ادبی، اقت
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 کنیم. یکی یکی باز می کنیم وري و صنعتی را اشاره میهمچنین بورژوازي تجا
اجتماعی ـاقتصادي يرویم. روي زمین، چند طبقهدر ادامه روي زمین می

. داران، خان هستندزمینداران که بعضی از این کالنزمینمتمرکز هستند. کالن
مالکند، بخشی هم دهیم. بخشی خردهنظام خان خانی جدید را توضیح می

شوند. نشینند و زمین ندارند. اینها معموالً کارگران اجیر فصلی تلقی میشخو
ها هم هستند. شبانکاره در اقتصاد ایران، به [افراد مشغول در امور] دام شبانکاره

پشم، ساالمبور، شیر و  شود. هم گوشت، هم پوست،و مشتقاتش اطالق می
شوند. در حوزه تلقی می هاها شبانکارهشود. اینمشتقات آن را شامل می

 دارها و خرده تجار. تجارت، تجار عمده هستند و تجار متوسط، بنک
گران صنعت ازبخشی  .جدیدي در ایران هستند يطبقه گرانصنعت

طبقه اند که در ایران نوبعد] کارگران صنعتیگروه اند و بخشی مدرنند. [سنتی
ا اینج و از پرولتر نداشتشوند. قبل از آستانه مشروطه ایران محسوب می

 شود. [داراي] پرولتر می
 با ادبیات(ها اند: حمالطبقهگردها یکطبقات فرودست که دوره در نهایت

 شوند. ها محسوب میگردها همه اقشار ذیل دورهعمله و )آن روز

 هاي قدرتکانون
هاي قدرتی که وجود دارند، دو کانون قدرت سنتی است و یک طیف کانون

هایی دارد. ها و ویژگیشود اما مزیتپا که کانون قدرت محسوب نمینو
هاي قدرت یکی روحانیت است و یکی خوانین هستند که مدل کالسیک کانون

 [در طیف] مدار و پیرامون دارند. یعنی کانون دارند، محور دارند،هستند. 
ار ه قربودند که در تنباکو مورد اشار ها)(قطب روحانیون به اصطالح اقطاب

روحانیون درجه دوم و طالب هستند که داخل خودشان  آنهابعد از  و گرفت
 داشتند.  هاییهم قشربندي

شود که سازمان داشته باشد، به لحاظ مالی کانون قدرت به نهادي اطالق می
ته داش هم خودکفا باشد، نظام منابع و مصالح داشته باشد و طیف اجتماعی

 ،اش بودبود، خانوادهداشتند. خان  ن ویژگی راایخوانین  وباشد. روحانیت 
شان هم انباردار هست که موجودي انبار را دارد و... . ارباب جمعی ومباشر 

  گه طیف نوپایی بودند.  ها بودندنشینکه به اصطالح خوش
 يهاي تنگ و تاریکی که دیدیم، باالخره یک طبقهدر همان کشاکش داالن
 عطف است. این طیف يشکل گرفت که این نقطهمتوسط روشنفکر در ایران 

نوپا ابزارهاي کانون کالسیک را نداشتند، اما چیزي داشتند که آن دو کانون 
ت نه روحانی . چیزي که نه خوانین دارند ونداشتند. آن چیز اندیشه و ایده بود

] به این مفهوم نیست که هیچ کدام از عناصر روحانیت ادعاسنتی داشت. این [
هم افرادي بودند  نین صاحب اندیشه و صاحب ایده نبودند. در خوانینو خوا
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اینجا حسین قلی خانی «گویند هست که می یل معروفثَکه نبوغ داشتند. م
براي خودش تشکیالتی درست کرده بود که  خان بودهیک حسین قلی». است

اي نرفت. براي خودش تشکیالتی داشت و تا و زیر بار هیچ حکومت مرکزي
عناصر معدودي ودي صاحب فکر و اندیشه بود. درمیان روحانیون هم تکحد

 بودند که صاحب اندیشه و ایده بودند. 
که از همین بودند ورزانی کردگان و اندیشهاما این طیف نوپا تحصیل

 ایران بیرون آمدند. مدارس علمیه و رشدیه و سعادت قبل از مشروطه در
 بودند متمولینی میرزا و در مجموعان عباساول و دوم زم يهاي دورهبورسیه

 داخل ایران آمدند. این طیف به شان باز شد وبینیکه به فرنگ رفتند و جهان
 شد که ابزارهاي خاص خودش را داشت. ايطیف اجتماعی و نوپا شکل گرفت

ات ارتباط ونشریه  ؛ کتاب، رساله،جدا از اندیشه و ایده، ابزار تراوش هم داشت
هاي روشنفکري هم داشت و درست است که مانند کشور و کانونخارج از 

روحانیون مورد وثوق و اعتماد اجتماعی نبودند، اما جامعه از منظر دیگري 
 برایشان احترام و مرجعیت قائل بود یا آرام آرام قائل شد. 

 ساختار مذهبی
کانون و عنصر بعدي ساختار مذهبی بود که چند ویژگی داشت. اوالً سنتی 

مد آ شد. سید جمالهایی از نواندیشی دیده میها و طالیهانگاره فقط بود. یعنی
زدند. در ایران  یچینو پس از او اعقابش هم خارج از ایران یک به یک نقطه

چین صدرایی بود که در حقیقت بقایاي فقط یک نقطه همانطور که اشاره شد،
 ترینشان بود. ، اصلیالهادي سبزواريحاج م واندیشه مالصدرا بودند 
یک کارکرد دو لبه بود. یک لبه آن  نوسازي بود، دارايمذهب دور از مدار 

] پادشاه یعنی[ . ایدئولوژي حافظایدئولوژي حفظ کانون قدرت شاه بود
 شد]. کارکرد دومکه موهبت الهی است [تلقی می دار سلطنتعنوان ودیعهبه

مرجع و ملجاء، نهاد مذهب  افتاد،اتفاقی که در جامعه میهر هم ضد ظلم بود. 
 نهاد روحانیت بود. و

 آموزش
 باول انقالدو سیستمی بودند. یعنی همان حالتی که در  فرهنگ و آموزش،

یک نظام کالسیک از [زمان] شاه داشتیم و یک نظام در درون که  در ایران بود
یک مجموعه دوقلو در ایران  هاي جدید آمد ووان نظامیت فقیه به عننظام وال

ه ارتش، سپا [دربرابر] وزارت کشاورزي، جهاد سازندگی [دربرابر]پیدا شد: 
 صورت گرفت. سازيطور موازياین ؛کمیته ،پلیس و شهربانی [در برابر]

 در کنار نظام دیرینهم آرام آرام یک نظام جدید آموزشی در این دوره ه
خانه یک وجهش هم مکتب [علمیه] بود و یک وجهش حوزه دیرینه آمد. نظام
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مدیریت آن در دست روحانیت بود. نهادهاي نوپا را هم دیدید که موج  بود که
ته به مبلغین مسیحی در ایران اولش که اینجا کمتره اشاره شد، مدارس وابس

با پایمردي خود  جدیدي که مرحوم رشدیه مدارسمیسیونرها و بعد هم  بود.
بناي فرهنگ و مبانی  .، [نهادهاي نوي آموزش بودند]استارتش را در ایران زد
 یکی نهادهاي دینی بود و دیگري نهادهاي نوپا. [اینها] آموزشی دوقلو یا متضاد

حبت کنیم، تر صو اگر بخواهیم دقیق ی بودند که شباهتی به هم نداشتنددو قلوی
  .دنددر حقیقت هووي یکدیگر بو

 عرصه عمومی
وسیعی بود. به این  يعمومی عرصه يدر حد خودش در آن زمان، عرصه
 مذهبی هايدر ایران مناسبت اي بودند.مفهوم که مسجد و تکیه، نهادهاي جدي

زیاد است. البته هیچ وقت مثل االن نبوده است ولی آن زمان هم مناسبات 
ها ها و فوتاعیاد و شهادت ان،دو ماه محرم و صفر، ماه رمض .مذهبی زیاد بود

 کرد.و ... مسجد و تکیه را محل رجوع نسبتاً مستمري می
ها را پوشش هایی بود که در دوره قاجار بیشتر خانمها، جلسهبه جز آن

شهرها و شهرهاي کوچک و حتی طور جدي در کالنداد. جلسات بهمی
 روستاها وجود داشت.

خصوص از وقتی ها بهخانهرحقیقت قهوهبود هم پاتوق بود. د خانهقهوه
خوانی شد. یعنی یک منورالفکر روزنامه و کتاب آمد، جایی براي روزنامه

کردند. به اصطالح امروز محل نکته، تحلیل خواند و بقیه استفاده میروزنامه می
 و خبر بود. 

هم در شهرها و هم میدان هم وجود داشت. این میدان هم در روستاها، 
ها را االن هم ها مرکزیت داشتند. این مرکزیت میدانشهرها بود. میدانندرکال

 جمع می حسین بینید. بخش مهمی از کارگرهاي فصلی در میدان امامشما می
شدند].  خشی از کارگرهاي فنی شوند، قبالً هم که میدان فوزیه بود [جمع می

اند. [میدان] مرکزیت ادهها سر امیرآباد و میدان انقالب ایستتا امروز هم صبح
تر [هم] بود. چون اقتصاد فالحتی بود از صبح داشت، آن موقع مرکزیتش جدي

ها مغازه بودند و هنگام عصر و غروب در تا ظهر سرِ زمین بودند، یا شهرنشین
 جا کانون تجمع بود. شدند و آنها جمع میمیدان

کوچک محلی را در بر بازارهم بود که بازار مسقف و هم بازارهاي راسته
بازار هست مثالً حدود هفتاد، هشتاد گرفت. االن در خیابان شاپور یک راستهمی

 طور جدي مرکز تجمع بود.بازار بهآنجا هست. راسته هامتر که انواع صنف
قه گفتند و طبهاي باال را غرفه میدر خود بازار مسقف هم غرفه بود. طبقه

 ها هم پاتوق بود.و غرفهپایین هم که حجره است. حجره 
شور نبود. در خانه ها، خزینه هم بود. مثل االن اصطالحاً گربهغیر از این
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 پنج دقیقه بیشتر طول-گیریم گه مجموعاً چهارحمامی هست و سریع دوش می
ها بساط غذا و کاهو (حتی تا کشد. آن موقع خزینه بود و در خزینه خانمنمی

هاي اصلی بود و مثال آقایان هم که از پاتوقدهه چهل) ردیف بود. [براي] 
 گرفت.بخشی از ورزش هم در خزینه صورت می

زورخانه بود که خیلی کهن و قدیمی و پاتوق بود. زورخانه هم پاتوق 
بود. بخشی از معترضین آن دوره که  ورزشکارها و هم پاتوق معترضین دولت

 کردند.می رسیدند زورخانه را پاتوق تلقیبه عمل مسلحانه می
ها، عمومی مطرح شدند: انجمن يدر عرصه هاییدر این اواخر نوپدیده

ترین باشگاه ورزشی ایران [تاسیس شد.] سه ها. مثالً قدیمیها و باشگاهگروه
دند. کردند و متمول بوسردار که در سوئیس تحصیل میبرادر بودند، برادران خان

خانان که برادر بزرگ ی خان و خانعلاینجا که آمدند، احمدعلی خان و حسین
اي ایران . مسابقات دوره133بود، اولین کلوپ به اسم کلوپ ایران زا درست کردند

ده و زن يي عمومی تقریباً عرصهدر تهران، قبل از مشروطه اتفاق افتاد. عرصه
طور که االن مثالً کافی نت، کافی شاپ، باشگاه و بیلیارد اي بود. همینجدي
تر بودند و محل هاي تجمع جديتجمع هستند، آن موقع کانون هايکانون

 گیرد.استقرار هم بودند. جایی که محل استقرار است، تبادل هم صورت می

 وجوه تولید
تولید در حقیقت چهار وجه داشت. وجه تولید در اقتصاد، اولین بار در 

بود که در  فرهنگ اقتصاد مارکسیستی مطرح شد. مبدعش هم مارکس
نبوغ جدي داشت. در ایران چهار  سازيها و ایدهزدنسازي و تلنگر فرهنگ

که  کاالییخرده و ايوجه تولید شبانکاره ،وجه تولید بود: وجه تولید دهقانی
ر هاي کوچک صنعتی را دکاالیی وجه تولیدي بود که فعالیتوجه تولید خرده

داري هم در ار وجه تولید سرمایهحکومت قاج يگرفت. در دو سه دههبر می
داري، وجه تولیدي است که کار ایران به وجود آمد. وجه تولید سرمایه

 کارگاهی در و شوداش دیگر در خانه و زیرپله و در آلونک انجام نمیصنعتی
ر مشروطه صنایعی د يشود. در آستانهکه از ده نفر به باال کارگر دارد انجام می

 صد نفر کارگر داشت. در ادبیات مرکز آمار و بانک مرکزي، ایران بود که حدود
کارگاه بزرگ به کارگاهی گفته میشود که پنجاه کارگر به باال داشته باشد. االن 

هاي صنعتی، هنوز معیار همین است. آن موقع تک و توك هم در سرشماري
 ر اینهایی در ایران وجود داشتند که متجاوز از صد کارگر داشتند. دکارگاه

                                            
 
تاسیس شد که اولین باشگاه کامال ایرانی بود که در همان  1299کلوپ ایران در سال  .133

ته هایی که توسط مستشاران انگلیسی شکل گرفاي با تیمسال مسابقات فوتبال دوره
 بود به رقابت پرداخت.  
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ود و اي بچهار وجه تولید، وجه غالب تولید دهقانی بود. دوم تولید شبانکاره
 داري.سوم خرده کاالیی، چهارم هم سرمایه

 مالکیت
خصوصی  و دیگريیکی حکومتی  :مالکیت در آن زمان دو وجه داشت

دیوانیان و لشکریان  وجه حکومتی مالکیت در حوزه شاه، خانواده اشراف،بود. 
کشید به خوانین و کالن ملّاکان، و ه خصوصی مالکیت هم سرك میبود. وج

که در [فراز] تنباکو در مقابل  گویند مجتهد تبریزيبه روحانیون. مثالً می
پارچه آبادي با درآمد ساالنه  سیصدگرفت، موضع رادیکال می شاهناصرالدین
 يتومان در آن دوره سرمایه سی هزارآذربایجان داشت.  تومان در سی هزار

الکیت م ین بار در دوره قاجارها شعاعیعنی براي اول اي بود.بسیار بسیار انباشته
 بخشی از صنعتگران وبودند و  دارزمین بخشی از تجار هم خصوصی باز شد.

 شود گفت کهبورژوازي صنعتی هم صاحب زمین بودند. یعنی تقریباً می
 استارت مرکب شدن مالکیت خصوصی در دوران قاجار زده شد. 

 امنیت
هم امنیت اجتماعی، هم سیاسی و  ما امنیت وضع بسیار اسفناکی داشت؛ا

 هم اقتصادي.

 اقتصاد کالن
قاجارها بر سه بخش اصلی استوار بود: فالحت اقتصاد کالنِ دوران پایانی حیات 
ت که جدید بود و آخراالمر، نفت. بعد تر، صناعو تجارت به عنوان دو بخش اصلی

انگلیسی داده شد، در ابتدا  شمسی به دارسی 1229از این که امتیاز نفت در سال 
به نفت نرسید اما در خیز مجددي که پس از آن برداشته شد، در پنجم خرداد او 

 ی ازدر ایران نفت کشف شد. چاه شماره یک مسجد سلیمان که االن بخش 1287
میراث تاریخی ایران است، فوران کرد و نفت اقتصادي کشف شد. البته نفت را 

توان در ساز و کار منافع و مصالح اقتصادي این دوره به حساب آورد. اما خیلی نمی
ه داد کاي به ایران میي مالکانهکه نفت کشف شد دارسی بهره 1287از همان سال 

. بعد از این بود که نفت به کمک اقتصاد در هر بشکه بود سنت معروف 16همان 
منتهی اگر  فالحت و تجارت و صناعت آمد. من فاکت و آمار آماده کرده بودم،

ي جلسه امروز به ساختار اجتماعی بخواهیم در این موضوع ریز شویم، همه
هاي مختلف به ساختار اجتماعی وارد خواهیم شد. کند. در دورهاختصاص پیدا می

ما  ه،بینیم [چه] اتفاقاتی افتادرویم و میی که بعد از چند سال به آن میمثل یک محل
کنیم ساختار اجتماعی را محلی تلقی کنیم و هر ده سال یک بار یک هم سعی می

 سري به آن بزنیم که [ببینیم] چه تحوالتی در آن صورت گرفته است.
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 معیشت
مستشرقین و درباره وضع معیشت هم در سطح روستا، [طبق] آن چه که 

اند وضعیت اسفناکی بوده است. در ها از خودشان باقی گذاشتهنویسخاطرات
هاي اي که در دوره. در سفرهاست هاي قبلی وضع روستایی خوب بودهدوره

ی در این ولکنند، پروتئین و گوشت وجود داشت. رونق از روستایی ترسیم می
فقط براي سد جوع کفایت اي که ترسیم شده، سفرهستانه مشروطه آ يدوره
و  1260هاي کرده و در سطح شهر هم به همین ترتیب بوده است. در دههمی

این تورم دو رقمی  که رو بودروبه اي تورمبا یک دوران دو دهه ایران 1270
شهر تهران و سایر شهرهاي هم به شهرهاي متوسط و هم کالنو هم به روستا 

 مرکزي سرایت کرده بود.

 رتساختار قد
 ند.کچطور با این دو پژواك برخورد می قدرت  رویم ببینیم ساختارمی

، بینی، مدل تشکیالتیهفت چیز سامان پیدا کرده: ایل و میل به قدرت، جهان
مرکز مدرن، منابع و مدیریت مالی، قضا (سیستم به اصطالح قضاوت و 

عیتی چه وض دادگستري) و نظم و امنیت. ببینیم که حاکمیت قاجار در آن عصر
 داشته است.

 حاکمیت
ر هزمان و طبیعت.  براي ایل دو چیز فراخ است:ایل است.  یک حاکمیت

ندارد. ایل در یک سال دو کار اصلی  [(توقف)]حد یقفی دو فراخ، بازِ باز و
 يیک قشالق، وظیفه یک ییالق وباید انجام دهد: رفتن و برگشتن یک راه. 

. دو وظیفه در طول یک سال. زمان بسیار دیگري براي خودش متصور نیست
 دهدبسیار فراخی است. درضمن این رفت و آمد معیشت خود را هم سامان می
کند. که عمدتاً دامداري است. خود را با طلوع و غروب خورشید تنظیم می

صرف زمان ندارد. طبیعت هم برایش فراخ در درحقیقت نیاز به دقت بیشتري 
بیند و خودش هم اي را نمییچ چیز ساخته شدهاست. در فراخی طبیعت ه

 بابندي آخر ما در جمع [چون] این خیلی مهم است کند،چیزي احداث نمی
چادري وجود دارد، و غیر از آن، آن کار داریم. ایل اهل احداث نیست. سیاه

هیچ چیزي [و حتی] ماکتی وجود ندارد. سیاه چادر هم یک ماکت و در حقیقت 
چادر هم شود. ستون خیمه [اگر] پایین بیاید، سیاهاست که باد میمثل بادکنکی 

شود. پس زمان براي ایل شود و روي زمین پهن میآید و دیده نمیپایین می
طبیعت هم کامالً فراخ. ایلیاتی، اهل دقت بر زمان نیست  و کاالي پریاب است

و و اهل ساخت و ساز هم نیست. اهل پرورش دام هست ولی اهل ساخت 
 شاهللا بعداً کار خواهیم داشت.ساز نیست. حاال با این نکته ان

شان رهنشینند، انگانشینان یا صحرانشینان و کسانی که یک جا نمیاین ایل
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اند. تمدن در استقرار صورت از جهان با دیگران فرق دارد، همیشه رونده
و  گیرد. هم در غرب و هم در شرق این طور بوده است. صحرا نشینانمی

دي اند. این یک نکته کلیمواجان و سیاالن کمتر در بنا کردن تمدن نقش داشته
بخشی از گردش جهانش را به چین فعلی جهانگرد بوده،  134است. مارکوپولو

ها غول. پایتخت مگفتندن میپک[خان بالیغ یا] اختصاص داده بود که آن موقع 
 135پیش قوبالي خان رفتکه مارکوپولو میضمن این در خان بالیغ بود. 

ها در کل جهان ها و کانون مغول(قوبالي خان در حقیقت خان بزرگ مغول
هاي مغول برخورد کرد. آن خان مغول به راه با یکی از خان يبود) در میانه

ي الچرا قوب روي پیش قوبالي، از وي سوال کنمارکوپولو می گوید تو که می
مغول جهان را روي زین اسب فتح  [درحالیکه] بالیغ ساکن شده استدر خان
که  کسی چرا رساند کهکند. جانِ مسئله را میخیلی قشنگ صحبت می ؟کرده
جا نشین نیست و گردنده است، حاال در یک جا مستقر شده است. قوبالي یک

ه قوبالي به گفت گوید.شنود به مارکوپولو یک جمله تاریخی میوقتی این را می
ها این جهان را روي زین اسب فتح کردند اما براي اداره آن باید از اسب مغول

خواه و دل این استقرار، استقرارپیاده شوند. المحاله باید از اسب پیاده شوند. 
از سر ناگزیري است. این نکته در درون قاجارها هم کامالً  ،انتخابی نیست
فته گ قوبالي خان را فتحعلی شاه يابه این جملهشود. تقریباً مشمشاهده می

بود که قاجارها از نوك شمشیر و از روي اسب ایران را فتح کردند. این کار 
عمر سلطنت آغامحمدخان کوتاه، یک  که صورت گرفت توسط آغا محمدخان

، حدود چهار دهه است. لسا 38عمر سلطنتش  سال بود. ولی فتحعلی شاه،
شاه اغلب به چادر تمایل داشت تا به قصر. این تفکر، این به اصطالح فتحعلی

رسد. به قدرت می برآمده از طبیعت و هستی يساز و کار و روحیه و این انگاره
ستقرارش ا روي اسب بود ولیگیري کنیم، میل به قدرتش از اگر بخواهیم نتیجه

ر قبل گفتیم اهل ساخت و ساز هم نبود. درباره فتحعلی از سر اجبار. چنان که د
اطالعات دقیق و ریزي از سوي  شاهو ناصر الدین ، مظفر الدین شاهشاه

شبانه  طول در پزشکان آنها تقریبامستشرقین و پزشکان آنها در دست است. 
دوست بودند و همیشه نیاز به چک آپ خیلی جان اقاجاره ا بودند.روز با آنه

داشتند؛ لذا پزشکان تقریباً در تمام شبانه روز با آنها بودند و کامالً رفتار و روان 

                                            
 
که سفرهایش  ) ، تاجر و جهانگرد ونیزيMarco Polo) ،1254– 1324مارکوپولو  .134

را در کتابی به نام سفرهاي مارکوپولو ثبت کرده است و در شناساندن آسیاي مرکزي 
 و چین به اروپاییان نقش کلیدي داشت.

، از نوادگان چنگیز و )Kublai Khan ،)1215– 1294قوبالي خان یا قوبیالي خان  .135
له یوان لسپنجمین خان بزرگ امپراتوري مغول بود که پس از تقسیم امپراتوري، س

 کرد. را تأسیس کرد. برادر کوچکتر او، هالکو خان بود که بر ایران حکومت می
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جهان را در  و دادکردند. سه چیز جهان بینی آنها را شکل میآنها را ثبت می
ن گفت: من به اینسوي میفرا 136دکتر تولوزان .دیدند: یکی خوردن بودمی آن

خودش  شاهالدینناصرشاه از آهن است. نتیجه رسیدم که معده ناصرالدین
نوشته است که در طول یک روز حدود شش ساعت را به خوردن صبحانه، 
صبحانه دوم و قبل از ظهر و ناهار ظهر و چاشت عصر و شام و بعد از شام و 

داده است. این مطالب در خاطرات خود وي میصاص گرسنگی نیمه شب اخت
هاي پزشکان و نزدیکان او و یا مستشرقین آمده است. یعنی تمام و یا نوشته

شد: زن، خوردن و شکار. به سه کار اختصاص داده می را طول روزش
من از « :است ي خودشطور بود. این عین جمله، هم عیناً همینشاهمظفرالدین

 ترناصر الدین شاه کامل». فهمم، خوردن و زن و شکار کردنجهان سه چیز می
فرزند و نوه و نتیجه  786آنها بود. از او  يکه اوج همه از او بود و فتحعلی شاه

 باقی مانده است. یعنی جهان از یک منظر براي او رختخواب، از یک منظر
 است. [شکار] سیبلدیگر سفره و از یک منظر 

دادند این مطالب را باید در تحلیل این که چرا قاجارها تن به مشروطه نمی
تحلیل کرد. اگر در غرب تن به مشروطه دادند، به [این دلیل بود که] جامعه 

کرد. آن انسانی که در پی تسخیر جهان بود، جهان را فقط سه آنها هم فرق می
رختخواب و یک سیبل. کل جهان یکی دو و  هسفر : دو مفرشدیدنقطه نمی
که گسترده باشد پنج متر مربع اش خیلی است، سفره [رختخواب] متر مربع

 بینی آنها به این صورت است.یکی هم یک نقطه است. پس جهان است و آن
اهل ساخت و ساز هم ند و جا نشین هم نبودوقتی این صحراگردان که یک

ار قاجار ایل قاج يافتد؟ در دورهچه اتفاقی می رسندمیبه حکومت  نیستند،
لخان ای. است قبل از به حکومت رسیدن یک ایلخان داشته که حاکم ایران شد

 در رأس سازمان جنگی بود و دوم منابع اقتصاديیک  دو وظیفه بر عهده داشت:
. این دو کار به عهده ایلخان بود. بعد از این که کردمی آوري و توزیعجمع را

یک طور سمبلقاجارها به سلطنت رسیدند، شاه [تبدیل] شد [به] ایلخان و به
کرد که البته این ایلخان، دیگر این دو وظیفه را شاه قاجار، ایلخان را تعیین می

به عهده نداشت. چون شاه مرکزیتی و محوریتی و وزانتی بسیار بیشتر و 
] ایل قاجار مثگرفت. تر را داشت که کل ایران را در بر میگسترده الً اگر [قبالً

کل ایران،  [االن] داد،یک منطقه، یک حوزه یا یک مرتع ایران را پوشش می
میدان دیدش بود. شاه، بدیل ایلخان در ایل بود. ایلخان هم که به صورت 

 اشد.مانند قبل به عهده داشته ب ايشد، بنا نبود کار ویژهیفاتی انتخاب میتشر

                                            
 
پزشک فرانسوي  )Joseph Désiré Tholozan) ،1820-1897،ژوزف دزیره تولوزان .136

دي در زمینه علم هاي زیااز او کتاب باشی بود.و ملقب به حکیمه شاناصرالدین
 و از بنیانگذاران آموزش طب در دارالفنون بود. پزشکی به فارسی موجود است. ا
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 مدل تشکیالتی
کوتاهی بر سر قدرت بود و انسان  يکه دوره محمدخاناز آغا گذشته 

و در  اي هم بود و جانش را هم سر خربزه از دست داد، فتحعلی شاهویژه
گویند میدان و در پژوهش می. را باید تحلیل کرد نهایت ناصرالدین شاه

شاه  میدان فتحعلی. اي پژوهش انتخاب کن که میدان وسیعی باشدقلمرویی بر

 .ساله است و میدان ناصرالدین شاه نیز وسیع و حدودا پنجاه ساله است 38
 . فتحعلی شاه که بر سر کار آمد با خود مدلی آورد

 چارت فتحعلی شاه
ک شاه ی :بود یک شاه وسط بود، صدر اعظم ذیلش بود. تشکیالت دو نفره

هاي اول حکومت فتحعلی شاه این طور بود. امارات و در اعظم. سالیک ص و
شد. در حقیقت حکومت ایاالت و والیات هم میان شاهزادگان توزیع می

ت وزیران و مستوفیان تلقی در هر ایالیک کادر پیرامونی داشت که  شاهزاده
ران دوبودند. این لگوي  لشکریان و دیوانیان شدند. ذیل شاه و شاهزادگان،می

آغازین فتحعلی شاه بود اما به نسبتی که با جهان تعامل پیدا کردند و اخبار و 
ر و عثمانی دتغییرات هم آغاز شد. روسیه  تحوالت غرب به گوششان رسید،

هاي برخاستداد، نشست و اتفاقاتی در آنجاها روي می همسایگی ایران بودند.
ی ه الزامات جهان نو رسیدند. وقتو در نتیجه یک مقدار ب دیپلماتیک هم داشتند

در چارت شان شد چهار نفري. به الزامات جهان نو رسیدند، چارت دو کانونی
چهار وزیر داشتند. وزیر اول که همان صدر اعظم بود، وزیر دوم اسمش  جدید

الممالک وزیر سوم وزیر رسائل بود که منشی الدوله که مستوفی بود،شد امین
م وزیر لشکر بود. در این چارت هم در مدل فتحعلیشاهی، بود و وزیر چهارم ه

قدر قدرت و  ر مدل آخر که مدل مظفري بود، شاههم در مدل ناصري و هم د
یول و ت يتوزیع کننده کل قواُ، يقوي شوکت است. به این مفهوم که فرمانده

. مرکز تجمیع مالیات، محور سیاست خارجی است و احکام کالن استمناصب 
کند. اگر صاحب منصبی باید اعدام یا تبعید شود، دستور توسط صادر می ملی را

 شود و اختیاردار مرگ و حیات ملت است.او صادر می

 سانترالیزم و مرکزیت محض
 هاياگر بخواهیم این سانترالیزم و محوریت محض را باز کنیم، فاکت

ن شاه خود ناصر الدی بمتعددي وجود دارد. در اینجا به یک دست نوشته
ود به قبل از سفر سوم خ کنیم که بسیارتاریخی است. ناصرالدین شاهاشاره می

این اوضاعی که «اروپا وضعیت خودش را توضیح داده است. او می گوید: 
توان نوشت از بس از بیرون و براي رفتن ما فراهم آمده بود، در حقیقت نمی

کردیم یک جور عرض داشت، . هرکس را نگاه میاندرون کار سر ما ریخته بود
کرد، یکی چرند داد. یک عرض میرفتیم یکی عریضه میاي که میهر گوشه
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شد، روزي سه هزار کاغذ و خواست. دیگر آدم ذله میگفت، یکی انعام میمی
گذاشتیم. رفتم جایی (مستراح)  نشسته بودم، دیدم یکی برات و فرمان صحه می

این تمثیل در حقیقت » کند.زند و عرض میانده به در، داد میصورتش را چسب
تمثیل سانترالیزم محض در ایران است که همیشه وجود داشته است. در حقیقت 

خواهد از ایران جدا بشود. در این سانترالیزم محض فعل استمراري است و نمی
 ی شد.م آن دوران تمثیل این سانترالیزم محض در فکر ناصرالدین شاه متبلور

حال این سانترالیزم را به وجه ایدئولوژیک پادشاه در دوره قاجار اضافه کنید. 
این بدعت را گذاشت و سلطنت را به  در زمان فتحعلی شاه 137مال احمد نراقی

عی قعنوان موهبتی الهی به شاه تفویض کرد. در حقیقت فره ایزدي به مفهوم وا
آن، در اینجا به وقوع پیوست. یک تاج بر سرش بود و یک هاله مقدس دروغین 
ایدئولوژیک هم به آن اضافه شد. عالوه بر آن در جامعه شبه فئودالی [مقام] 

ک ی هم هست. به این مفهوم که این فرد پدر جامعه هم هست. کسروي پاتریال
پادشاه در دست خداست، دعا کنید خدا قلب «گوید: جمله قشنگ دارد که می

خدا، «در زمان [محمد رضا] شاه [اصطالحات] ». او را به مملکت مهربان گرداند
در سرودها آمده بود. واقعاً » شاه سایه خداست«و » خدا، شاه، میهن«، »شاه، ملت

انگاره همین بود. چون خدا هم که در عرصه وجود ندارد، شاه واقعاً بدیل خدا 
ایران «کند. می نویسد: این موضوع را چنین ترسیم می ین ایران بود. ملکمروي زم

هزار فرسخ مربع زمین، پانصد قسم معدن  64عبارت است از بیست کرور خلق، 
و هر نوع محصول طبیعی. خداوند عالم، جمیع این نفوس و کل این اشیا را 

مع ي اوضاع انسانی االن اختیار جصاحب آفریده بود و لیکن به اقتضامختار و بی
این نفوس و جمیع این اشیاء در دست یک وجود واحد منضبط است و این 

د داني ضبط چنین اختیار عظیم، خود را کامالً مختار میوجود واحد به واسطه
[که] مال و جان بیست کرور خلق و حاصل این زمین را به هر قسم که میل 

 یعنی بیش» از درك بنیاد این اختیار عاجز است. دارد، استعمال نماید. عقل من
 از این اقتداري که در ایران رقم خورده بود، ممکن نبود.

دیگري در ادبیات آن دوره در این باره هست که بسیار گویا است:  جمله
دانند، فردا صبح به عراق عرب تبعید خواهند حتی برادران و پسرهاي پادشاه نمی«

یعنی این قدر قدرتی و این سانترالیزم » رار خواهند کرد.شد یا به ملک روس ف
مطلق حتی پیرامون شاه را هم راحت  يایدئولوژیک و اراده يمحض، هاله

 گذاشت. یعنی اساساً امنیتی وجود نداشت.نمی

                                            
 
فرزند مالمهدي نراقی فقیه و مجتهد صاحب نفوذُ،  ،)1150 -1210مال احمد نراقی( .137

در جریان جنگ دوم ایران و روسیه او علیه دولت روسیه تزاري فتواي جهاد  بود. او
 صادر کرد.
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 هشاچارت ناصرالدین
اصطالح پیشرفت قاجارها محسوب  که دوران به در زمان ناصرالدین شاه

م، با همان الفاظ وزیر اعظ یا شود، چارت شاه چنین بود: شاه، اعتماد الدولهمی
هست که رئیس تشریفات هم قجري، یک قوللر آغاسی  در حقیقت، ترکی و
 139مین باشی ،138نگهبان دربار است. قورچیِ باشیان هم است، ایشک آغاسی

اولین سفیر آمریکا در ایران بود. در آن  141. بنجامینندهستهم  140و یوز باشی
دوران آمریکا کشور نوپایی بود. خاطرات بنجامین خیلی تاریخی است، 

اولین سفیر ایران  کهخیلی تاریخی  142همچنان که خاطرات حاجی واشنگتن
 هاین بود ک وقتی به واشنگتن رفت اولین کاري که کرد . اودر آمریکاست

اي فراهم کرد. مردم از دیدن کله گوسفند پاچه گوسفندي را کشت و کله
ترسیدند و فکر کردند این کله، کله آدم است. خاطرات بنجامین هم خاطرات 

کرها آید از تعداد نوآدم به شگفتی می«نویسد: عجیبی است. یک جمله دارد، می
این » و مستخدمین شاه و شاهزادگان. شماره آنها از حساب خارج است.

 ود.شت بود که یک وجه سانترالیسم محض محسوب میوضعیت ساختار قدر

 منابع و مدیریت مالی
هاي یک ایل دامدار منابع و مدیریت مالی هم چنین وضعیتی داشت. طایفه

ن ترین منبع تأمیکرد. اصلیهاي زراعی را هم ایلخان تقسیم میبودند و زمین
ها هم زمین، که زمین از این طریق بود: مالیات از دامدارها و مالیات مالی ایل،

 -کشاورزي غیر معیشتی وجود نداشت-بیشتر زمین کشاورزي معیشتی بود 
ها باید وجه را به صورت ها و سر قبیلهها، سر گروهگرفته می شد. سر تیم

جدید هم که شاه  ينقدي و یا به صورت جنس به ایلخان می دادند. در دوره
 همین عیناً وارد شد. جاي ایلخان را گرفت، این اتفاق افتاد و

                                            
 
 فرمانده نیروهاي مسلح: فورچی باشی .138
 سردسته صد فراش -مین باشی: فراشباشی .139
 وز باشی: فرمانده هزار نفر در ارتشی .140
 ود.ب نخستین سرکنسول سفارت آمریکا در تهران ،S.G.W.Benjamin،ساموئل بنجامین .141

در کتابی ) را 1282-1261اقامت خود در ایران( خاطرات اواز در ایران اقامت داشت. 
الملک ءخان ترجمه شد و با تصحیح ذکابا نام ایران و ایرانیان گردآورد که توسط آوانس

 ند. افروغی منتشر شد. انتشارات جاویدان و گلبانگ و... این کتاب را بازنشر کرده
 ان در آمریکارنخستین سفیر ای ،ملقب به حاجی واشنگتن حسینقلی خان صدرالسلطنه .142

تاریخ روابط ؛ حاجی واشنگتندر کتاب دوران حضور وي در آمریکا  خاطرات بود.
به نگارش درآمده ریکا در روزگار قاجاریه و پهلوي توسط اسکندر دلدم مایران و آ

و توسط نشر ري منتشر شده است. فیلمی برمبناي این کتاب و به همین نام توسط 
 شذ.   ساخته 1361علی حاتمی در سال 
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یک سنت جدید گذاشت. در شکل مالکیت صحرانشینان  خانآغا محمد
همان تیول و . سیورسات و تیول ، سیورغال:ترك و مغول، چند واژه هست

را در اقتصاد ایران پیاده  یورسات مغول ها و ترکان صحرانشینسیورغال و س
ه در حقیقت سلطان زمین را به خان واگذار . تیول به این مفهوم است ککرد
اش را از او گیرد و یا مالیات متعلقهکند و در مقابل یا از او اجاره می می
یورسات هم که پیشکش و مصادره بود داري و سگیرد. این تیول است. تیولمی

خالصه جات که  ازتیول بود و یکی هم  از یکی در ایران باب شد. [درآمد]
پیرامون او که صاحب زمین شده بودند، از کشاورزان می گرفتند.  خود شاه و

یک منبع درآمد دیگر حکومت هم گمرکات بود. این مجموعه منابع مالی شاه 
 داد. این نوع مدیریت مالی الگوبرداري از دوران ایلیاتی بود.را تشکیل می

ه چگفتند هر شهري کتابمالیات هم به این ترتیب بود که، اصطالحاً می
مالیات داشت. در هر منطقه حاکمی وجود داشت که برایش میزان مبلغ مالیات 

سپرد. اي از قبل تعیین شده بود. به ازاي آن میزان سند شخصی میدر کتابچه
هایی بود که تصرف کرده بودند. حاکم یک سند شخصی هم از همین زمین

ها روستاها تا شهراز دورترین  رئیس مالیه داشت که مسئول جمع آوري مالیات
در حوزه آن والیت یا ایالت بود. در حقیقت شیرابه اقتصاد معیشتی ایران از 

 شد. این طریق پر می

 قضا
 شد و یکقاضی تلقی می درخصوص امر قضا هم، در شهر حاکمی بود که

[به نام] روز جلوس داشت. هر کس شکایتی داشت به نزد او  روز مخصوص
یکی اعیان و مالکین و تجار  تقسیم شده بودند، رفت. مردم به دو گروهمی

شد و [گروه دوم هم] اي به آنها اختصاص داده میبودند که وقت ویژه
فرودستان بودند. در آن سیستم قضا، فرودستان اجازه حضور در محکمه 

کرد. فراش به حاکم منتقل می شد وبه فراش گفته می ي آنهانداشتند، مسئله
قاجار در حقیقت هیچ فرودست و مردم  يداد. در دورهیحاکم در جا حکم م
تاجري نبود که حاکم را دیده باشند و صورت به صورت عادي یا حتی خرده

با حاکم طرح مسئله کرده باشند. متمولین و خواص هم در حقیقت خیلی 
نظام قضایی خاصی بود که اگر  توانستند با حاکم برخورد کنند.میراحت ن

د ریزتر این نظام قضایی را تعقیب کنند در سیاحت نامه ابراهیم دوستان بخواهن
 بیک کامالً ترسیم شده است. 

 نظم و امنیت
هاي مختلف انجام شود به چند اگر پژوهشی بر سرکوب و شکنجه در دوره

مدل خواهیم رسید. چند مدل کالسیک ویژه وجود دارد. یکی دوران 



 178 فراز مشروطه

هم دوران  و دیگريرضاشاه  هاست، یکی دوران قاجار، یکی دورانمغول
 محمدرضا پهلوي است. دوران بعد از انقالب هم مدل خاص خودش را دارد. 

هایی که در دوران قاجار شکنجه، شکنجه قجري است. یعنی شکنجه در
اي نشده است. مثالً فرد را در تابستان شد، در هیچ دورهاین دوره اعمال می

ه و دهان بسته، دور بدنش دنبه انداختند، دست و پا بستزیر آفتاب می
شدند. در طول ده روز بعد از ها و حشرات جمع میموریانه و پیچیدندمی

اي بود. بعضی شد. دوره ویژهچربی، همه اعضا و جوارح این فرد خورده می
ها درباره ثبت شکنجه در ایران انجام شده است. سه، چهار تحقیق در تالش
قاجار  يبه آنها مراجعه کنید [خواهید دید] دوره باره انجام شده که [اگر]این

اي است که موجب تعجب مستشرقین هم شده بود. یک در حقیقت دوره ویژه
ند گویقجر می ياي در شکنجه وجود داشته، کل این دوره را تنگهتوحش ویژه

 افتاد دیگرگر میبه این مفهوم که کسی که در این دوره زیر دست شکنجه
 سالم بیرون بیاید.توانست نمی

 در این دوران دو کانون قدرت، موقعیت خاص خود را داشتند. شاه با کانون
یب کرد. یعنی به این ترتقدرت که روحانیت بود مبادله ایدئولوژیک می دیگر

که مرجع به او منصب ظل اهللا بودن اطالق کرده بود و در حقیقت او هم وزانت 
ا خوانین هم سیاست دو وجهی داشتند. کرد. قاجارها بمراجع را رعایت می

بود و وجه دیگر هم تطمیع است. » تفرقه بینداز و حکومت کن«یک وجه آن 
اولین ایلخان ایل  وداران زمینقلی خان ایلخانی بود که از کالنیک حسین
لی قتعیین کرده بود. حسین که ناصرالدین شاه یاولین ایلخان است. بختیاري

ها را اي به ناصرالدین شاه نوشته است که می تواند کارکرد خاننامه خان
نم کاکنون سی سال است که شب و روز به حکم وظیفه خدمت می«برساند: 

ام کشم (سی سال اول دوران ناصرالدین شاه) تا توانستهو زحمت می
یعنی شکستن  . این»ن رام سازمهاي سرکش و متمرد را مانند دهقانابختیاري
هایی بوده که با دولت ناصري مبادله داشتند. هاي محلی با خود خانمقاومت

 این وضعیت ساختار قدرت بود. 

 جمع بندي
در دوران استبداد مطلقه، دو اتفاق اساسی رخ داد. اول غارت انباشت بود. یعنی 

الیاتی در این سیستم م شد،ي انباشت اقتصادي خرد و متوسطی که تحصیل میهمه
د. شجنسی و نقدي به درون قدرت و در حقیقت به کانون قدرت شاه پمپاژ می

وجه دوم، جلوگیري از انباشت بود. جلوگیري از انباشت ایده، اندیشه، سازمان و 
نهاد. این دو اتفاق در مدل کالسیک استبدادي قاجارها در ایران افتاد. انباشت 

از ایجاد انباشت فکر و اندیشه و سازمان جلوگیري شد و اقتصادي غارت می
 شد،شد. [در نتیجه] تا زمانی که این نظام سر کار بود اقتدار ملی دائم سابیده میمی

همچنان که اقتدار ملی قاجارها سابیده شد. اگر اقتدار ملی دوران قاجار را با اقتدار 
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درت در ایران چه نرخ متوجه خواهید شد که ق ملی دوران صفوي مقایسه کنید،
 استهالکی داشته است. تا این جاي بحث، بحث داخلی بود. 

 مناسبات خارجی
مناسبات دیپلماتیک ایران در دوره قاجار مدل نیمه مستعمره است. ما یک 

سال در هند  150ها انگلیسیمدل کالسیک استعمار داریم، که مدل هند است، 
میلیون هندي حکومت کردند.  320از هزار انگلیسی بر بیش  68شدند. مستقر 

ها ديها بود و هنمدیریت مالی، اقتصادي، تشکیالتی و اجتماعی با انگلیسی
دادند. در آنجا مدیریت و سطوح میانی و تحتانی را تشکیل می يبدنه
انداز استراتژي و نهادسازي و منابع و مصارف و ... در ریزي و چشمبرنامه

ت. اما در مدلی که در ایران اتفاق افتاد، مدل دست نیروي مسلط قرار داش
مستعمره چند ویژگی دارد: یکی این که سیاست مستعمره است. مدل نیمهنیمه

سیاست خارجی ایران تحت اتوریته  است. [(اقتدار)]اش، تحت اتوریتهخارجی
ی دهد و امکان ملانگلیس و روسیه بود. دوم این است که به خارجیان امتیاز می

واگذار شد، و کند. در عصر امتیازات، امکانات ملی ایران اجاره داده ر میواگذا
بازارها هم به نفع بازار خارجی فرو پاشید. در نهایت هر تصمیم ملی که گرفته 

کرد و تصمیم را با نیروي هژمونیک خارجی چک میشد کانون قدرت آن می
 شد.براي نیروي مسلط حق وتو قائل می

مستعمره ایران دوران قاجار مکان جدیدي را در جهان به با این مدل نیمه
کاري که در جهان صورت گرفت، جایی که در تقسیمخودش اختصاص داد. 

ه بایست ببراي ایران تعیین شد، جاي حاشیه بود. در این حاشیه، ایران می
کشت اختصاصی بپیوندد. در عبوري که از دوران انقالب صنعتی به  يپروسه

قسیم شد ، جهان تمزیت نسبی ریکاردو يگفتیم که بر اساس نظریهبعد کردیم 
و هر کس بر اساس مزیتش باید یک یا دو عنصر کشاورزي و یا غیر کشاورزي 

رساند. نقشی که کرد و به بازار مواد اولیه جهانی میو معدنی را تحصیل می
شت گندم اشتن ک، کنار گذبراي ایران قبل از کشف نفت در نظر گرفته شده بود

و جایگزینی تریاك و ابریشم به جاي آن بود. در نتیجه  به عنوان کشت اصلی
جهان پیوست و کشت اختصاصی را سامان داد. محصولی  يایران به حاشیه

کو برنج، چاي، توتون و تنباخشکبار، ابریشم،  کردکه ایران به جهان عرضه می
ت. گرفکرد و از جهان کاال و مصنوع میعرضه میو پنبه بود. اینها را به جهان 

ابی یآثار این مکان یابی قاجارها در جهان نو بود.بعد هم که نفت داد. این مکان
ا از هفروپاشی فالحت ملیِ مبتنی بر گندم و غالت بود، که این عدد و رقم

 یا تولید ناخالص ملیپی ديجیحوصله این جلسه خارج است. پنجاه درصد 
م قاجار این سه اواخر دورانموقع ایران، مبتنی بر کشت گندم و غالت بود.  آن
رسید و در حقیقت تریاك و توتون و تنباکو و خشکبار و چاي  ده درصدبه 

 کاالیی فرو پاشید وجاي آنها را گرفت. صنایع جدید فرو پاشید، نظام خرده
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 يزیر ارابهبورژوازي ملی جدیدي که در حقیقت همان تجار متمکن بودند 
 داري جدید در ایران له شدند. این هم گذري به ساخت قدرت بود. سرمایه

 چهارپایه تاریخی
حاال ببینیم این مواجهه چطور صورت گرفت. و بر سر پنج موج عباس 

، چه آمد. یک چهارپایه میرزا، قائم مقام، امیرکبیر، سپهساالر و امین الدوله
ایستاد و با اصالحگرها ایران تشکیل شد که شاه رفت روي آن تاریخی در 
تنها کسی که از تصفیه به دور ماند، عباس میرزا بود که به مرگ  تصفیه کرد.

ول السلطنه بود، طبیعتاً مانند بقیه مشمطبیعی فوت کرد و چون ولیعهد و نایب
ر دربا تاریخی ارتجاع درون يچهارپایه اینیک بخش از  رار نگرفت.حذف ق

اي از روحانیت بخش دیگر رگه و بود. بخش دیگر آن خوانین محلی بودند
هارم چ ياین نقش را ایفا کرد. پایه مرتجع بود که در دو سه موج مالعلی کنی

آن هم که استعمار مسلط بود. این چهارپایه در طول صد سال چهار تصفیه 
یک  و و قائم مقام کبیرامیر ي: تصفیهبود انجام داد که دو تصفیه آن خونین

 ري]گمه از صدراالعظمی ب[والی سپهساالرعزل اش غیر خونین بود: تصفیه
ماه  را هم بعد از هشت الدولهگیالن تنزل پیدا کرد و به گیالن تبعید شد. امین

گانه مانه به هند فرستادند. پس قاجارها در مواجهه با امواج پنجمحتر
 طلبانه درون، هیچ اصالحی را برنتابیدند.اصالح

ا در هخیاط ي تحول را پذیرفتند.رویه در مواجهه با بیرون و با تراوشات
 وویه ها ما یک رتشبیه می کنند. به گفته آن الیهتحلیل هر چیزي آن را به دو 

اریم. آستر تعیین کننده است. با این تحلیل خیاطی اگر به قاجارها یک آستر د
یال و یک رویه که ام نگاه کنیم، یک آستر درون داشت خصوصاً ناصرالدین شاه

پذیرفت. ناصرالدین شاه یک نامه تاریخی در آن رویه را در لفظ می او بود که
نویسد: سپهساالر دارد. شاه می به س وزرانویس قانون تشکیل مجلپاسخ به پیش

این تفسیر وزرا در نامه که نوشتید بسیار بسیار پسندیدم و انشاهللا قرارش را «
تعدد از ، م»به زودي بدهیم، که هر قدر به تأخیر بیفتد باعث ضرر دولت است

ترین افراد و حتی مرتجع 143السلطانو امین السلطانها داریم که ظلاین فاکت
پذیرفتند، اما در رویه بود و آستر درون چیز خاندان قاجار و خود شاه می

کرد، با مجلس تجار و با  دیگري بود. برخوردي که شاه با مدرسه رشدیه
ت. تاریخی اس رشدیه یک پاراگراف دارد کهخانه کرد؛ آستر درون بود. فراموش

اواخر امسال که سال پنجم است. (سال پنجم تأسیس رشدیه که «ویسد: می ن

                                            
 
در زمان ناصرالدین شاه و  ،) ملقب به اتابک اعظم1275-1325( ،امین السلطان .143

زمان مظفرالدین شاه چندبار به مقام صدراعظمی رسید. بعد از مشروطه نیز تا 
 دار مقام نخست وزیري بود.ترورش در جلو مجلس شوراي ملی عهده
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ز بس ا گشت،میبرفرنگ  داشت از کند) ناصرالدین شاهشاه از ایروان دیدن می
که صحبت مدرسه رشدیه را شنیده، مطابق سیاستش نیامده که رشدیه را ندیده 

مقرر شد که  دان مسجد شاه ایروان بود،ه در میبه ایران برگردد. عمارت مدرس
ما (رشدیه) هم  و از شاه در ایوان مسجد پذیرایی شود (شاه وارد مسجد شد)

 دید که مدیر تبریزي است. فرمود. مدرسه را خواست (برنامه) به دنبال. پروگرام
یم آنمیآیی؟ گفتم چرا که همراه من بیا، این مکتب را در تبریز اداره کن. می

فرماید اگر غایت آمالت این بوده، پس شاه می یت آمالم این بوده است.که غا
ف کلیسا، شاه در ایروان توق کنی؟ فردا، پس فردا را براي رفتن بهاینجا چه می

گوید با این که گفت خالصه در آخر می داشت و انجمن معارفی تشکیل شد.
اي شاه مدرسه«گوید: بندي خودش را میکه بیا این کار را بکن، اما رشدیه جمع

س . پ»دانسترا که در اذهان ملت تولید اخبار بکند صالح ملک و مملکت نمی
هنگامی که با مالزمان رکاب از نخجوان عازم ایران شد به مأموران دستور داده 

اند، رشدیه مهمان شما باشد. به تا شاه از تبریز به تهران حرکت نکرده شد،
شت کردند. رشدیه خواست از رفتن به ایران عبارت دیگر رشدیه را بازدا

وع گفت از قضا آن هم ممن سفرخانهصرفنظر کند و به ایروان برگردد اما رئیس 
یه مدرسه افتاد. رویعنی رشدیه را قرنطینه کردند. این فکر نباید اتفاق می .است

 تأسیس شود. را پذیرفت، اما نگذاشت مدرسه که ناشر آگاهی باشد 
تشکیل داد،  144است. مجلس تجار را هم که امین الضرب این خیلی مهم

خودش و پیرامونش اول موافقت کردند ولی  نگذاشت تشکیل شود. در عمل،
عالیت ف يخانه هم همینطور [رفتار کرد]. وقتی زمزمهبعد نگذاشتند. با فراموش

آن را با همان  خبر انحالل1862در خانه باال گرفت، ناصرالدین شاهفراموش
در این روزها به عرض رسید «شیوه استبدادي قاجاریه خاص خود صادر کرد. 

که بعضی از اجانب و اوباش شهر گفتگو و صحبت از وضع و ترتیب 
یع نمایند. لذا سرکنند و به ترتیب آن اظهار میل میهاي یوروپ میخانهفراموش

بعد از این عبارت و لفظ فراموشخانه از ذهن و دهن حکم همایون شد که اگر 
 مورد کمال سیاست غضب دولتکسی بیرون بیاید تا چه رسد به ترتیب آن، 

خواهد شد البته این لفظ را تَرك کرده و پیرامون این مزخرفات نروند، که یقیناً 
 » مؤاخذه کلی خواهند دید.

انی که کُنت دومونت این ماجرا در مورد تأسیس کلوپ هم تکرار شد: زم
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، از  146نایب السلطنه اتریشی رئیس نظمیه تهران و کامران میرزا 145فورت
شاه  ،اي جوانان معقول خواستنداجازه تأسیس کلوپ براي عده ناصرالدین شاه

نه! جوانان معقول بسیار بسیار غلط نایب السلط«در حاشیه نامه آنها نوشت: 
اگر همچو کاري بکنند پدرشان را  خواهند بکنند،اند که ایجاد کلوپ میکرده

 ،آتش خواهم زد. حتی نویسنده این کاغذ در اداره پلیس باید مشخص شده
 » د.ها نکنبعد از این فضولیتنبیه سخت شود که من

ناصرالدین  يکرار شد. در دورهایدئولوژي تغییر هم این ماجرا ت يدرباره
دو کتابچه منتشر شد که ایدئولوژي تغییر نام گرفت. یکی کتابچه تنظیمات  شاه
 که متعلق به فرهاد يابود و دیگري هم کتابچه معروف به کتابچه خانملکم
یمات بین نقش شاهان در اروپا و ایران بود. ملکم در رساله تنظ 147میرزا

شمرد. سپس اي انجام می دهد. پس از آن ضعف نظام مالیاتی را برمیمقایسه
از  کند، بعدبه نظم دولت و دیوان اشاره کرده و سلطنت و قانون را تعریف می

د. این جمله پردازکند میآن به تفکیک دو قوه و سلطنتی که براي شاه تعیین می
اره سلطنت مطلقه تاریخی است. توصیه آخر ملکم هم این است: ملکم درب

مثل روس و اتریش و عثمانی [باید باشد]. اگرچه پادشاه  سلطنت مطلق منظم«
(یعنی هم مقننه و هم  عقد و اختیار حکومت را کامالً به دست خود دارد

مجریه) لکن به جهت تنظیم دولت و حفظ قدرت شخصی خود، این دو اختیار 
یعنی اعتقاد ملکم این بود که سلطنت مطلق ». کندهرگز با هم استعمال نمی را

باشد منتهی دو حوزه را با هم قاطی نکنند و مثل پادشاه عثمانی، روس و 
اتریش عمل کنند. کتاب فرهاد میرزا نیز به همین ترتیب است و به وزانت شاه 

وژي تغییري هم بنا پردازد. اما آن ایدئولدر سلطنت نوین در دوره جدید می
نبود کن فیکون بکند. بنا نبود که نقش شاه را تقلیل بدهد. هم تنظیمات 
فرهادمیرزا و هم کتابچه غیبی ملکم، به دنبال تثبیت وضعیت شاه بودند، ولی 

ملش تح يهکوتاه بیاید. آستانشاه حاضر نشد که از سلطنت مطلقش قدمی 

                                            
 
) اتریشی ایتالیایی االصل، نخستین رئیس 1876-1916( ،کنت آنتوان دومونت فورت .145

رئیس پلیس تهران  1309تا  1296نظمیه ایران در زمان ناصرالدین شاه بود. وي از 
 بود. چهارراه کنت در خیابان الله زار تهران به نام او می باشد.

) ملقب به نایب السلطنه فرزند سوم ناصرالدین شاه 1235-1307یرزا، (کامران م .146
ش حاکم مازندران، قزوین و گیالن بود و سه بار به وزارت  1264تا  1256قاجار. از 

 جنگ منصوب شد.
) فرزند عباس میرزا بود و در دوران 1233-1305فرهاد میرزا معتمدالدوله، ( .147

ه به حکومت لرستان و خوزستان منصوب شد. او از جمله افراد صاحب شاناصرالدین
هایی چون منشات قمقام زخار و صمصام بتار در مورد درایت قاجار بود از او کتاب

واقعه کربال، سفرنامه هدایه السبیل، شرح کنزالحساب، ترجمه کتاب جغرافی مدرن 
 است.تحت نام جام جم و... باقی مانده
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سقف تحملش در نهایت نه وزارتخانه  تقریباً هیچ بود. در ادبیاتی که دیدیم،
بود. یک دارالشورا تنظیم شد و به نه وزارتخانه تن داد که اوج دستاورد تحولی 
قاجارها بود. یعنی کل تحول از چارت دو عنصره فتحعلی شاه قاجار ، بعد از 

ت هم رسید که آن چار ناصرالدین شاه يحدود صد سال به چارت نه عنصره
در حقیقت بر روي کاغذ بود و باز کانون دوران خود شاه بود. در نهایت این 

بندي کنیم که نوسازي در ایران به بوالهوسی گذشت. خواهیم جمعرا می
برخورد شاه با تحول و اصالحات و ایده مشروطه و مشروطه شدن قدرت، 

بوده که  ر و خشنیبوالهوسانه بود. به رویه اکتفا کرد، و آستر درونش، آستر زب
ود، نایب السلطنه انگلیس در هند ب تابید. لرد کرزنتحول و دگرگونی را بر نمی

در اواخر تسلط انگلیس بر هند به مدت سه سال به ایران آمد. کرزن کتابی 
یک فرازي را ». 148ایران و مسئله ایران«یا » ایران و قضیه ایران«نوشت به نام 
هاي وسیع امور شاه قاجار، ناصرالدین شاه، در زمینه«آورم: می من خدمتتان

رد و در گیهایی دارد، تصمیماتی میاجتماعی و اداري [بصورت] پیوسته نقشه
کند. اما همین که هوس او ارضا شد، موضوع با اجراي آن پافشاري می

از مطرح گ شود. یک هفته مسئلهاعتنایی واقع شده یا به طور کلی منتفی میبی
است، هفته دیگر چراغ برق، گاهی دارالفنون و زمانی بیمارستان نظامی، یک 
روز یونیفورم روسی مورد عالقه است، و روز دیگر ناو جنگی آلمان در خلیج 

هاي چوبی قصر به همان اندازه فارس (این قسمت آخرش مهم است:) اتاق
ي هاي ادارات حاوریزهاي صنعتی است که قفسهمحتوي اشیاء شکسته و خرده

این » هاي عاطل و متروك مربوط به اصالحات و آرزوهاي از دست رفته.طرح
سندي منتشر  64یک بیماري تاریخی در ایران است. سازمان در برنامه سال 

بود که نه تصویب شد  62-66کرد. این سند برنامه اصالحی برنامه اول توسعه 
توان مستمر برنامه نوشت، می: «و نه اجرا شد. در پایان آن سند آمده است

این صد سال بعد از روایتی است که لرد » تصویب کرد و در قفسه گذاشت.
کرزن نقل کرده است. ناصرالدین شاه تنها رویه را قبول کرد و در آستر، با آن 
خشن برخورد کرد و ایدئولوژي تغییر حداقلی را هم نپذیرفت. آن میزان از 

 وسی برگزار کرد.کاري هم که کرد به بواله
کنیم. به طورکلی قاجارها با دگرگونی عناد ورزیدند. در بحث را جمع می

سال، پنج فرصت اصالح داشتند که با دو مورد از آن خونین و خشن  120طول 
فوت کرد و با  هم که طبیعی و با یکی حذفی برخورد کردند، عباس میرزا

[به   بود حذفی برخورد کردند. ناصرالدین شاه آخري هم که امین الدوله
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مظفرالدین شاه هم از سر استیصال و فرتوتی پذیرفت.  مشروطه] تن نداد و
بود:  به تصویر درآورده را به قشنگی الملک یک فرازعلی حاتمی در فیلم کمال

ی که روي تخت خوابیده بود مظفر الدین شاه درحال جان دادن، درحال
الملک هم بوم و همه را خواست. در گوش او چیزي گفت. کمال الملککمال

وسایل خود را جمع کرد و بیرون رفت. [شاه] دم مرگ است. اینجا با جهان 
الملک خواسته بود که تصویرش را در از کمال . شاهبینی [قاجار] کار داریم

الملک هم این خواسته را اهانت تلقی کرد و از ي بکشد. کمالحال هم بستر
در دورانی تن به مشروطه  اتاق بیرون رفت. یعنی قاجارها و مظفرالدین شاه

شد. پس [تن دادن به] دادند، که [شاه] داشت از رختخوابِ حیات خارج می
 تبلیغ کردند. را ل مظفرفرمان مشروطه هنري نبود که آن موقع این قدر عد

اصالً چنین چیزي در کار نبود. ناصرالدین شاه به اصالحات تن نداد، بلکه زیر 
 [مشروطه را] پذیرفت و اصالحات جان کند. مظفرالدین شاه از سر استیصال

زد. گفت بازي  پیدا شد که در حقیقت زیر قاب پلو آخر سر محمدعلی شاه
 .یدا شدپ ستارخان که البته در نهایت ستبداد صغیر را برقرار کردا و تمام شد
از ایران آذربایجان ماند و از آذربایجان تبریز و از «گوید:قشنگ می کسروي

امیر خیز که در آن ستار  ؛ کويیک تبریز یک محله و از یک محله یک کوي
کوي و آن کوي به والیت و والیت به کرد. سپس آن کوچه به مقاومت می

رده زیبا مردانگی ستارخان را ترسیم ک بسیارکتاب کسروي » کشور تبدیل شد.
ار رژیم قاج آخرین دست و پاي قجر را قطع کرد واست. ستارخان پیدا شد که 

به بیرون از مدار پرتاب شد. پس قاجارها تن به اصالحات ندادند و همان تن 
  استیصال بود. از سردادن آنها هم 

 : جان جهانجمع بندي
جان جهان نو چه بود؟ هر جهانی، هر دورانی، یک جانی دارد. جان جهان 
نو مشروطه شدن قدرت و تفویض بود. بخشی از قدرت تفویض شد به پارلمان 

 صورت هایی، به احزاب و به مردم. قدرت تقسیم شده تفویض شد و احداث
وسازي شد و چیز جدیدي شکل گرفت. اما گرفت. نهادهایی به وجود آمد، ن

قاجارها در همان دورانی که جان جهان نو مشروطیت را تفویض و تقسیم کرد 
به جاي مشروط بر سر مطلق ایستادند. از مطلق کوتاه نیامدند تا [اینکه] از عرصه 
حذف شدند. از مطلق و از انحصار هم کوتاه نیامدند. هیچ چیزي تفویض نشد، 

که  الضربتجار هم تفویض نشد. امین يخانها یک مشورتیک کلوپ و ی
خواست منافع پذیرفت [و فقط] میقدرت را می ياپوزیسیون نبود، شاکله

تاریخی بورژوازي تجاري که میل به صنعتی شدن داشت را تثبیت کند. چیزي 
ند. تن به خواست [اما قاجارها] حاضر نشدند. حتی یک کلوپ هم ندادنمی

تقسیم ندادند و بر سر تملیک ایستادند. نه تنها احداث نکردند [بلکه] هر چیزي 
توانست احداث کند. در دوران هم که احداث شد، تخریب کردند. ایلخان نمی
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 رفت و وقتیچادر بود که باال میشد. یک سیاهحیات ایلی چیزي احداث نمی
 رفت.چارپایان پایین میخواست حرکت کند روي پاالن هم که ایل می

قاجارها کامالً ضد جان جهان نو بودند و هر کس ضد جان جهان دورانش 
 ها هم جان دادند. رضاشاهدهد. قاجارها جان دادند. پهلويباشد، خودش جان می

که به هیچ وجه از مطلقیت دست برنداشت تا این که بیرونش کردند. محمدرضا 
ي بیست که ملک جوانبخت بود، هم که سه فرصت اصالح داشت: اول دهه شاه

ملی سرکار آمد و آخر اصالحات سال چهل؛ به هیچ  که دولت دوران مصدق
 کدام تن نداد و حاضر به دست برداشتن از سلطنت مطلقه نشد. 
دي درك توحی يدوستی بیرون جلسه سوال کرد که این چیزهایی که درباره

کم مح يها دارد. ربطش این است؛ آیهاز تاریخ گفتید چه ربطی به این بحث
[قرآن] است که فرعون رشدي براي مردم مصر نداشت. تبلیغ موسی در دوران 
 حیات فرعون چهل سال طول کشید. فرعون هم آخر قضیه مثل مظفرالدین شاه

داخل رختخواب مشروطه را پذیرفت وقتی در واقع که در انتظار مرگ و در 
داد، آخر سر که سیل همه جا را فرا گرفته بود گفت حقانیت تو داشت جان می

را پذیرفتم. خدا گفت که دوران تو دیگر به سر آمد. خداوند خیلی صبور است. 
کند و مرحله سوز نیست. چهل سال براي کند، مرحله ایجاد میفرصت ایجاد می

سال براي قاجار [فرصت ایجاد کرد]. این درك توحیدي از تاریخ  120ن، فرعو
است. اگر به الزام دوره تن ندهی و نخواهی جان جهان در قلمرویی که تحت 
تملک تو است تسري پیدا کند، باید بروي. این سنت پروردگار است. یعنی 

ود. جا نبزمانی رسید که دیگر، یک روز، یک دقیقه، یک لحظه هم براي فرعون 
جان حاکم را گرفت. ایی پیدا شد که در ایران هم همینطور بود. میرزا رض

اش جان داد. آخرین لحظه هم مشروطه را بینیمظفرالدین شاه هم زیر جهان
قبول کرد. لذا مشروطه در ایران تحصیل شد و نه اینکه اعطا شود. 



 

 پرسش و پاسخ
 

لب ططلبی درون حاکمیت قاجار و شکست پنج اصالحت اصالحبندي که از شکسدر جمع
اي داشتند درون حاکمیت قاجار کردید اصالت با شاه بود. باالخره این پنج نفر یک کیفیت و ایده

هاي قاجار تاکید کردید یعنی آن چهارپایه را عامل فرض شما روي ویژگی بنديولی در جمع
باشد ندیدم. لذا این جمع بندي شما وجه ذاتی و کردید. من عنصر درونی که عامل شکست 

ها صرفا یک اصالحات درون حاکمیتی بود که شود گفت این حرکتدرونی نداشت. می
شکست خورد. نکته دیگر اینکه محل برخورد آن طیف روشنفکر با عامه مردم در عرصه عمومی 

 کجا بود؟ 
 

که حذف شدند(حذف بخش اول سوال را [باید] از دو منظر ببینیم؛ آنهایی 
خونین یا تبعید و یا کنار گذاشته شدند). تراوشات چهار اصالح طلب و همچنین 

اي درست کردند، به درون جامعه ایران رفت. یعنی مدرسه میرزاعباس
اي، کتابی و.... اگرچه حاکمیت نخواست که از دستاوردها و روزنامه
-ایران باالخره بهره گرفت. همین موازنه يی جامعههایشان بهره بگیرد ولظرفیت

مطرح کرده بود.  مطرح کرد، چند دهه قبل قائم مقام منفی که دکتر مصدق ي
موازنه منفی مرحوم قائم مقام در تئوریزه شدن استقالل و منافع ملی نقش داشت. 

هاي کند. یعنی همه خیرات و برکت از این نظر استبداد نتوانست آنها را حذف
 ایران سر يطلبان درون حاکمیتی در ایران حذف نشد. باالخره در جامعهاصالح

گویید مبناي آن کجاست، بخشی از آن چهارپایه، ریز شد. اما این که شما می
شاهزادگان مرتجع داخل خود حکومت قاجار بودند و شاه هم در نهایت رأي 

 رفت و دو قتل و دو حذف را انجام داد.پذیرا می چهارپایه
مقام که از ایل و قائم امیرکبیر ؛این افراد از درون حاکمیت قاجار نبودند
 نقشکه پدر قائم مقام بود  برنخاسته بودند. میرزا عیسی خان قائم مقام

ر هم امیرکبیقاجار نبود. از ایل  و اشتندطلب را در ایران دهاي اصالحمستوفی
از اشراف ایل قاجار برنخاسته بود. یک وقت هست که  پدرش سرآشپز بود و
 توان گفتدر آنجا می کنند کها شاه و شاهزادگان ارائه میتئوري اصالحات ر

حکومتی داشت. ولی واضعین اصالحات در ایران از اصالحات منشاء درون
ط یک استثناء بود، که آن هم عباس میرزا بود. عباس میرزا میان ایل نبودند. فق

قجر داشت. او استثنا بود که بعد از شکست در دو جنگ و با دقت در  يریشه
 هب اتفاقاتی که در پیرامون ایران درحال وقوع بود به فکر اصالحات افتاد.

بی و تحول لکرد. لذا مبناي اصالح طافتاد، دقت میپیرامون ایران می که اتفاقاتی
 اصالحات و چه ناصرالدین شاه طلبی در درون قاجارها نبود. چه فتحعلی شاه

اه ترور ناصرالدین ش ی کهدر دوران هم برنتابید. مظفرالدین شاه ،را بر نتابیدند
. تر بوداصالحات خیلی جدي ران رفت، امکانشد و بختکش از سر جامعه ای



رخ به رخی    187 

د [که نگذاشتن  ،ماه بیشتر دوام نیاورد هشتدر دوره مظفرالدین شاه  الدولهامین
حتی دوره مظفر الدین شاه خیلی نتوانست تراوشاتش را  ]. یا ملکمبیاورددوام 

 ستادگی و مقاومتتزریق کند. لذا جوهرشان در حقیقت ای به پیکره قاجارها
در مقابل تحول بود. آن [چهار نفر] بر اینها عرَض بودند. تنها کسی که جوهر 

 بود و درونشان بود، همین عباس میرزا بود.
ها خانهگویید در مورد عرصه عمومی، در قهوهاي که شما میاما درباره نکته

رار کنند. باط برقمشروطه، منورالفکرها توانستند ارت يو بعضی مساجد در آستانه
ها، منورالفکرهاي دوره طور، در مدارس بخشی از معلمدر مدارس هم همین

ط هاي مردم بودند، ارتباآموزها که به اصطالح بچهبودند. آنها توانستند با دانش
موز آبرقرار کنند. مثال مدرسه سعادت تبریز که جلسه قبل عنوان شد پانصد دانش

 آموز در تبریز ودر آستانه مشروطه دوهزار دانش در تبریز داشت. خیلی است.
سه هزار نفر در تهران بودند که در آن دوره و با آن امکانات حداقلی، جمعیت 
قابل توجهی است. به این ترتیب از این مجاري ارتباطات برقرار شد. آن دوره 
عصر ارتباطات شفاهی بود. عصر ارتباطات نوشتاري نبود. ملکم چیزي گفته 

، آقاخان [کرمانی] چیزي گفته بود، سید[جمال] چیزي [گفته بود]. اینها سینه بود
آرایان شد. بعد از آنها ذهنبه سینه و لب به لب و دهان به دهان منتشر می

ارتباطات شفاهی در طول پنج، شش دهه باالخره  يتوانستند از مجراي زنجیره
در آن عصر ارتباطات شفاهی که هاي دوران نو را به جامعه ایران برسانند. آرمان

اي هم هنوز در ایران مثل اروپاي غربی به وجود نیامده بود، یک امکانات ویژه
توفیق نسبی ارتباطی حاصل شد. اما بخشی از روشنفکران اصالً مخاطبشان مردم 

 نبودند، و دغدغه انتقال را نداشتند. اما به طور نسبی این اتفاق افتاد.
 

*** 
اجتماعی به دو مفهوم اشاره کردید: یکی طبقه و یکی هم در واقع -اديدر بررسی اقتص

مالکیت. از توضیحات شما چنین برمی آید [که در] تاریخ ایران، مفهوم مالکیت به شکل این نبوده 
که بتواند قوامی داشته باشد تا بر مبناي آن بتواند خودش را به قدرت مرکزي تحمیل کند. لذا 

رمودید، بیشتر صنف وجود داشته است تا طبقه. طبقه به آن معنا که خودآگاهی طور که شما فهمین
ایدئولوژي داشته باشد و بتواند خودش را در واقع به حاکمیت تحمیل کند و یا قدرت  داشته باشد،

 آید این دو واژه باید با کمی تسامح استفاده شود.را مهار بکند نبوده است. به نظر می
 

مقداري معنا و مفهوم پیدا کرد چون تیول باب شد قاجار  مالکیت در دوران
پیوند با تیول هم باب شد. اما مالکیتی بود که ناپایدار بود. زمان و مالکیت هم

هم به همین ترتیب بود. رضاشاه در دوران سلطنت خود ملّاك اصلی  رضاشاه
-22هاي به پول سالمیلیون تومان 14دوران شد. وقتی رضاشاه فوت کرد، 

هاي رضاخان در ایران شد. زمین گیري مساحتهزینه مساحی و اندازه 1321
هاي قاجار یا خوانینی که از دوره قاجار مالک به همین دلیل بخشی از شاهزاده

 زمین شده بودند، در دوران رضا شاه، مات شدند. 
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ی است حرف درستاین که شما می گویید که  مالکیت در ایران پایدار نبوده 
هاي وقف در ایران عدم است. االن هم همین طور است. مثالً یکی از انگیزه

صالً ا آورد. البته این امنیت در دوران نادرشاه افشارامنیت بود. وقف امنیت می
پوچ شد. نادرشاه همه موقوفات را مصادره کرد، ولی در دوران زندیه یا در دوران 

اریه وقف حرمت داشت. به همین خاطر وقف در دوران قاجار رونق گرفت. قاج
کردند. االن هم در کردند، ملک و مستغالت را وقف میچون احساس ناامنی می

ایران، این [موضوع] وجود دارد. [کانون فرهنگی] ّقلم چی توان تشکیالتیِ خیلی 
بریم و هیچ ساز یجدي دارد. خیلی مهم است. در این دورانی که ما به سر م

اي نیست، قلم چی هر دو هفته یک بار، سیصد آزمون در سیصد وکار تشکیالتی
کند،  بعدازظهر کند. صبح آزمون برگزار مینقطه از شهرهاي ایران برگزار می

آزمون برگزار  19توانند بروند کارنامه خود را بگیرند. از مهر تا خرداد ها میبچه
دو سال پیش رفت امکاناتش را وقف کرد. االن در  چیکند.. کاظم قلممی

گوید وقف عام. یعنی همیشه یک هراسی در ایران درباره تبلیغاتش هم می
مالکیت وجود داشته و دارد، حتی اگر مالکیت معنوي باشد، مثالً مانند یک 
 مجموعه آموزشی. یک مجموعه آموزشی صاحب چهارپنج تا ساختمان شده،

اي که شما اشاره کند. لذا این نکتهاحساس ناامنی کرده و اموال خود را وقف می
کردید وجود دارد. مالکیت در ایران پایدار نبوده و بعد از انقالب هم به همین 
ترتیب است. حتی االن بخشی از حاکمیت که به اصطالح صاحب عوامل تولید 

ذا این ناپایداري مالکیت شوند. لاست(زمین و غیره) هم مشمول مصادره می
 وجود داشته و دارد.

طبقه، تجار در ایران سازوکارهاي طبقه داشتند. طبقه اقتصادي و  ياما درباره
تند. شان آگاه بودند و ساز و کار تشکیالتی داشایدئولوژي داشتند. به منافع صنفی

سیک الخودکفا بودند و یک جنبش اجتماعی تنباکو را در ایران آفریدند. سمبل ک
تو در ایران تجار هستند ولی غیر تجار، نه. بورژوازي صنعتی در ایران  يطبقه

سال گذشته هم یک اتفاقی در جمهوري  20-15نتوانست طبقه شود. در این 
اند. شده اقتصادي يها تبدیل به طبقهها و نوکیسهاسالمی رخ داد و آن اینکه لمپن

رند، خودکفا هستند و منابع غارتشان ایدئولوژي را دارند، ساز و کارش را دا
دست قضا و قدر و روزگار  مشخص است. حاال این که چقدر پایدار بمانند،

است. ولی تجار در ایران ریشه داشتند. تجار سنتی بعد از انقالب  هم این ویژگی 
طبقه را حفظ کردند. بعد از انقالب هم، اتاق بازرگانی و انجمن اسالمی و بازار 

ها را دارند. جمعی از آنها هم مدارس و نظام اي و شبکهالحسنهرضو نظام ق
شان را دارند. ایدئولوژي هم دارند، ساز و کارش را هم دارند که آموزشی

شود گفت که مدل کالسیک طبقه در ایران هستند. حاال است. تقریباً می» مؤتلفه«
 بریم.ش میهاي بعد بیشتر پیشاهللا بحث طبقه و مالکیت را در دورهان

خواهم. من امروز زیاد صحبت کردم، به خصوص قسمت اول که معذرت می
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با سالم به دوستان، خواهران، برادران که سروعده هستند. با اجازه از آقاي 
امروز  ورق بزنیم و شاءاهللا انشروطه را ششمین برگ مجله م مهندس سحابی

هاي داخلی را جلو المللی را مرور کردیم و زمینههاي بینپیش برویم. زمینه
شاءاهللا امشب اگر فرصت هاي متن مشروطه. انرسیم به نزدیکیآمدیم. االن می

فرمان مشروطه که چه سلسله اتفاقاتی رخ داد که  يشود برسیم به آستانه
اگزیر شد فرمان مشروطه را بدهد ـ و نه از سر رأفت و عطوفت بود استبداد ن

و نه از سر تسلیم بود و نه از سر به خود رسیدن درونی بود. کشور ما ساز و 
کارهاي داخلی داشت که آن ساز و کار داخلی، استبداد حاکم را مجبور به 

ی افتاد ات. ببینیم چه مجموعه حوادث و سلسله اتفاقکرد اعطاي فرمان مشروطه
 کنیم. ما دوآهنگ تاریخ را دنبال میآرام ضربتا [ایران] به فرمان رسید. آرام

آهنگ تنبک هست در موسیقی سنتی ایران؛ یک آهنگ داریم. یک ضربضرب
اش آهنگ [هم] ضرب زورخانه است. ضرب پهلوانی. تنبک دایرهضرب
راي اده می کنند باي که استفتر است، و از پوست رودهتر است، بستهکوچک

تر است. حدوداً تر است. اما ضرب زورخانه بزرگروکشش، آن پوست کلفت
ند، اندازسه و نیم برابر شعاع ضرب تنبک را دارد. آن پوستی که رویش می

تري است. کاسه ضرب هم خیلی بزرگ است و پژواك پوسته خیلی بزرگ
نتی است. وسیقی سضرب زورخانه بسیار بسیار بیشتر از پژواك ضرب تنبک م

زنگ بیدارباش. به قول شاعر  است اززنگ زورخانه و ضرب زورخانه نماد 
ب خورد و ضرها زنگی میدر بزنگاه» زند جرساي میبیدارباش قافله«نوپرداز: 

تر پنجه هرچه ریز ،»ریزندپنجه می«گویند: میکه هم که به قول ادبیات مرشدها 
ین با امشروطه را تندتر است. ما امروز  روي ضرب زورخانه ریخته شود، ریتم

م است و ک کنیم که کند آهنگکنیم. با ضرب تنبک آغاز میروش دنبال می
 گذاریم به کنار، و ضربآئیم، ضرب تنبک را میجلوتر که می پژواك است و

 کنم.آید. با این تمثیل من بحث را آغاز میمی به وسط زورخانهو زنگ 

 طههاي انقالب مشروزمینه
غرب، بخصوص اروپاي صنعتی و اروپاي مرکزي و  بود که 1987سال 

اروپاي غربی که از دیرباز صنعتی شدند، برخالف جنوب اروپا، بیش و پیش 
ند. سوم رفت يها به استقبال هزارهاز همگان و حتی بیش و پیش از امریکایی

 ط]س[که تو اي هست در پاریس به اسم مرکز فرهنگی پمپیدومرکز فرهنگی
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تیپ  کهفرانسه بود  1970و  1960هاي دههژرژ پمپیدو از رؤساي جمهور 
اي در آنجا کار دیجیتالی . ساعتشددر پاریس تأسیس ، اي بودفرهنگی

سیزده  .کردشمارش معکوس می سال دوهزار را 1987از سال  گذاشتند که
بل ده قس کرد. [در] ایران ما حدود نیمبه ثانیه، شمارش معکوس می سال ثانیه

واهان خطپش قلب آرمان ی ساعت دیجیتالی کار نگذاشت ولیکس از مشروطه
انگاره به با این دو . ندکردطلبان همان کار ساعت دیجیتالی را میو تحول

در  هاي مشروطه چه بود وآهنگ تاریخ برویم. ببینیم که زمینهاستقبال ضرب
 نمایان کرد.  اي از تاریخ که برایش پهن شد، گلش راچه ملحفه

 هاي بیرونیزمینه
 هاي بیرونی داشت منظور آن سیري که در جهان تعقیب کردیم نیستزمینه

رتبط م وضعیت ایران و معطوف به شرایط ایرانبه که بیشتر است آنچیزي بلکه
ش تصحبطور مفصل جهان بود که بهجان هاي بیرونی یکی همان. زمینهشودمی
ها انهتک که آن هایی بودهیم رویش بایستیم. تکانهخواو دیگر نمی کردیم را

 هایی در سطح اروپا شد که فراگیر شدهایی بخشید و منجر به نو نوارينتیجه
 رفت.  آمد و از آن طرف به امریکابه آسیاي ما  و [از یک طرف]

در همسایگی ایران سه چهار اتفاق جدي افتاد. یکی تنظیم و حرکت اما 
با  وآغاز  19از نیمه قرن  که بود به تنظیمات خیریه روفمعتنظیمات عثمانی 

. این آغاز شد طلبان دوره، از اصالحگلخانهفرمان معروف به فرمان شریف
داد. با سلطنت آرام داشت گل میما آرام ي[حرکت] تا حدود مشروطه

عثمانی به سمت شکست رفت. اما  حمید شرایط واژگون شد و در نهایتعبدال
ها ها و مقدمتاً منورالفکرها، بعد حکومتیثمانی در پس پیشانی ایرانیتنظیمات ع

 هاي پس پیشانی منزل گرفت. مردم گل داد و در یکی از خانه و
پرور و بعد از این شکست روسیه از ژاپن بود. روسیه در ذهن ا اسطوره

ده اناپذیري بود. دو بار ایران را شکست داسطوره شکست هاایرانیپرور قهرمان
شدند. خصوصاً اینکه اداره قدرت تصور میبسیار قدردر ذهن بود و تزارها 

هاي آخر حکومت قاجار با بریگارد قزاق روسیه هم از دههامنیتی ایران -نظامی
شد یگونه استنباط مبود که وابسته به حکومت تزار روسیه بود. در ایران این

شکست خورد، آن  ژاپن ناپذیر است. اما روسیه که ازکه روسیه شکست
تجربه کردند که مردم تنباکو،  همانطور که دردر حقیقت  .اسطوره فرو ریخت

وسیه هم ست؛ را عقب بنشیند و قابل پس زدن ،تواند ضربه بخورداستبداد می
 است و استبداد بسته قابل شکستن است. پذیر شکست

روسیه هم بود که موج اول تفوق  1905در کنار این انقالب 
تبدیل به  1917خواه در روسیه سابق بود که [در سال] هاي آرمانوسیالیستس

در  نشینی نیکوالي بود و اینکهعقب 1905اتحاد شوروي شد. نتیجه انقالب 
هاي نوتأسیس در مجلسی که ماهیت پارلمانمجلس دوما را پذیرفت.  نهایت
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 . را داشت اروپا و نقش نظارتی بر قواي قهریه یا مجریه
ن اي که تحوالت روسیه و شکستسه اتفاق در همسایگی ما افتاد. نتیجهاین 

 ياز ژاپن داشت این بود که روسیه دچار فتور شد. فتور روسیه براي مشروطه
د برتر ایران بو يشمالی پدر خوانده ي. قبل از آن همسایهزمینه بازکرد ایران

ز اشت اما باالخره اکه از باال مسلط بود. انگلیس هم بر جنوب ایران تسلط د
نگاهی یا چشم چپی اش اگر نیمقدرتیبیرون آمده بود. اما روسیه با قدر

کشور ما را  ينگاه و گوشه چپ چشمش، گسترهانداخت، آن شعاع نیممی
 داد.پوشش می

 ترکی برداشته شد بر دیواري که روسیه که دچار فترت شد،شود گفت می
مستقل  کرد. امامشروطیت در ایران را ایفا مینقش مانع تاریخی براي برتراویدن 

هاي استراتژیک انگلستان هم بر ایران [مسئله داشتاز فتور روسیه، چشم
 در آن واقع شده بود وضعیت به نسبت دیگري] بود. وضعیتی که انگلستان

جدیدي بود. به این مفهوم که انگلیس از دیرباز در چند دهه بر سر برداشت 
تحت حکومت قاجارها با روسیه رقابت داشت، بعد فرانسه  منابع از سرزمین

آخر آلمان هم وارد این رقابت شده بودند. وقتی که روسیه دچار فترت در و 
شد و به یک فتور تاریخی دچار شد، زمینه براي قدرت مانور بیشتر انگلیس 
 هدر ایران بازتر شد. این یک وجه قضیه بود. وجه دوم قضیه این بود که باالخر

ترین امپریالیسم به مثابه باال ،لنین ران امپریالیسم بود، با تعریفدوران هم دو
داري به آستان صدور سرمایه اي که سرمایهاست. مرحله 149داريمرحله سرمایه

جا رسد. در اینرسد. صدور کاال را پشت سر گذاشته و به صدور سرمایه میمی
ه االن هم هست و همچنان شود، همچنان کیک پارادوکس تاریخی ایجاد می

هاي پیشین هم این پارادوکس وجود داشت. پارادوکس این بود که که در دهه
انگلستان به عنوان کارگاه صنعتی جهان به حداکثر پیشرفت رسیده بود و وجه 

داري را در کشور خودش به عنوان عیار سرمایهتمام تولید تمام و کمال و 
ش در مدار وود. کشورهایی که در پیرامونش محور و مرکز اروپا مستقر کرده ب

ک مانده بود. این مسئله یبودند، وجه تولیدشان وجه تولید فالحتی بس عقب
شد. شد. یعنی تضاد دو شیوه تولید یک جوري باید حل میجوري باید حل می

 1960خودمان و ابتداي دهه  1340دهه اي که در حقیقت در مانند مسئله
یرامونش داشت. امریکا بعد از جنگ جهانی دوم نیروي میالدي امریکا با پ

داري شد و نیازمند به این بود که پیرامونش مسلط و سراردوي جریان سرمایه
ست اجتماعی د -متناسب با تحوالت خودش به یک تحول ساختاري اقتصادي

                                            
 

. والدیمیر ایلیچ لنین، امپریالیسم به مثابه آخرین مرحله سرمایه داري، ترجمه محمد 149
  1358پورهرمزان، نشر مسکو، تهران



 194 فراز مشروطه

بودند. به  خوردهپیدا کنند. در آن زمان کشورهاي پیرامون امریکا، همه زمین 
مانده بود و دوم اینکه فهوم که اقتصادشان متکی بر فالحت عقباین م
پرو  واروگوئه  پاکستان،رآرژانتین،چسب خورده بود.  شان به زمیننقدینگی

ت انباشها روي زمین سرمایه ؛بود ایران ما هم به همین ترتیب ند.ینطور بودا
-و ضرورت داشت که یک انقالب یا اصالحات و رفرم اقتصاديشده بود 

اجتماعی صورت بگیرد، این سرمایه از روي زمین برداشته شود و به سمت 
اینجا امریکا یک در . برود هاي نوین مثل بخش خدمات و صنعت جدیدبخش
داشت.  شاه که خودش در رأسش بود،یک ساله کشاکش هم با رژیم  يدوره

رت جسابراي تحول خواست نبود و نمی بود و اهل ریسک سنتی [رژیم شاه]
که شرایط  ایستاد 1960داي در واقع کندي با تئوري رفرم در ابت اما اشته باشدد

کشورهاي پیرامون امریکا باید عوض شود. اصالح ساختار سیاسی، اقتصادي 
و تشکیالتی باید صورت بگیرد. انباشت نقدینگی از زمین و از بخش سنتی و 

ر به دور این هاي مدرن بیاید. یعنی دومانده اقتصاد باید به بخشعقب
از زمانی که اروپا نو شد و بعد هم امریکا به  پارادوکس در تاریخ بوده است.

یشرفتشان رفتند، ابتدا جلو رفتن و پنو نواري اروپا پیوست، به نسبتی که جلو می
رسیدند که این ضرورت تاریخی را شایان بود، اما به هرحال به بزنگاهی می

 هاي خودشان، کشورهايناسب با پیشرفتدیدند که متپیش روي خودشان می
ی از یکاین پیرامون و اقمار خودشان هم دچار یک تحول ساختار باید بشوند. 

بود. اینکه باالخره اتفاق اجتماعی باید رخ  [در زمان مشروطه] مسائل انگلیس
زي را در ایران بورژوا يبدهد که آن اتفاق اجتماعی طبقه نو به صحنه آمده

ایران بکند. شیوه تولید و  يدارهازمینجانشین کالن ر نهایترشد بدهد و د
گلیس در نقش انجلوتر شاءاهللا کرد. انوجه تولید باید در ایران تغییر پیدا می

 در ایران بازش خواهیم کرد.
کرد. به وجه بعدي این بود که تفرقه شبه فئودالی در ایران باید خاتمه پیدا می 

اي باید برانگلیس از نفت در ایران را گرفت طور مشخص وقتی دارسی امتی
هایی که زیرش میدان نفتی قرار داشت با خوانین منطقه کنار دسترسی به زمین

آمد. خوانین منطقه هم قدرتی بیش از قدرت دولت مرکزي داشتند. کما اینکه می
استخراج نفت و کشف نفت و تولید نفت و  يمجبور بود براي تأمین پروسه

لوله ها با سران بختیاري کنار بیاید. مجبور شد با سران بختیاري و بعد حفاظت از 
تر ستدمنافع دوردر  و هم با شیخ خزعل به توافق برسد. براي انگلیس در نهایت

به لحاظ استراتژیک با یک مجموعه طرف باشد و این کرد ضرورت ایجاب می
منافع  ا بر][بنایجاد شود. رکزي تمآرام پیدا کند و آرام تفرقه فئودالی در ایران پایان

شروطه نگاه مثبتش را روي منیم انگلیس سوتر بریتانیا به لحاظ استراتژیک،آن
ها با انگلیسگونه داشت، آلود قزاقاگر روسیه نیم نگاه منفی غضب انداخته بود.

 .نیم نگاه مثبت داشتند چشم انداز منافع استراتژیک خودشان
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ها و مطبوعات اروپایی رها هم از جانب روزنامهاما در کنار این موج فشا
ه تا آستانه مشروطه شاروي حکومت قاجار از اواخر حکومت ناصرالدین

وجود آمده بود. اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات آن زمان (با ادبیات امروزي، به
پدر دولت و هاي فرنگ این روزنامه: «دارداي تاریخی وزیر فرهنگ) جمله
ار زیاد بود که باید ایران شرایطش یعنی آنقدر فش» اند.ملت ایران را درآورده

 ،هاي باز شده منجر به تحوالت ساختاريروزنه ه ودشهایی باز روزنه عوض و
  اجتماعی و اقتصادي در ایران بشود.

جان همچنان که دوان  .آمدجان جهان باالخره دوان دوان به سمت ایران می
شود و ساري است و آرام آرام به ست و توان دارد و از دویدن خسته نمیه

آمد. تحوالت همسایگانمان به همین ترتیب به عنوان سمت ایران ما می
تر ساز خارجی عمل کردند. روسیه دچار فترت شد. منافع دوردستزمینه

م جبریتانیا ایجاب می کرد تحول ساختاري در ایران رخ بدهد و نهایتاً تها
گر فشار افکار عمومی روشنفکري اروپا بر ساختار عقب مطبوعاتی اروپا نشان

 سازهاي بیرونی بودند.ایران بود. اینها زمینه و پوسیده قاجارها در مانده
 سازهاي درونیزمینه
ها ین زمینهشوند. اتر هستند، مبنا تلقی میسازهاي درونی طبیعتاً اصیلزمینه
 ک. شان نزدیک نزدیتر و بخشیشان نزدیکبخشی شان دورتر بودند،بخشی

 دورتر تاریخ
ر ملت ایران تحقی شکست از روسیه،دودر ورترِ تاریخ را که نگاه کنیم، د

شدند. بخشی از سرزمین ایران قیچی شد و به سرزمین پهناور روسیه ضمیمه 
در ایران یک ساسون به قول خیاط ها شد. یعنی یک دوخت و دوز تاریخی و 

از باال تنگ  دامن تَرك. شد با این ساسون ها تنگ تر ند که دامن مام ایرانزد
با ایران چنین کاري شد. یعنی خیاط تاریخ در اثر  ،آید تا پایینشود و میمی
ماندگی حکومت قاجارها در ایران، دو سوي تاریخ مام صالحیتی و عقببی

نی به لحاظ روحی و ککنی کرد و این تکهمیهن ایران را ساسون داد و تکه
 روانی تحقیري براي ملت ایران بود.

ن . آن اتفاق ایشدنظر واقع  وردافتاد که کمتر م کنارش یک اتفاق دیگر
خواست که هرات را ضمیمه نگاهی به هرات داشت. یعنی میاست که ایران نیم
] [تقویم 1235که  1856. در روي هرات ادعا داشت و خاك خودش کند
 .ها بود و رویش نظر ویژه داشتندغانستان فعلی دست انگلیسخودمان است اف

 د.ربدون اینکه درگیري فیزیکالی صورت بگی انگلیس در بوشهر قوا پیاده کرد
استقرار قواي انگلستان در بوشهر منجر به این شد که تخاصمی بدون عمل 
مسلحانه انجام بشود. آن تخاصم یک سال بعد منجر شد به کنفرانس صلح 
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بین بریتانیا و نماینده حکومت قاجار که خودش باعث شد ایران  150سپاری
] بود [البته دیگريعمالً از ادعایش روي هرات دست بکشد. این هم تحقیري 

ا ب در هراتکه به درگیري نظامی انجامید.  هانه به مانند تحقیر از سوي روس
له سلس ایتدر نه سئله به زیان حکومت قاجار حل شد.یک کنترل از راه دور م

ها قرار هم پس ذهن ایرانیالدوله میرزا تا امیناز عباساصالحات نافرجام 
 هاي نافرجام و ته نرسیده.خیزهاي سرکوب شده و تالش ؛داشت

 تر تاریخنزدیک
 انتقادهايهایمان، بندي بحثدر جمع. آییممی نزدیک[تاریخ]  تر  به آرام

 که دو خط موازي را تعقیب داشتیم تیحاکمیهاي دروندرون حاکمیتی و مطالبه
یک محورش  ،ها از جانب اقشار درون حاکمیتکردند. انتقادهاي و مطالبهمی

 ياکلهشنوسازي بود.  تنظیمات یعنی يمحور دیگرش جانمایه و تنظیمات بود
 اعم از دیوانی، نظامی وحکومت قاجارها تنظیمات تغییر ساختار تشکیالتی 

 )با ادبیات امروز ماکتاین شاکله ( در درون داد.میمالی را مدنظر قرار 
اش، مساعی نوسازانه بود که این ساز و کار آثار نسبی خودش را به مایهجان

 جا گذاشت.
 ه،آرمان، اید يصحبت کردیم، در حوزهشعشات منورالفکري مفصل ت روي

یران هایی از ذهن ها به جامعه اطرح و طالیه بودند. آرمانی مطرح شد، ایده
که  ايها مثل اولین طالیههاي نویی در انداخته شد و طالیهعرضه شد، طرح

ر د را ايطالیهخورشید در تاریکی رها می کند؛ تشعشعات منورالفکري هم 
جامعه ایران رها کردند که چیزي جلودارش نبود و آثار خودش را گذاشت. 

ش تنباکو . جنببود هتر دیدیم، اولین تکانه و مطالبجنبش تنباکو که دوردست
نشینی و اولین تمکین در حکومت قاجارها شد. از آن زمان منجر به اولین عقب

دهنده اولین تمکین بود. ناصرالدین شاه که سعی می که نشانکت هست دو ف
کرد با فرهنگ شبه فئودالی خودش به پیرامون و تاریخ و نوپردازان و مطالبات 

ز و کار ضد استبدادي، ضد استعماري جدید باج ندهد، به هر حال در سا
د. تر قرار بدهقب عقب برود و صندلی قدرت را عقبمشروطه مجبور شد که ع

طاب خ که هست در اوج جنبش تنباکو فرازهایی از مکاتبات ناصرالدین شاه
) هیچ نیات (قرارداد تنباکودر فقره عمل دخا«، تصریح می کند: به میرزا آشتیانی

                                            
 
ش) میان فرخ خان امین الملک نماینده 1236( 1857مارس  4معاهده پاریس در . 150

) با وساطت ناپلئون سوم منعقد شد. Lord.R.ch.Covleyناصرالدین شاه و لردکولی (
به موجب فصول پنجم و ششم و هفتم این معاهده دولت ایران تعهد کرد که هرات و 
تمام خاك افغانستان را از ارتش خود خالی کند و از هرگونه ادعا در مورد هرات و 

 .پوشی کندافغانستان چشم
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کس عقل کل نیست (تا حاال عقل کل بود و احتیاجی اصالً به مشورت 
نداشت!) و احاطه کلی به بشریت منحصر است به وجود پاك پیغمبرمان. انسان 

چنین .» 151شودگاهی یک خیالی و کاري می کند، باالخره از آن پشیمان می
 ر گفتگویی که با اقطاب روحانی آن زمانادبیاتی در ادبیات قاجارها نبود. بعد د

سابق بر این رسم بود که علما در کارهاي «داشته این گزاره را مطرح می کند: 
بودند، این رسم از میان رفته است. بزرگ مملکت طرف مشورت دولت می

از این به بعد باید کارهاي عمده دولت به مشورت و  ؛خوب وضعی نشده
 »امتیاز دیگر به خارجه نخواهیم داد.صواب دید علما تمام شود. 

عقب نشست. این تصور در ذهن کالن و ذهن تاریخی ایرانیان  پس قدرت
ساله را به خودش  پنجاهنبود که محور قدرت قاجارها که یک حکومت 

 داد، بتواند عقب بنشیند.میاختصاص 

 هانروبازشد
م . یک رادیکالیسرویممی جامعه يآرام به صحنهاین اتفاقات افتاد، حاال آرام

توضیح اش این است که بعد از تنباکو  . رو باز شدننوظهور بود و رو باز شدن
دار در تاریخ ایران است، که از جمله پژوهشگران تاریخی امانت آقاي آدمیت

 ایدئولوژي نهضت يدر مجموعه توانیدها را مجموعاً گرد آورده که  میفاکت
ا هایی رفاکت ها را جستجو کنید.آن هاي دیگر ایشاندر کتابو  152مشروطیت

هاي مردم ایران نسبت به استبداد دوران را ها و پرده دریدناز رو باز شدن
تر از خود واقعه است. وزیر انطباعات، مهم هااین فاکت مایهجانآورده [است]. 

به ساختار  دو وجهی یاعتمادالسلطنه، یک روزنامه خاطرات دارد که نگاه
فشارهاي  ،بوده و نگاهی از درون دارد [دربار] . خودش در دروندارد قاجارها

بیرون حاکمیت قاجارها را هم خوب ترسیم می کنند. لذا دیدگاهش دو وجهی 
حاکمیت قاجارها و هم دیدگاه خود  بهبیرون از هم دیدگاه توان میاست. 

. از آن درك و دریافت کرد ردي از حاکمیت استرا که ف اعتمادالسلطنه
خانه شاهی دکان داشت، مردك بقال که نزدیک حرم«گوید: اعتمادالسلطنه می

اي علیه پادشاه و خادمان حرم در دکان خود چسباند. دل به دریا زد و هجونامه
اول بار است در » ها گرداندند.او و چند تن دیگر را مهار کردند و دور کوچه

د کند بگویان که ـ به قول وزیر انطباعات ـ یک مردك بقالی جسارت میایر
من هم آدمم، من هم دیدگاه دارم و علیه استبداد شکل گرفته و شکل مبتدي 

را  اتفاق دیگريها بود. اعتمادالسلطنه حاکم معترض هستم. اینها اولین طالیه
ی یعنی جای ،ائد عامهگفتند مجلس فوخانه میبه قهوه آن موقع هم ثبت می کند.
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کردند. نشستند و حداکثر آگاهی را درك میبود که با حداقل هزینه همه می
. است روشنفکري از آن غافل مانده يساز و کاري بود که حداقل االن جامعه

درست کرد خانه در قهوهیعنی در آن دوره، طبقه نواندیش پاتوق خودش را 
اي م ندارند. اعتمادالسلطنه واقعهبود ولی االن روشنفکرها حتی پاتوق ه

 عامه بهگري، در مجلس فواید تر اینکه مرد مسمهم«کند: تاریخی را نقل می
هاي شهر را که یکی خانهبه دنبال آن قهوه»  دولت سخت پرخاش کرده بود.

بعد خودش یک جمله بسیار . سره بستندهاي تجمع مردم بودند یکاز کانون
من خوش ندارم چرا «زند: و حرف دل استبداد را می گویدبسیار تاریخی می

که طالب آزادي ایران هستند،  اما آنهاکه استقالل سلطنت قاجاریه را طالبم 
گري آهنگر سلطنت ضحاك را برهم زد. اگر مس يند. کاوهاخوشحال و راضی

زدن  برهم يمقدمه انقالب سلطنت ایران شود، بعید نیست. تابه حال اندیشه
گذشت اما اکنون چنین فرضی محال به نظر به خاطر کسی نمی حکومت

 .»رسدنمی
 نه ضرب سنتی و بود ] ضرب زورخانهکه اولین ضرب آهنگ [زده شد

. یعنی شرایط رویممی سراغ ضرب زورخانه  بهآرام اینجا دیگر آرام. تنبک
پایه تلقی مایه و دونگر و بقال هم که دونایران جوري است که دیگر مس

» !ما هستیم« ،»!ما هستیم« کنند.شدند، براي خودشان احساس هویتی میمی
گر، زند. مردك بقال و مردك مسآرام از کنه جامعه ایران بیرون میآرام

هایی بودند که خودشان، خودشان را محسوب ها و نامحسوسنامحسوب
هر حال به  هاي منورالفکرها در ایران بهسازيها و آرمانانگاره يکردند. همه

تر از رفتن این حاکمیت و آن حاکمیت، خودباوري اتفاقی منجر شد. اتفاق مهم
مشروطه  يآرام در مشروطه و در آستانهاین خودباوري آراممردمان است. 

گیرد و مردم محسوب شدند. چون خودشان را محسوب کردند، شکل می
از  ايمرتبه مجبور شد که حسشان بکند. محسوس شدن المحاله هم حاکمیت

صادق است. اگر االن در ایران این ها دوره يمحسوب شدن است. در همه
که  شودجریانی محسوس نیست و با ادبیات لمپنی حاکم این طور عنوان می

ه خاطر مقدمتاً ب میکروسکوپی هستید بینیمتان وموجودات ریزي هستید، نمی
دانند. ان را محسوب نمیها خودشها و افراد درون جریاناین است که جریان

اگر خودشان را محسوب بدانند، هر حاکمیتی که سرکار باشد، المحاله آنها را 
کند باید لحاظشان بکند. کند و چون حس میحس می آنها را بیند.محسوس می

 یعنی مردم در معابر ظاهر شدند. ،افتاد در مشروطهآرام آراماین اتفاق 
. در [بخش] نیروهاي اتفاق افتاد »منابروعاظ در «هم با عنوان  یک موج

مشروطیت را پیش بردند، یک بخش روشنفکران هستند که  کهاندرکار دست
 ملحقاتش ویک بخش هم، روحانیت  خواهیم شد و تر رویشان متمرکزدقیق
سر جاي خودش بررسی  درکه  وعاظ از ملحقات روحانیت هستند. است
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با  هاشناصرالدین .باکو رویشان بازتر شد کنیم. وعاظ در منابر هم بعد از تنمی
کرد. این از دست گیري میادبیات خودش، دم به دم روي وعاظ در منابر موضع

معنی ، مرتیکه سفیه بیاهللا واعظ دربندياین حاجی مال فیض«خط شاه است: 
مام اوقات رمضان و محرم و غیره را در منبر به جز فضولی و حرف و است. ت

مفت زدن کار دیگري ندارد. تکلیف وعظ خود را به نامربوط گفتن و 
فوراً او را از تهران اخراج کرده به همان  .هاي دولتی زدن قرار داده استحرف

ش یاتادب هاي شاه مهم است.واکنش.» دربند قفقاز که وطن اصلی اوست برود
د خواهیم با تاریخ پاستوریزه برخورخیلی خوشایند نیست ولی باالخره ما نمی

جمع هم جمعی نیست که مراحل تربیتی را بگذراند. جمعی است این کنیم. 
که قوام گرفته، شکل گرفته و ظرفیت خواندن این گونه ادبیات طبیعتاً وجود 

مردك  اي«فرستد: واعظ پیغام می به مال باقرخانی که کندتعریف می شاه .دارد
خر تو واعظ هستی، روي منبر روضه بخوان، چه کار داري از تکیه دولت 
حرف بزنی؟ یک دفعه دیگر شنیده شود غیر از وعظ و روضه در مجلس حرفی 

منبري دیگر یک » زدي، پدرت را آتش زده از ایران خارجت خواهند کرد.
هاي جدیدي که در گیالن معترض است به مالیاتواعظ دیگري در گیالن، 

 د.بردهد و همین ادبیات را به کار میاند. باز شاه واکنش نشان میوضع کرده
 در معابر، ؛هارو باز شدن: اسم انتخاب شدمجموعه [رفتارها] این این  براي

شود. رو باز شد. در منابر هم رو باز شد. آگاهی رأي که منتشر و تزریق می
ساکاروز است. شما قند که بخورید بسیار سریع آن قند را مغز جذب  مثل
رسد. آگاهی هم همینطور است. کند. قند از طریق خون سریع به مغز میمی

یعنی یک قندي در جامعه ایران پخش شده بود و آن قند آگاهی بود. المحاله 
 سریع به مغز رسید. به مغز هم که رسید موجب خودمحسوبی شد. موجب و

اش مجبور شد که گراییمطلقه يهموجد خودمحسوبی که شد، حاکمیت با هم
ها را بپذیرد. براي شاه خیلی ثقیل بود که این ملتی که از نظر این رو باز شدن

ان باز بشود و به مالیات رعیت [بودند]، رویش يماندهاو عوام کاالنعام عقب
 ...د ونکن و به بریز و بپاش تکیه دولت اعتراض اعتراض کنند

 رادیکالیسم نوظهور
ان منصباما یک رادیکالیسم نوظهور هم داشتیم. خاطرات دیگري از صاحب

دوره قاجار هست که خیلی گویاست. بهتر است به جاي اینکه کالم به کار 
سد: نویمنصب، قشنگ هم میببریم، به ادبیات دوره رجوع کنیم. این صاحب

ام اروپا قوت دارد. دشمن سالطین فرنگ مغشوش، طبقه آنارشیست در تم«
هاي ها هستند. در داخله مملکت خصوصاً تهران، آنارشیستمستبده، ملت

ایرانی زیاده از پنجاه هزار نفرند (البته غلو است). چند صندوق نارنجک هم 
خبیثه به ایران. آنچه تا به حال گفته  يکشف شد. پناه بر خدا از ورود این ماده

و  بینیم، شوخی بردار نیستکردیم، اما اینکه حاال میور میشد، افسانه تصمی
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اي دارد) خداوند یقین استعمالش به ضد من و امثال من است. (درك جدي
 ».شاءاهللا خودش وجود مبارك شاه را حفظ کندان

نامه پخش آرام شروع به کار کرده بود، هم شبهاي غیبی آرامانجمن
 قاجارها اسم. داشتند حدودي با دینامیتکردند و هم عملیات مختصر و ممی

ودند اي که تشخیص داده بخبیثه يخبیثه. ماده يرا گذاشته بودند ماده دینامیت
 که عملش متوجه خودشان است. 

 اتفاقات اقتصادي
-1260در کنار این یک [سري] اتفاقات اقتصادي هم داشتیم. در طول دهه 

از سایر  بیش یادبیات امروز، سبد مصرفرا داشتیم. با امواج تورمی در ایران  70
 .خصوص نان و گوشتکاالها و خدمات، مشمول امواج تورمی شده بود، به

ی که در سبد مصرفی کردند اما همه اقالممردم کمتر مصرف می راگوشت 
د. در اقتصاد بحثی داریم به اسم کاالي جانشین. بوبودند مشمول تورم شذه

ان، بدیل ن، نان است. کندمصرف می گرسنگی اولین کاالیی که انسان موقع
هم و در آن دوره هم نان، هم برنج  .زمینی استو بدیل برنج هم سیببرنج 
طبقه متوسط و مادون  خیلی در سبد مردم البتهکه زمینی و گوشت (سیب

هاي خاص خودشان را از مشمول تورم شده بودند و نارضایتی متوسط نبود)
بودند. در کنار این، امواج بیکاري [هم] بود. [طبق]  لحاظ تورمی ایجاد کرده

آخر  يهزار نفر در سه دهه سیصداي که وجود دارد چیزي حدود ارزیابی
حکومت قاجار به صفحات شمال ایران مهاجرت کرده بودند. در باکو، بادکوبه 

مثل االن  مه و قفقاز نفت کشف اقتصادي شده بود و تکنولوژي استخراج نفت
احتیاج  ي زیاديبه نیروي دست و بازو آن موقع تکنولوژي اولیه. نبودل مکانیکا

عموماً دستی انجام  هاي ابتداییداشت و پروسس استخراج و فرآوري
رونق بخش نفت ه در صفحات شمالی ایران ـ که زمانی قبل از آن  .گرفتمی

ده ردو تا شکست ایران از روس متعلق به ایران بودند ـ یک رونق اقتصادي آو
تولد مولود م متعددشود، از خودش بود. در اقتصاد، هر بخش نویی که متولد می

هاي پیرامون نفت و بیرون دهد. بخشهاي دیگر را رونق میکند که بخشمی
از حوزه نفت در صفحات شمالی ایران رونق گرفته بودند و چیزي حدود 

 ول شرایط بحرانمحص این افرادهزار نفر را به خود جذب کرده بودند. سیصد
 بیکاري در ایران بودند که کوچ کردند و رفتند.

 استقراض
. متعدد پول قرض شد بود هاداخل حکومت [مسئله] قرض دردر کنار اینها 

ناصرالدین شاه به فرنگ.  يها و سفرهاي سه گانهبراي ریخت و پاش
ه منتفع و ن نی دیده بود و نه تطمیعود و نه جهادر تبریز ب هم که شاهمظفرالدین
. ندو فرنگ را ببیبرود خارج و به  اش باز شودبینیخواست جهانمی ،شده بود
قرض سه بار براي فرنگ رفتن قرض کرد از بانک ایران و روس -او هم دو
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ها هم درآمد گمرکات ایران بود و درآمد شیالت بحر ضمانت قرض کرد و
گدادستی قاجارها بحرانی شده بود.  .به بحر خزرهاي واریزي خزر و رودخانه

هاي جدید باز شده بود که بقایایشان هنوز در بازار آن موقع در ایران صرافی
مؤسسه جمشیدي که اینها در  و دیگريتهران هست. یکی مؤسسه تومانیانس 

 (چنج)دادند. پول عوضغیاب بانک داخلی در ایران، کار صرافی را انجام می
فروختند. کار قاجارها به جایی رسیده بود که در حقیقت و سکه میکردند می

 که دوتا مغازه نزدیک پاساژ بودند، دو فقره قرض از تومانیانس و جمشیدي
هم گرفتند. یعنی حاکمیتی که انواع منابع درآمدي را دارد و از خارج هم متعدد 

مقروض دي گذرد و به تومانیانس و جمشیقرض کرده، از این دو تا هم نمی
سفرها و فسادي که در درون قاجارها قرار داشت خیلی  ها وقرض این .شودمی

 در ذهن و حافظه تاریخی مردم ایران مسئله ایجاد کرد.

 مظالم
تازي قاجارها خصوص در آستانه مشروطه، تركاما وجه دیگر مظالم بود. به

ر و دا میرزا قاجار کنیم. شرارت عزیز. چند موردش را اشاره میکهخیلی زیاد شد 
حاکم تهران با قلدري  153الدولهاش در لرستان [از این موارد] است. عینو دسته

رسماً روزي هزار تومان (روزي هزار تومان آن موقع خیلی پول بود) از نانواها و 
از پسران شاه و حاکم بروجرد و خوزستان  154گرفت. ساالرالدولهها باج میقصاب

به زنان منطقه متعدد تجاوز کرده بود. برادر شاه که حاکم کاشان بود ستمگر قهاري 
نشینی اختیار کردند. اعتصاب مردم بود. مردم از فرط ستمش در حرم قم بست

و مجبور شد فرار کند.  155بود مشهد را داریم از ستم حاکم که نوه فتحعلی شاه
درگیري خونین سران قشقایی با حاکم فارس بر سر مالیات را داریم. درگیري 

جور حکام محلی به  ها را داریم. اهالی قوچان ازحاکم استرآباد (گرگان) با ترکمن
 ارم بهمرحورسد. آرام دارد به مشروطه میي اینها آرامهمه و غیره. روسیه گریختند

 کند: شعري دارد که وضعیت دوران را زیبا ترسیم می
 آنچه در دوره ناصري
 آن به عنوان المذهبی

 آن به عنوان جمهوریت

 مرد و زن کشته شد سرسري 
 گرياین به عنوان بابی

 آن به عنوان دانشوي

                                            
 

به صدر  1322. عبدالمجید میرزا عین الدوله فرزند عضدالدوله و والی تهران بود. او در 153
 اعظمی مظفرالدین شاه رسید. 

پسران مظفرالدین شاه، ابتدا پیشکار کرمانشاه بود که . ابوالفتح میرزا ساالرالدوله از 154
مظالمش به شورش مردم منطقه منجر شد. پس از آن به حاکمیت خوزستان، لرستان و 

 بروجرد منصوب شد. 
در پی شورش مردم مشهد به دلیل کمبود نان  1283حاکم مشهد در سال  آصف الدوله. 155

 از این شهر فرار کرد. 
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 دند.شورده میاي بود، مردم زیر دست و پاي اینها له و لیعنی خالصه به هر بهانه

 استهالك اقتدار
ان اي است که جریاین تصور، تصور سادهوجه بعدي استهالك اقتدار است. 

 يشود و نرخ استهالك را فقط مردمِ زیر اتوریتهمستهلک نمی صاحب اقتدار
وجه دیگر قضیه این  .شوند. این یک وجه قضیه استآن جریان متحمل می

خ استهالکش بیش از نرخ استهالك ملتی طلب، نراست که خود جریان اقتدار
دارد. استهالك مردم در حقیقت قابل مشاهده است است که زیر دست او قرار 

شود ولی استهالك جریان مستبد مطلقه کمتر مشهود یا و زود مشاهده می
اي هست که از درون حالت خوره را دارد، در نامشهود است. اما یک موریانه

 169 )شمسی 1266تا  1226 الدین شاه (ازسال اول سلطنت ناصر چهل
شورش، تنش، تحرك و درگیري محلی در ایران داشتیم. درست است که همه 

گر درضمن سرکوب، مشمول استهالك سرکوب شد ولی جریان سرکوب
فرتوت در  شود. یعنی پس از تمام اقتدار قاجار، هیکلخاص خودش می

قدرتی ش بودند: از قدررختخواب افتاده مظفرالدین شاه را همه شاهد
در . جریان مقتشاهپناهی مظفرالدینبه فرتوتی و رختخواب هشالدینناصرا

نرخ استهالك باالي  .شودگر خودش هم مشمول استهالك میسرکوب
 . زهاي مشروطه شدساهم یکی از زمینه قدرتقاجارهاي مقتدر و قدر

 ترور شاه
وجه بعدي ترور شاه بود. دیالوگی بین سید جمال و مرحوم میرزا رضاي 

 الضربدر منزل حاج امین و به ایران آمد ي که سیدجمالدر آخرین بار کرمانی
رزا یکه م کار داشتیک پیش الضربحاج امین ، برقرار شد.رحل اقامت گزید

ات آور بود. میرزا رضا سمپسمپاتیسید جمال  رفتار و بیانبود.  کرمانی رضا
دارتر شد. و ظرفیت ترسید شد. میرزا رضا به نسبتی که با سید درآمیخت، آگاه

اقتصادي، اجتماعی و سیاسی زیر  يهاي مچاله شدهخودش هم از جمله انسان
شد، تر میبه نسبتی که از مجراي آگاهی بخشی سید، آگاه .بود مهمیز قاجارها

شد. اواخر که خیلی شکوه را غلیظ کرده بود و دوز دارتر میو گله دارترشکوه
من : «گویدزند و میشکوه را باال برده بود، سید یک سیلی تاریخی بهش می

کوه از ها شخواناي؟ سنت روضهخوان بودهخواهم ببینم مگر تو روضهمی
زا کند. به میربعد تحریکش می» جهان است. مگر دست نداري؟ مگر پا نداري؟

ه اش بسی گیاه هرزشاه به مانند درخت تناوري است که در سایه«گوید که: می
روید اگر یک گیاه را برکنی، گیاه دیگري به جایش خواهد رویید. مرد آن می

میرزا رضا در استنطاق خود از این مطلب را » است که این درخت را براندازد.
ند که گویقول سید نقل می کند. یعنی زیر بازجویی، زیر ضرب بازجویی، می

ید گوآقا باالخره چه چیزي تو را انگیزانید؟ چه چیزي تحریکت کرد؟ او می
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من هم رگ غیرتم به » روضه خونی مگر؟«که داستان این بود. او به من گفت 
سید تحریکش می کند. نبود که روضه بخوانم. جوش آمد. وجود من تنها این 

 شود.ترور می شود و سد عظیمی شکسته می ناصرالدین شاه در نهایت
 تو اگر بزرگواري چه هراس ز تنگنایی  گذاري تو مگر قدم نداريخَمش از سخن

 
نتقل م مضمون آنچه که از بیان سید به تارهاي صوتی میرزا رضاي کرمانی

شده بود این تمثیل بود. این اتفاق و تحریک تاریخی منجر به یک اتفاق تاریخی 
 در ایران شد و شاه ترور شد.

 چگانتبرخون
کان چدر طول دوره قاجارها یک تبر خون .چکان بوداما مسئله بعد تبر خون

 ،منورالفکرهاي ایران از نفراي آفرید. سه مرثیه 1274ال وجود داشت که در س
معترضین  که از. و خبیرالملک شیخ احمد روحی ،میرزا آقاخان کرمانی

ا و در عثمانی و در اروپ به عثمانی رفتند . آنهامغضوب ناصرالدین شاه بودند
اي هم در جریان انصافاً نقش ویژه .کردندر مطبوعاتی میکا خانبا ملکم
هاي حکومت ناصرالدین بخشی در ایران قبل از مشروطه یا آخرین دههآگاهی
نفر ن سه کند ایبا سلطان عثمانی می هشااي که ناصرالدینبا تبانی. داشتند شاه
 وعهد محمدعلی میرزا هم ولی. فرستندمی بسته  به تهرانکَتمسیر تبریز،  را از
این شود(دارد. وقتی که شاه ترور میالسلطنه بود. آنها را در تبریز نگه مینایب

میرزا و [زمانی که] مظفرالدین شاه السلطنتی محمدعلیزمان یعنی زمان نایب
زنند. میرزا آقاخان  این سه نفر را در مالء عام دار می )آمده بود تهران به هم

اهل قلم بودند،  و، اهل فکر هر سهکرمانی، خبیرالملک و شیخ احمد روحی. 
 انچکتبر خون است که هاییخواه هم بودند. این آخرین ضربهنام و ایرانخوش

 شود.و به آن حافظه تاریخی متصل می زندقبل از مشروطه می
ه در تبریز است که باز کینتر، بلواي نان آخرین اتفاق دور دست نهایت در

 کند. اجتماعی مردم نسبت به حاکمیت را افزون می

 نزدیک نزدیک
. از تنبک موسیقی سنتی ابتدا صحبت رسیممی آرام به نزدیک تاریخآرام

کردیم. از ضرب و زنگ زورخانه. زنگ زورخانه فقط یک زنگ معمولی نیست. 
ضرب و زنگ با هم  ضرب زورخانه هم ضرب معمولی نیست. در بزنگاه،

 ].شویم[همراه می آرام با زنگ تاریخ و ضرب زورخانهآرامشوند. آهنگ میهم
اتفاق است که  این يدهندهریزد، نشانمی ریز روي ضرب يپنجه که مرشد

 ،شودخواهد وارد شود. صاحب زنگ که وارد مییک صاحب زنگ می
 اس][لباگر ملبس به . است زنگ پایین یا گویند که زنگ باالاصطالحاً می

باشد  اگر ملبس به لباس و زورخانه نباشد و باالي گود بنشیند، زنگ باال است
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پایین  زنگ به گود بیایدهماوردي  یااي ورزشی، نرمشی، کشتی براي و بخواهد
زنگ باال و شوند، کسوتانی است که از در وارد میشود. براي صاحبزده می

رسیم به زنگ باال و آرام میآرام. ]شود.[نواخته میدو زنگه  پایین هر دو با هم
 . ي ایرانمشروطه پهلوانان تاریخپایین براي 
 1285به میانه تابستان  شود وشروع می 1282تاریخی در ایران از بهار  چهل ماه

 هلچاین  .شودکه تشعشع خورشید گرمابخش مشروطه در ایران است منتهی می
 .را مروري کنیم فدهمینش فرمان مشروطه استواقعه تاریخی که ه 16ماه 

ر موسیو پریم در حقیقت س است. در آذربایجان اولینش اخراج موسیو پریم
، ، زمان صدارت امین السلطان1275. در سال بوددار گمرك آذربایجان گمرك

. دندبنمی با نوز بلژیکی  براي اینکه گمرك ایران نوسازي شود قراردادي را
آن زمان در . شوددار میمدیریت گمرکات ایران را عهده دستیارنوز با دو نفر 

هاي بوالهوسانه صحبتش را کردیم (نوسازياي که هاي کج و کولهنوسازي
داري و خواستند به راهداري و قپان) میاوه و بعد از شازمان ناصرالدین

اي بسته به توان قدرت محلی، عوارض در هر منطقه خانات باج بپردازند.خان
 يشد. نوز را آوردند که تعرفهخانات گرفته میداري و خانداري و قپانراه

ی هایمستقر شد و تعرفه نوزگمرکی را جانشین همه این عوارض محلی کند. 
، زمانی 1281ذا در به زیان ساز و کارهاي تجارت ملی در ایران بود. ل بست که

که مظفرالدین شاه در سفر اروپا بود، براي اول بار تجار ایرانی دست به اعتراض 
کرد. این درد کهنه شده و علیه نوز بلژیکی برداشتند، ولی دولت توجه نمی

طیف پیرامون نوز  موجشداد  اتفاقی رخدر تبریز  که .1282کش آمد تا بهار 
 ،هو چندان مشهور نبود هبودهم  وزن کم که روحانی یکبلژیکی را گرفت.
فروشی بود. یک محل عبورش از جلوي یک باده شده است.شب هنگام رد می

 .دکنتعارف می و یک پیک به آن روحانی آیدبیرون می ی مست از مغازهارمن
گوید و به طالب می رودبه مدرسه که می شود.آن روحانی. هم برافروخته می

پریم، سر گمرك بلژیکی و در  در تبریز[از طرف دیگر]  شورند.طالب بر می
آن اعتراض اجتماعی منجر  به سه  است. کردهبیداد می مدار مدیریتی نوز

ازه تهاي ها (هتلخانهدوم اینکه مهمان ،: یکی اینکه پریم برودشودمی خواسته
آن موقع هاي جدید بسته شود. مدرسهو در نهایت بسته شود تأسیس) 
و ولیعهد. زیر فشار پذیرفت و پریم را در باسمنج  السلطنهنایب ی میرزامحمدعل

که ییالق خودش بود پنهان کردند و غائله خوابید. این تلنگر اول بود که این 
 دهد.[تلنگر]ها همه در سه زنجیره پایانی معنی می

گر بک به غایت سرکوب. اتابود الدولهدومی براندازي اتابک و استقرار عین
و . داد. یک تیپ ویژهباج نمی وهاي اجتماعی از جمله روحانیونبه نیر و بود

ها در ایران بود. و یکی از کسانی بود که با سبود. یعنی عامل رو روسوفیل
و چه  خواهی در ایران، چه درون حاکمیتهاي تحولقلدري جلوي خواسته
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از جانب اقطاب اجماعی  1282شهریور ر . در آخ، ایستاده بودبیرون حاکمیت
جه طباطبایی و حتی در مثل بهبهانی، ؛ [افرادي]صورت گرفتروحانی در ایران 

آن طرف علماي نجف مثل آخوند خراسانی که  ها مثل صدرالعلما. و ازدوم
با اتابک خیلی مسئله داشتند. یک اجماع ضد اتابک صورت  ایرانی بودند،

. تاس گرفت که نجف اتابک را تکفیر کرده یک شایعه هم شکل و گرفت
شاه رالدینرد و مظفاینکه نجف اتابک را تکفیر کرده، زیر پاي اتابک را سست ک

الدوله نکند. عی را جانشین اتابک الدولهمجبور شد که اتابک را کنار بزند و عین
تر رندهد و بسیار کردتابک برخورد میتر از اها بسیار سبعانهطلببا مشروطه

بود اما نسبتاً مستقل بود. مثل اتابک روسوفیل نبود و عامل روسیه محسوب 
ها ها بازتابی دارد. این اتفاقشد. این، اتفاق دوم بود. هر کدام از این اتفاقنمی
ه اگر به این مفهوم ک .کننده روحانیون مرکزنشین بودقدرت تعیین يدهندهنشان

ین یکی یکی آنچه که از ا .توانیم برداریمبخواهیم کسی را برداریم با اجماع می
رآیند مجموعاً بکنیم که اینها بندي میآخر سر جمع را آیدسلسله اتفاقات بر می

 و چطور به مشروطه منجر شدند.مشترکشان چه بود 
در تهران بود؛ طلبگی (حوزه)  يمدرسه دوسومی دستگیري طالب بود. 

از دیرباز بر سر شهریه  هاي این دو مدرسهمدرسه صبر. طلبه رسه محمدیه ومد
گونه داشتند. یکی از این هاي قبیلهو مسائل مختلف صنفی با هم درگیري

هاي تهران شد و به روي ها منجر به درگیري فیزیکال در عرصه خیاباندرگیري
شان ان تهران تعداديکشی کردند و آشوبی به پا شد و حکمرهم قمه کشیدند. قمه

 ند.متحصن شد بخشی از آنها در منزل سید عبداهللا بهبهانیرا دستگیر کرد. 
قابل، هاي مدرسه مدهد، طلبهرا پناه می یکیدهد. وقتی را پناه می نی یک نفربهبها

شود]. یمکشی [باز قمه و قمه و کننددر خیابان به بهبهانی و پیرامونش حمله می
طلبه را می دهد. این  14بار دستور دستگیري  ینالدوله براي اولاینجا دیگر عین

کنند. و در سطح شهر سوار گاري میزنند، یک کتک مفصل میطلبه را  14
 د،بوده که طالب را بگیرند و بزننگردانند. براي روحانیت این خیلی سنگین می

ی این اتفاقکنند و دور شهر بگردانند.  شان را بردارند و لباسشان را خلععمامه
 زد.آرام تلنگرهایی را در آستانه مشروطیت میبود که آرام

ت مدار قدروجه بعدي انعقاد پیمان گمرکی جدید با روسیه بود. مستقل از 
ها قرارداد جدید گمرکی با روس 1282در بهمن  شاهنوز، در زمان مظفرالدین،

. از حوصله خارج است، اما مفاد این قرارداد گمرکی دار و ندار بقایاي بسته شد
 هایی علیه. تعرفهدادبضاعت بورژوازي صنعتی در ایران را کامالً به باد می

 آورد. درکرد و تسهیالتی براي کاالهاي روسیه فراهم میکاالهاي ایران باز می
جاري کاپیتوالسیون ت ي نوعیمهادامه بحثی که قبالً داشتیم [این پیمان نیز] ادا

  .موج اعتراض ایجاد کرد و دکاکین و کسبه ها بود که این هم در بازاربراي روس
 1281اما موج بعدي، موج ضد نوز بود. دو سال قبل [از مشروطه]، در سال 
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کند. عکسی هم با آن لباس ها لباس آخوندي بر تن میدر محفلی با بلژیکی
هاي شب عید پخش نزدیکی 1283انتهاي سال  گیرند. این عکس درمی
طاهري، بحث مهمی است. در [فراز] و بحث نجس  براي روحانیت شود.می

ن نگر این بود که ایهاي روحانیت سطحییکی از انگیزه که تنباکو هم دیدیم
ارد  مسئله هندلینگ دها)(به قول خود انگلیسیشرکت انگلیسی که آمده ایران، 

وبت ، رطکنند و مسلم نیستندچون غسل نمی و وب استیعنی دستشان مرط
سلمین همه م خورد کهیی میبه توتون و تنباکو دستشاننجس است.  دستشان

گیرد. یکی از مواضعی را می کشند و نجاست آنها کل جامعه ایرانبالد ایران می
حث کردند همین بتر با تنباکو برخورد میتر و قشريکه روحانیون کم سطح

لینگ بود. اما لباس روحانیت که تن نوز بلژیکی رفت در حقیقت یک هند
ها و طالب برخاست که واویالیی در میان روحانیون، اعم از اقطاب و میانه

ها ادامه داشت. تظاهراتی و منبري و مسجدي و محرابی و سیکلی موجش مدت
 شود.که [مثل وقایع قبل،] تکرار می

ی و بهبهانبود.  و طباطبایی بهبهانی موج بعدي و اتفاق بعدي ائتالف
 تر بودقطب روحانی ایران بودند. مرحوم طباطبایی بسیار صادق طباطبایی دو

هاي مشروطه بیش از تر بود و با آرمانکنیم، فکريمی اشبعداً معرفی که
 رهاي سنتی پیرامونیمدا و قطب بودند هر دوبهبهانی مأنوس و اخت شده بود. 
دادند. مسجد داشتند. منبر داشتند. و سایر داشتند. طلبه داشتند. شهریه می

 امکانات کالسیک یک قطب روحانیت [را داشتند]. 
ط، زند. بهبهانی با توجه به خطیر بودن شرایاستارت این ائتالف را بهبهانی می
 هیچ کس جواب د.فرستو پیامی می رودسراغ اقطاب روحانیت مرکزنشین می

د. دهدهد. اما مرحوم طباطبایی یک جواب خیلی پخته و داهیانه میمثبت نمی
یک مسائل شخصی هم دارد. وقتی پالدوله با عیندانسته که بهبهانی طباطبایی می
اگر جناب آقا سید عبداهللا مقصود را : «دهدبرد، جواب قشنگی میآن پیغام را می

وید گیعنی می» کار نباشد من همراه خواهم بود.تبدیل کنند و غرض شخصی در 
با کلیت حاکمیت نخواهد برخورد کند و  که اگر مسئله فقط شخصی نباشد و

الدوله عمده کند من حاضر به ائتالف هستم. اش را با عینمسئله شخصینخواهد 
گیرد و براي سرفصل مشروطه در ایران دستمایه و ابزار این ائتالف شکل می

 جلوتر خواهیم دید. شود کهاي میبرد و قوي خیلی پر
از دیرباز کرمان  درمسئله بعد، چوب خوردن یک مجتهد در کرمان است. 

از  ها به نفع یکیسر منبر، یکی از منبري است. اي بودهیک درگیري قبیله
وعظ می کند. آن زمان یک مجتهدي از  )خانیان(متشرعین علیه کریمهاقبیله
کرده، ها در نجف تحصیل میکه مدت مدرضا مجتهد کرمانیمان به نام محکر

 شود و در همان بحبوحه که واعظی به نام شمشیري برینیتحصیلش تمام می
شود و یک کند او هم وارد قضیه میها صحبت میبنديعلیه یکی از دسته
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و را ا که حاکم کرمان بوده شود. ظفرالسلطنهپا میآشوب و بلوایی در کرمان بر
کند. دارد و جلوي مردم چوب و فلکش میگیرد و عمامه از سرش بر میمی

 انگیزد تا جایی که سید عبداهللاین اتفاق هم یک موج سراسري در ایران بر می
 ازاربتظاهراتی و  . شودبرآشفته می الي منبر ورود باخودش شب می بهبهانی
 .آیدپیش می اي مترتب بر آنو اتفاقات زنجیره یبستن

کند این است که بانک خیلی حساس می اما مسئله بعدي که مردم را
در یکی از مناطق مرکزي تهران یک ساختمان مرکزي  خواستاستقراضی می

ورس تهران، منطقه زیر خندق بود. براي بانک بسازد. آن موقع هم منطقه روي ب
وده فعلی ب زارپایینهمین الله شمال تهران و دور تا دور تهران خندق کنده بودند

دولت فعلی را زار بود و  تا همین دروازهیک بخش از خندق تهران اللهاست. 
لی بانک نی و محل فعتر، همین فروشگاه فردوسی کنوپایین کمیگرفت. دربر می
خواستند که بناي نوساز بانک را آنجا بنا ها میبورس بود. روسروي  مرکزي

و یک بخشی هم  بخشی از آن زمین مدرسه علمیهبینند. کنند. زمینی را می
اي را که یک تاجر ایرانی وابسته به خودشان بوده  . واسطهاست قبرستان بوده

ند و ک. طباطبایی خیلی سفت برخورد میفرستندمی پیش مرحوم طباطبایی
 شودمسلمین است و نمی يگوید این زمین اوالً موقوفه است، دوماً مقبرهمی

اینجا امکان ساخت و ساز نیست و . اجساد را آن زیر مدفون کرد یا بیرون آورد
 اهللا نوريکنم. آنها به شیخ فضلاگر شما ساخت و ساز کنید من برخورد می

تومان مدرسه و گورستان را  750اهللا نوري در ازاي یخ فضل. ششوندمتوسل می
گوید میدهد. اولتیماتوم میفرستد و فروشد. طباطبایی به رئیس بانک پیغام میمی

کنم. خالصه آنها دست به کار که اگر آنجا دست به کار بشوي من برخورد می
در شب شوند و چون در تهران محل تجمع، همیشه مسجدها بود، [همان] می

شوند و از همان کند و مردم تحریک میصحبت می مسجدي واعظ اصفهانی
کنند. این اتفاقی بود که در ایجاد ساز را خراب میروند و بناي نیممسجد می

 در تهران خیلی خیلی مؤثر بود. الدولهکینه ضد عین
خواهم. جلسه من معذرت می(ار است. فلک کردن تج يبعد ياما مسئله

یکی  بالقتوانیم از روایت بپریم و پرش کنیم. نمی اما امروز یک مقدار روایی شد
کردند که چندان روي خود تنباکو صحبت نشد. االن مجبوریم انتقادي  از دوستان 

د به یکباره شو. یعنی نمیبرسیم این زنجیره را تعقیب کنیم تا به فرمان مشروطه
قند در تهران گران شده بود.  )سر فصل مشروطه متمرکز شد. د و رويآم

داد و هم امنیتی جلوه می اي راها هر مسئلهحاکمیت يهم مثل همه الدولهعین
که االن هم  ارديخواست با ضرب و زور مسئله را حل کند. مثل مواینکه می

و امنیتی و دست بیگانه در کار  خودمان شاهدش هستیم. همه چیز اطالعاتی
بخشی از آنها هم تاجر خواهد که نفر از این تجار را می 17 الدولهعیناست و ... 
 ایینپ هشتاد درصدباید حدود گوید قیمت را می کند وتحکم می قند نبودند.
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کنند که اصالً چنین امکانی وجود ندارد. در این . آنها هم استدالل میبیاورید
 که هاي تجارت قند در ایران بوداز قطب ردي به اسم سید هاشمفمجادله 
اي داشت. در این مشاجره وجههدر تهران بوده و  و سالم مسجدساز خوشنام،

دستور می دهد که او و پسرش را بگیرند و چوب و فلک کنند. چوب  الدولهعین
د خیلی موج برانگیخت و منجر به اتفاقات که خوشنام هم بو يو فلک تاجر

 .اي جدي شدزنجیره
. [برآمد] مسجد شاه در حمایت از تجار ردم در مسجد شاه تجمع کردند وم

 يیک اجماعی صورت گرفت. همه مردم و روحانیون] بینبازارها تعطیل شد و [
ه مسائل خاص خودش را ک اهللامنهاي شیخ فضلهاي روحانیت در تهران (قطب

الدوله سر این ایستادند که عین کنیم)باز میجلوتر مساله را شاءاهللا داشت و ان
چوب و فلک کرده باید خلع شود. سید جمال الدین  تجار را حاکم تهران که

ن بار یخیلی تیز بود و براي اولاو سخن  ، واعظ معروف سر منبر رفت.اصفهانی
ن و از مرتجعیشد را گرفت. امام جمعه هم که بعداً داماد شاه  شاهدم پر مظفرالدین

ها از خواهبنام دوره بود، در مجلس حاضر بود و بلوایی به پا کرد. آنجا مشروطه
اي الدوله و امام جمعه یک پاتک خوردند اما فرداي [آن روز] ایدهجانب عین

آرام رامآشد. (هنوز اصالً صحبتی از مشروطه نیست ولی اینجا [است که]  طراحی
روحانیت  يمجموعهده این بود که گرفت.) ایآرمان مشروطه داشت شکل می

به  1284آذر  22مهاجرت تاریخی بود. این الدوله مهاجرت کنند. ضد عین
تند. رفاهللا لغیر از شیخ فض ي علمهعبدالعظیم تهران آهنگ مهاجرت کردند. همه

 الدوله هم خیلی سعی کرد برگرداندشان اما این اتفاق نیفتاد.عین
ها بگذریم و دفعه دیگر باز یک گریز بزنیم، کارياز ریزهبخواهیم اگر  در نهایت

طالب،  .پیونددمی اهللا هم  به آنهاشود. حتی پسر شیخ فضلآن مهاجرت عمومی می
بار یک تجمع دو هزار نفره  یني. براي اولبخشی از تجار  و بخشی از مردم عاد

. آن تجمع دو هزار نفره منجر به ذهنددر حرم حضرت عبدالعظیم شکل می
ها گانه از خواستهاین فهرست هشت شود.می هااي از خواستهگانهفهرست هشت

اولین مطالبات مکتوب در تاریخ جنبش مشروطه در ایران است که محتوایش را 
فیر گري ساي با میانجیکنیم. این فهرست هشت مادهه بعد باز میشاءاهللا دفعان

هاي خواسته بعد شاه در یک کشاکش يرسد و در مرحلهعثمانی به شاه می
 کند که مهاجران به تهران بازگردند. کند و امر میگانه را تمکین میهشت

 1285مرداد تا  1284گردند. از اینجا یعنی از دي ماه به تهران برمیمهاجران 
الدوله . عینودب الدولهطلبان و عینناپذیري بین مشروطهکشاکش و کُشتی خستگی

جایی  و تاایستد مینفس بوده یعنی  جلوي جریان مشروطه انصافاً خیلی خوش
ه فرمان شاه را ک ينوشتهکند مشروطه را ناکام کند. حتی دستتواند سعی میکه می

 سپارد و این درگیري تا مرداد ادامه دارد. انی میدهد مدتی به بایگمشروطه می
داریم. مسئله اقتصادي است. گرانی نان و گوشت  هم بعد بلواي مشهد را
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وسط نامی ت دهد که سیدعبدالحمیددر تهران رخ می . جلوتر اتفاق دیگرياست
تیر  19لحمید در کشته شدن سید عبداشود. میخانه کشته یکی از یاوران قراول

همان  .شوداي دارد که آن موج به مسجد آدینه کشیده میموج جدي، 1285
ـ  اهللاشب و فردایش، تجمع مردم و کل روحانیت ـ باز هم منهاي شیخ فضل

تجمع  در قم کنند ومهاجرت می در مسجد آدینه اتفاق افتاد. آخر تیر اینها به قم
 الدوله سستهاي عینت که دیگر پایهشود گفشود. میهزار نفره برگزار می

شود و نهایتاً شاه فرمان مشروطه را که خواست دوم مکتوب مهاجرین بود می
 خورد.مرداد مشروطه رقم می 15کند و امضا می

روطه به مشآهنگ ریتمی هستیم تا این سیري بود که در آن شاهد یک ضرب
 بینیم]. یعنی [میویمرمی بعد روي مطالبات يشاءاهللا جلسهرسیم. انمی

ي را به لحاظ مفهومی طی کرد. اول در دور دست ذهن یک مشروطه چه سیر
جلس تشکیل م خانه به یک فاز فراتر یعنیاي مطرح شد. بعد عدالتخانهعدالت

و بعد مجلس عدل و نهایتاً مشروطه [تبدیل شد]. از مشروطه هم ابتدا تصوري 
خواه در ایران، ذهن فعاالن مشروطه زمان که فرمان صادر شد، در آننبود 

 خواهانه پایان یابد.مشروطه به این مفهوم بود که حکومت دل
ي که منجر به فرمان تریعنی مفهوم مشروطه و مطالبات جدياین سیر

 تیترهایی که از همان اول داشتیم یعنی را در چهارچوب همانمشروطیت شد 
ز خواهیم. من زیاد صحبت کردم. دیگر با يمطالبات، نیازها و شعارها دفعه

صحبت امروز هم خیلی تازگی نداشت. اگر که بیات بود و خسته شدید 
 خواهم.معذرت می
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174 ,176 ,179 ,

180 ,181 ,184 ,
12 ,19 ,30 ,178 ,

194, 120 ,168, 
201 ,97 ,171 ,
174 ,180 ,193 ,
197 ,200 ,201 ,
202 

, 98نوري شیخ فضل اهللا, 
206 ,205 

نجم آبادي شیخ هادي, 
98 ,140 ,101 ,

130 ,139 
 140ناظم العلوم, 

 173نراقی مال احمد, 
 92نصرت السلطان, 
شیخ  نجفی اصفهانی

 135, نوراهللا
 29, ژوزف  نوز

 ه

, 29, 21, آرتور هاردینگ
28 

همدانی رحیم موسا, 
134 
 104مین, هوشی

 و

 205واعظ اصفهانی, 
 140واعظ سید جمال, 
اهللا,  واعظ دربندي فیض

197 
 28وان روگن, 

 135ویتوریو الفیري, 
 62ویکتوریا, 

 122ویلفردبلنت, 

 ي

 140یحیی دولت آبادي, 
 83یرزا صالح شیرازي, 

خان مستشار یوسف
91, 88الدوله, 
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