
Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١ 
 

  عصر امتیازات

  

براي مستعمره كردن  )با توجه به شرايط اقتصادي و سیاسي حاكم بر ايران  (از اوايل قرن نوزدھم روسیه و انگلیس،

به اين ترتیب خاك ايران به . ايران شروع به دست اندازي و تشديد دخالت در امور اقتصادي و سیاسي كشور نمودند

مواد اولیه ارزان براي صنايع رو به  تھیه .شدھاي استعمارگر اروپايي تبديل  صحنه قدرت نمايي و عرصه رويارويي نیرو

و نیز عرضه و فروش ارزان ارگر را بر آن داشت تا در جريان جستجو براي تھیه مواد خام اي استعمدولتھ ، توسعه اروپا

  .بگیرند در دست خود  محصوالت خود بازار بسته ايران را

يعني در واقع نمي  (،قدرتھاي استعماري در درون خودشان به خاطر اينكه بازار مصرف و تولید پاسخگوي نیاز آنھا نبود

ايه گذاري را جواب بدھد به خاطر اينكه اگر سرمايه گذاري در يك منطقه بیش از مقدار مورد نیاز توانست آن حجم سرم

 ییبه ھمین خاطر سرمايه گذاراروپا )باشد بنا به قانون بازده نزولي تاثیر معكوس دارد و نتیجه منفي به بار خواھد آورد

بحثي كه در ايران در . ھاي جديدي باشد  و به دنبال بازاربه اين نتیجه رسید كه بايد سرمايه اش را به دنیا صادر كند 

و يك سكوي بسیار مھم براي ، مورد كمپاني رژي مطرح است در واقع يك مرحله مھم از حلقه تقسیم بین المللي كار 

ضعف نیروھاي حاكم  ی وبه خاطر ضعف ساختارھاي حكومت،ايران عصر ناصري.به حساب می آید صدور سرمايه 

بتوانند ايران را در مسیر اقتصاد تك محصولي و آن ھم تولید تنباكو قرار که ھا  یار مناسبي بود براي انگلیسيفرصت بس،

  .  دھند

ھا  ھا و اروپايي اگر دقت کنید مالحظه می کنید که در ھیچ يك از اين كشورھايي كه تحت سیطره بودند انگلیسي

ھا تحمیل كردند كه قھوه تولید كنند به  برزيليمثًال به ند بلكه نمي كرد )بخصوص برنج و گندم(توصیه به تولید غالت

خواستند تحمیل كنند كه تنباكو تولید كنند و وقتي كه  ھا ھم مي ھا تحمیل كردند كه پنبه تولید كنند و به ايراني مصري

  .  نشست خريدارش ھم فقط خودشان بودند اين تولیدات به بار مي

دوره اعطاي امتیازات آغاز شد و دو كشور روسیه و انگلیس از اين طريق موفق به كسب منافع ،پس از قتل امیر كبیر 

بسیاري شدند گر چه اعطاي امتیازات در دوران پھلوي نیز ادامه يافت اما به دلیل تفاوت بارزي كه بین اين امتیازات دوره 

ران وجود داشت تفكیك اين دو دوره با توجه به آثار استعماري با امتیازات دوره نو استعماري و رشد سرمايه داري در اي

براي بقاي خودشان دست به  طبعًا ملی ندارند ، حاكمیت و دولتھايي كه پايگاه مردمي اساسًا . آن ضروري است 

فشرده بین سه قدرت رقابت ھای  .ايران بوده ايم قرن گذشته ما شاھد چنین روندي در دودر  .دامن ديگران میشوند 

 ایران را مجبور کرد  و به خصوص در دوره قاجار گذشته ، سال ١۵٠در طول  ) روس و عثماني ، انگلیس ( منطقهبزرگ 

مورد فشار روسھا قرار  ھم که  بعد  .حمايت بیشتري از دولت قاجار بكندتا دھدبيك روز به امپراطوري انگلیس امتیاز 

شوند از دولت حمايت كنند و براي دولت  كه روسھا راضي ميتا اين   ادد امتیاز بیشتري را به روسھا ميرفت، گ مي

ھا پي در پي ادامه داشت به گونه اي كه اين دوران معروف شد  و به اين ترتیب زنجیره امتیاز .مشكالتي را ايجاد نكنند 

  .  به عصر امتیازات

ھاي ھمكاري  در دوره، ري داشتند در مواردي ھم ھمكاالبته قدرتھاي استعمارگر كه بر سر ايران با يكديگر رقابت و 

يعني (تقسیم ايران به سه منطقه  ، ھاي ھمكاري دورهھمین پیامد يكي از . بیشترين صدمات را بر ايران وارد كردند 

و منطقه بي طرف حايل بین شمال و  ،منطقه نفوذ انگلیس يا منطقه جنوبي،منطقه نفوذ روسیه يا منطقه شمالي 

بدلیل انقالب (انگلیس با خالي ماندن میدان از رقیب  ،میالدي ١٩١٩در سال . ١٩٠٧د ،یعنی قراردابود  )جنوب
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را در بر تمام ایران قراردادي با كمك وثوق الدله نخست وزير به ايران تحمیل كرد كه به موجب آن نفوذ انگلیس )روسیه

  . گرفت مي

علیرغم فساد و بی لیاقتی دولت ، بسیاری از روشنفکران دینی و تجار و رھبران روحانی ، در مقابل این زیاده خواھی 

) یعنی آنچه که در ھند ، مصر و برخی دیگر کشورھا اتفاق افتاد(ھا  مقاومت می کردند و عمًال مانع از تحقق کامل آن 

در چنین شرایطی حتی برخی از .منفی مردم علیه این جریان بود نھضت تنباکو یکی از ھمین مقاومت ھای . شدند 

  . تجار و رجال سیاسی تالش میکنند کمپانی ھا و شرکتھایی درست کنند مانند کارخانه قند حاج امین الضرب 

مبحثی  بجز در مورد نفت و بانک ، که( با نگاه کلی به امتیازات داده شده به انگلیسی ھا در میابیم که این امتیازات 

بیشتر مربوط به احداث و گسترش راه و وسایل ارتباطی در محدوده جنوب شرقی تا غرب ایران بوده و ) جداگانه است 

  . از راه خشکی بوده است ) بزرگترین مستعمره انگلیس (ھدف اصلی آن ھم برقراری ارتباط با ھندوستان 

ر امر حمل و نقل کاال و قابل رقابت کردن کاالھای امتیازات داده شده به روسیه ھم بطور کلی در جھت تسھیل د

  . وارداتی با با کاالھای داخلی بوده است 

اين بانك در عملیات پولي و ارزي نیز  . ھا امتیاز استخراج نفت و بانك شاھنشاھي بود اما دو امتیاز اساسي انگلیسي

در نتیجه .كرد ھا استفاده مي در ھمه زمینه و از اھرم نظام بانكي براي اعمال سیاستھاي دولت انگلیس هفعال بود

وامھايي به ايران پرداخت شد و  ،١٢٩٢و  ١٢٧٩سیاست پرداخت وام توسط دولت انگلیس به ايران در فاصله سالھاي 

  . براي بازپرداخت اصل و بھره اين وامھا درآمد گمركات بنادر و پست و تلگراف جنوب كشور به دولت انگلیس واگذار شد

باز خريد حق انتشار  ھمچنین در آن كشور و کمونیستی با توجه به لغو امتیازات روسیه پس از انقالبت در نھای

و اھمیت يافتن صنعت نفت در ، ھاي ديگر از يك سو  اسكناس بانك شاھي انگلیس و لغو امتیازات داده شده در زمینه 

توان تاثیر گذارترين  ره برداري از منابع نفت ايران را ميامتیاز بھ ،جھان به ويژه اھمیت صنايع نفتي ايران از سوي ديگر 

  .در اقتصاد و حاكمیت سیاسي ايران دانست ١٣۵٧تا  ١٢٨٠امتیاز داده شده به خارجیان از سال 

  :امتیازاتی که به روسھا داده شد 

تحکیم نفوذ  امتیاز تاسیس بانک استقراضی روس که از طریق دادن وام به شاه و رجال سیاسی ، نقش مھمی در -١

 . روسیه در ایران داشت

  امتیاز ساختن راه انزلی به قزوین از طرف ناصرالدین شاه  -٢

 امتیاز ساخت راه تھران به ھمدان  -٣

 سال  ٧٠ق ، به مدت  ١٣١۶امتیاز استخراج معادن قراجه داغ در آذربایجان در سال  -۴

 ن در زمان مظفرالدین شاه امتیاز انحصار صید ماھی در خزر در زمان ناصرالدین شاه و تمدید آ -۵

پس از انکه امین السلطان ، مقدمات سفر اول مظفرالدین شاه را به فرنگ فراھم کرد ، برای تامین سفر شاه به  -۶

وامی را به مبلغ ) که تابع دولت روس بود (دولت روسیه متوسل شد و روسیه ھم از طریق بانک استقراضی در تھران 

به غیر از گمرکات فارس و (گمرکات ایران . سال به ایران داد  ٧۵درصد و به مدت  ۵میلیون منات طال با سود  ٢٢/۵

 . به عنوان ضمانت در اختیار روس قرار گرفت ) جنوب 

از ) روبل (میلیون منات  ١٠برای تھیه مقدمات سفر دوم مظفرالدین شاه به فرنگ ، دوباره امین السلطان مبلغ  -٧

 . در مقابل این وام ، دولت روسیه تعرفه جدید گمرکی را  به ایران تحمیل کرد . بانک استقراضی از روسیه قرض گرفت 

  :امتیازاتی که به فرانسویھا داده شد  
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امتیاز کاوش ھای باستانشناسی در ایران به مدت نامحدود در زمان مظفرالدین شاه و آمدن یک محقق معروف به نام 

  . ِدُمرگان به ایران 

ھم اکنون موزه لوور پاریس مملو از آثار کشف شده در شوش است که توسط ھیات باستان شناسی دمرگان کشف 

  . شده بود 

  

  :امتیازاتی که به انگلیسی ھا داده شد 

امتیاز خرید و فروش تنباکو به یک انگلیسی به نام تالبوت در عھد ناصری که منجر به نھضت تنباکو به رھبری  -١

  . به دلیل اھمیت اين امیتاز ، در ادامه ھمین نوشتار،آنرا بیشتر توضیح مي دھیم .نشینی شاه شد روحانیت و عقب 

در . برای اتصال به ھند ) که از کاشان ، یزد ، و کرمان میگذشت (امتیاز احداث خط تلگراف بین تھران تا بلوچستان  -٢

 .بود که از ایران میگذشت  واقع ھدف اصلی انگلیس برقراری ارتباط تلگرافی بین اروپا تا ھند

و نفت و ذغال سنگ به بارون جولیوس رویتر ، در ) غیر از فلزات قیمتی(اعطای امتیاز استخراج کلیه معادن فلزات  -٣

 .زمان ناصری ، که موجب اعتراض مردم و حیرت اتباع خارجی دیگر کشورھا شد 

  :  می نویسد) ایران و مسئله ایران (سید ، در کتابش که بعدھا به وزارت خارجه انگلیس ر) Lord Curzon( لرد کرزون  

وقتیکه امتیاز رویتر منتشر گشت ، مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده کلیه منابع صنعتی کشور به " 

  . "بیگانگان بود و این کار بود که ھیچ گاه در تاریخ سابقه نداشت و حتی شاید خواب آنرا ھم کسی نمی دید

  :  جای دیگر می نویسد وی در

  "محافل بازرگانی دنیا از اعطای چنین امتیازاتی مبھوت شده بودند " 

ناصرالدین شاه سرانجام در برابر فشار سیاسی روسیه و  مخالفت افکار عمومی داخلی ، این امتیاز را لغو کرد و چون 

  . انک شاھنشاھی را به اوبدھد رویتر دست از دعاوی خود برنمیداشت لذا شاه ناچار شد امتیاز تاسیس ب

اعطای امتیاز تاسیس بانک شاھنشاھی به رویتر که به دنبال آن حق چاپ اسکناس ھم به آنھا واگذار شد و به  -۴

  . این ترتیب شریان اصلی نقل و انتقال سرمایه و پول در ایران بدست انگلیسی ھا افتاد 

 سال ۶٠در اعظم در عھد مظفرالدین شاه به مدت اعطای امتیاز نفت به دارسی با وساطت امین السلطان ص -۵

  .با توجه به اھمیت مسئله نفت الزم است در این باره کمی توضیح دھیم 

ق  ١٣٢١( ١٩٠٣سپس دارسی ، شرکتی رادر . از این زمان به بعد ، ابتدا چاه ھای نفت در قصر شیرین به نفت رسید 

  . نوبی تر ایران منتقل کردند سپس حفاری را به مناطق ج. در ایران تاسیس کرد ) 

اما . حتی تصمیم گرفتند از ایران خارج شوند . اقدامات اولیه نشان میداد که در این مناطق نفت زیادی وجود ندارد 

از این زمان معلوم میشود که . به نفت رسیدند ) ش ١٢٨٧( ١٩٠٨تا اینکه در .حفاری در مسجد سلیمان ادامه یافت 

  . ایران دارای منابع زیادی نفت است 

  . میلیون لیره تاسیس شد و در لندن به ثبت رسید  ٢شرکت نفت ایران و انگلیس با سرمایه  ١٩٠٩ر چند ماه بعد د

تا . که جنگ جھانی اول شروع شد ، با سرعت ادامه یافت  ١٩١۴تا  ١٩٠٨توسعه عملیات نفتی در ایران بین سالھای 

نفت قراردادی با شیخ خزعل شرکت  ١٩٠٩در سال . سی حلقه چاه نفت در مسجد سلیمان حفر شد ١٩١۴سال 

  . منعقد کرده و بخشی از اراضی آبادان را برای تاسیس پاالیشگاه از او خرید 

  . به موجب قراردادی دیگر که شرکت با شیخ خزعل داشت ، حفاظت آبادان به عھده شیخ خزعل سپرده شد 

  . نخستین محموله نفتی ایران به صورت نفت خام صادر شد  ١٩١٢در 
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برای ) که یک موسسه انگلیسی بود (ھزار لیره انگلیس از بانک شاھنشاھی ایران  ۵٠٠ام به مبلغ دریافت و -۶

این نخستین . درصد  ۶پرداخت خسارت مورد ادعای تالبوت بابت لغو قرارداد امتیاز تنباکو از طرف دولت ناصری با سود 

 .وامی بود که ایران در عھد قاجاری از خارج میگرفت 

ران در عھد مظفرالدین شاه برای تامین اولین سفر شاه به فرنگ از روسھا وام گرفت ، انگلیسی ھا پس از آنکه ای -٧

درصد  ۵ھزار لیره انگلیس با سود  ۴١٣ھم برای آنکه از این رقابت عقب  نمانند ، وامی را به ایران دادند به مبلغ حدود 

 . سال  ١۵وبه مدت 

  :اجار میتوان به منابع زیر مراجعه کرد برای شناخت مبحث عصر امتیازات در دوره ق

  عصر بیخبری یا تاریخ امتیازات در ایران ، تالیف ابراھیم تیموری 

  عبدالرضا ھوشنگ مھدوي  تاريخ روابط خارجي ايران، 

  شمیم اصغر ايران در دوره سلطنت قاجار، علي

  مقامي ، ترجمه شاھرخ قائم كدينیكي تحريم تنباكو در ايران، 

  
  
  

 :سیاسي لغو امتیاز تنباكو  تاثیرات

ھیجاني كه علیه امتیاز تنباكو پديد آمد ، از يكسو تكرار نقش سنتي علمـا در مخالفـت بـا دولـت و از سـوي ديگـر پـیش        

  . درآمد انقالب مشروطه بود 

بـه رھبـري   (جنبش تنباكو صرفًا يك ھیجـان عمـومي علیـه يـك اقـدام خـاص نبـود بلكـه اساسـًا تقـابلي بـود بـین مـردم              

  . آنرا مقدمه انقالب مشروطه میدانیم   با دولت ، و از اين جھت است كه ما) روحانیت

بـا اينكـه قـبًال    . نگلیسي داده شد در طي سومین سفر ناصرالدين شاه به اروپا بود كه اين امتیاز به نمايندگان كمپاني ا

در دوره فتحعلیشاه . ھم علما رھبري خشم عمومي را به عھده گرفته بودند اما اينبار يك فرق مھم با آن حادثه داشت 

، عباس میرزا ولیعھد بطور حساب شده اي از قدرت روحـانیون بھـره بـرداري كـرد امـا در قضـیه تنبـاكو اسـاس ھیجـان ،          

  . ود و نه میل حكومت و دربار نارضايتي عمومي ب

مشـتركي  نـه چنـدان   اين ھمكاري مشترك بر اسـاس منـافع   . در قضیه تنباكو ، ھمكاري تجار و علما ، قابل توجه است 

  . بود كه علیه انحصار تنباكو داشتند 

شیخ مرتضي انصاري ، با ايجاد يك انقالب فقھي در حـوزه ھـاي علمیـه ،    . در جامعه روحانیت ھم تحوالتي رخ داده بود 

ق ، تـا مـدتي وقفـه     ١٢٨١اما پس از مرگ او در . اصولي گري را حاكم ساخته بود و اخباريون به گوشه اي خزيده بودند 

یرازي به سامرا رفتـه و آنجـا را بـه پايگـاھي جديـد بـراي شـیعه        سپس میرزاي ش. اي در ظھور مرجعیت عامه پیدا شد 

) كه بعدھا از رھبران مشروطه شـدند  (تعدادي از شاگردان میرزاي شیرازي مثل آخوند مال كاظم خراساني . تبديل كرد 

البتـه  . ھم دور او جمع شدند و بتدريج میرزاي شیرازي توانست جانشین شیخ مرتضي انصاري در مرجعیت تقلید شـود  

نه شیخ مرتضي و نه میرزاي شیرازي اساسًا تمايلي به بھره برداري از قدرت مرجعیـت در امـور سیاسـي نداشـتند امـا      

نامـه سـید جمـال    تـالش ھـای برخـی روشـنفکران ماننـد      شايد پافشاري و تشويق ھاي برخي علماي ايـران و سـپس   

  . موجب شد تا میرزاي شیرازي احتیاط را كنار نھد 

براساس دشمني كه با علما داشت ، معتقد بود كـه علـت ايـن امـر آن اسـت كـه میـرزاي        ) وزير انطباعات (له امین الدو

  .شیرازي از اين كار براي نمايش قدرت خود استفاده كرده است 
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یـب  در ابتدا میرزاي شیرازي از طريق ارسال تلگراف ، شاه را به تجديد نظر در اعطاي امتیاز تنبـاكو بـا انگلیسـي ھـا ترغ    

در ابتدا ناصرالدين شاه ، به موضوع اھمیت نمیدھد امـا ھنگامیكـه بـا فتـواي تحـريم آن از طـرف میـرزا شـیرازي         . میكند 

نكته جالب . روبرو شد ، دستور میدھد كه تعدادي از علما و رجال دولت جلسه اي را براي ختم اين غائله تشكیل دھند 

در ايـن جلسـه ،كـه در خانـه نايـب      . ركـان جنـبش مشـروطه ھسـتند     در اين جلسه حضور علمايي است كـه بعـدھا از ا  

سید محمد رضـا طباطبـايي    -شیخ فضل اهللا نوري  -) امام جمعه تھران (السلطنه تشكیل شد ، میر سید زين العابدين 

  . حضور دارند   سید عبداهللا بھبھاني -

، امـین السـلطنه ، امـین الدولـه و     ) صدر اعظم (طاناز رجال دولت ھم عالوه بر كامران میرزا نايب السلطنه ، امین السل

  .چند نفر ديگر از وزراء بودند 

البتـه در تھـران   . اين موضوع نشان میدھد كه علماي تھران از ھمین زمان عمًال خود را وارد مباحث سیاسـي كـرده انـد    

ز شـاگردان شـیخ مرتضـي    كـه او ھـم مثـل میـرزاي شـیرازي ا     (جنبش تنباكو را میرزا حسن اشتیاني رھبـري مـي كـرد    

  . اصرار دولت براي حضور او فايده نكرد ، لذا خاطر شاه ھم از او مكّدر شد. و در جلسه فوق حضور نداشت ) انصاري بود 

بگونـه  . پس از شكست انحصار تنباكو ، انگلیسي ھا از نقش روحانیون در اين جريان بسیار زخم خورده بنظر مي رسند 

امین السلطان پیشنھاد میكنـد كـه بھتـرين راه بـراي مقابلـه بـا ايـن حادثـه ، تبعیـد میـرزاي            اي كه مدير شركت رژي به

شاه ھم اين پیشنھاد را قبول میكند اما خبر حركت میرزاي آشـتیاني از تھـران ھـم ماننـد حكـم تحـريم       . آشتیاني است

و   ، امـام جمعـه كـه دامـاد شـاه اسـت        به استثناي میر سید زين العابدين( كلیه علما. میرزاي شیرازي در شھر پیچید

بـا ايـن اقـدام شـاه مخالفـت علنــي كردنـد و مـردم را بـراي تحصـن بـه مقابـل كـاخ ســلطنتي             ) سـید عبـداهللا بھبھـاني    

در اين تحصن ما شاھد ھستیم كه براي نخستین بار از طرف مردم نسبت به شاه توھین و فحاشي صورت . فراخواندند

  .میگیرد 

  . شاه بطور كامل عقب نشیني مي كند تا اينكه باالخره 

اساسـًا ايـن حركـت بـه عنـوان نخسـتین       . در جريان اين جنبش نشانه اي از جمھوري خواھي يا مشروطه نمـي بینـیم   

حركت مردمي و روحانیون علیه سلطنت ، تنھا يك مبارزه منفي علیه وابستگي حكومت به بیگانگان است در عین حـال  

امـا بايـد بپـذيريم كـه در ايـن حركـت ، نـه        . براي ابراز جسارت علیه نظام سلطنتي ھم بدانیم كه میتوان آنرا مقدمه اي 

  . مردم و نه علما با اساس سلطنت مخالفتي را ابراز نمیكنند 

ضـمن  . علما ھم نخواستند و يا نتوانستند پس از اين حادثه ، از پتانسیل خود براي مقابله با سلطنت بھره برداري كنند 

. ق ، ھر يك در موضوع مرجعیت نظر واحـدي نداشـتند    ١٣١٢لماي تھران بويژه ، پس از مرگ میرزاي شیرازي در اينكه ع

طرفداران شیخ فضل اهللا و میرزا حسن آشتیاني در اين موضوع ھر يك مرجع خود را براي اين امر اصلح میدانستند حتي 

  . ا با دولت ائتالف تشكیل دادند در نتیجه اين عدم انسجام در جامعه روحانیت ، برخي از آنھ

تا جائیكه پس از شكسته شدن انحصار تنباكو و ختم غائله ، . نكته جالب بعدي ، بھره برداري روسھا از اين قضیه است 

امپراتور روس نامه اي مودبانـه بـراي میـرزاي شـیرازي میفرسـتد و از اقـدام او در موضـوع تحـريم تنبـاكو تشـكر میكنـد و            

  :میگويد كه 

  .روسیه نسبت به مسلمانان اجرا میكنم من اوامر شما را در ممالك 

بیھوده نبود كه پس از خاتمه اين جنبش ، سـخنان  . علما در نھضت تنباكو ، میزان نفوذ پذيري خود را ھم آزمايش كردند 

  .نداشت اين طرز صحبت كردن شاه ، تا آنروز سابقه. تملق آمیزي را از طرف شاه نسبت به علما مي شنويم 
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  و تحوالت فكري  اصالحاتعصر 

، آشنايي شاه بـا اوضـاع اروپـا و تحـت تـاثیر       ي ناصر الدين شاه و سپس مظفرالدين شاهيكي از مھمترين اثرات سفرھا

در اين راه ، میرزا حسین خان سپھساالر نیـز  . بر ھمین اساس انگیزه اصالح طلبي در او رشد يافت . قرار گرفتن او بود 

  . كه وانمود مي كرد ، ادامه دھنده اصالحات امیر كبیر است ، به ناصر الدين شاه كمك كرد 

با توجه به اھمیتـي كـه در   . اصالح وضع وزات خانه ھا بود ) كه از اروپا تاثیر پذيرفته بود (ن شاه يكي از كارھاي ناصرالدي

كشورھاي اروپايي به موضوع قانون مي دانند ، شاه با تـدوين تكـالیف و اختیـارات وزيـران و امضـاي آنھـا ، دسـتوراتي را        

  . میگشت تغییرايي را در تقسیم كار بین وزراء میداد شاه پس از ھر بار كه از فرنگ بر. تحت عنوان قانون صادر كرد 

موجب شد كه مجددًا به سمت انتخاب صـدراعظم ھـايي رو   ) و البته عوامل ديگر(شايد ھمین اشنايي او با جھان خارج 

شـاه   بر ھمین اساس میرزا آقاخان نوري از چشـم او افتـاد و  . بیاورد كه به نوعي با انديشه ھاي امیر كبیر موافق بودند 

به سمت انتخاب كساني مثل حاجي میرزا حسین خان سپساالر و رجالي چون مستوفي الممالك و امـین الدولـه روي   

  . آورد 

مسـافرت  . شاه پس از بازگشت از اولین سفرش از اروپا ، يك ھیات اتريشـي را بـراي اداره امـور پسـت اسـتخدام كـرد       

شاه طي اقامت در لندن ، امتیاز اين كار را به . ران در ذھن او بوجود آورد ھاي شاه به اروپا ، فكر احداث راه آھن را در اي

  . در اين خصوص با مخالفت افكار عمومي مواجه شد . انگلیسي ھا داد 

بـه ايـن ترتیـب    . پس از تاسیس بانك شاھنشاھي بوسیله اتباع انگلیسي ، اداره امور ضرابخانه به اين بانك واگذار شد 

در اختیار بانك شاھي و عمًال انگلیسي ھا در آمد و اين موضـوع  ) اعم از سكه و اسكناس (ول كشور بطور كلي جريان پ

  . تا زمان انقالب مشروطه ادامه داشت 

" ايـران "در ايـن زمـان بـا عنـوان     ) كه قبًال به ھمت امیر كبیر راه افتاده بـود  (در ابعاد فرھنگي ھم ، روزنامه وقايع اتفاقیه 

  . و درآن بیشتر حوادث و اخبار مربوط به دولت و شاه منتشر میشد ادامه نشر يافت 

كمـي بعـد   . ناصر الدين شاه در ھنگام برگشت از اولین سفر اروپايي خود ، به ھمراه خـود يـك دسـتگاه چـاپ ھـم آورد      

ري ماننـد ملـت ،   بـه غیـر روزنامـه ايـران ، روزنامـه ھـاي ديگـ       . چاپخانه ھاي ديگري در تبريز ، بوشھر و اصفھان راه يافت 

  .علمي و مريخ ھم انتشار يافت 

مولـف روضـه   (توجه و تشويق ناصرالدين شاه به كار تاريخ نويسي ھم موجب تالیف آثاري از طرف رضاقلي خان ھـدايت  

) مولف ناسخ التواريخ( ، و لسان الملك سپھر ) مولف منتظم ناصري ( ، محمد حسن خان صنیع الدوله) الصفاي ناصري 

  . اگرچه تملق و اغراق در خصوص شخصیت ناصرالدين شاه در ھر سه منبع فوق مشھود است  .گرديد 
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ناصـرالدين شـاه   . دارالفنون ، اگرچه به ھمت امیر كبیر داير شد ، اما افتتاح رسمي آن چند روز پس از قتل امیر كبیر بود 

  . خاصي داشت  ، دارالفنون را به عنوان نماد تجدد طلبي خود مي دانست و به آن عنايت

در خصوص ارتش ھم ، شـاه پـس از دومـین سـفرش ، در روسـیه و اتـريش ، از افسـران ايـن دو كشـور خواسـت بـراي            

، مـاموراني را اعـزام   ) بـه سـبك قـزاق ھـاي روسـي      (و سواره نظام ) به سبك اتريش (سروسامان دادن به پیاده نظام 

  .ه نظام ايران تحت تعلیم و آموزش افسران قزاق روسي باشنداين امر سبب شد كه تا سالھاي متمادي ، سوار. كنند 

براي آشنايي با اوضاع ارتش و تنظیمات آن در اين دوره به كتاب تحوالت سیاسي نظام ايران تالیف جھانگیر قائم مقامي 

  . مراجعه كنید 

  

  :و مظاھر آنظھور روشنفكري 

عصر قاجار، عصر ظھور روشنفکری و پیدایش مفاھیمی چون قانون اساسی ، مجلس و عدالتخانه است که برای اولین 

البته در ابتدایی (ظھور انجمن ھا و احزاب سیاسی , در این میان تجدد گرایی . بار وارد ادبیات سیاسی ایران می شود 

  . مد نظر قرار داد و تحول در تاریخ نگاری را ھم میتوان ) ترین شکل آن 

   

  :ورود مظاھر تمدن غربی 

مثل ناصرالدین شاه و (مسافرت ھا و ارتباط شاھان قاجاری . روشنفکری را ابتدا میتوان از سالطین قاجاری شروع کرد 

ھنر , مثًال عالقه ناصرالدین شاه به ثبت تصاویر . منجر به ورود مظاھر تمدن غرب شد , غرب    با) مظفرالدین شاه 

در . سینما را در ایران پایه گذاری کرد , چنانکه شوق مظفرالدین شاه ھم به تصاویر متحرک . عکاسی را به ایران آورد 

سنگ . وقایع اتفاقیه به عنوان اولین و مھمترین روزنامه ایرانی منتشر شد , دوران ناصرالدین شاه و به ھمت امیر کبیر 

اولین خط آھن در . کارخانه ضرب سکه و قالب گیری در تھران دایر شد .  بنای دانش جدید در دارالفنون گذاشته شد

نخستین , ق  ١٢۶٧اولین تمبر ایرانی چاپ شد و در , میالدی  ١٨۶٣در . فاصله کوتاه تھران و حرم عبدالعظیم دایر شد 

گ ین شھرھای بزرخط آزمایشی تلگراف بین کاخ گلستان و باغ الله زار کشیده شد و دو سال بعد شبکه تلگراف ب

  .ردمی مثل تنباکو و مشروطه داشتبطوریکه تلگراف نقش مھمی در گسترش جنبش ھای م .متصل شد

   

  :مجلس تحقیق مظالم , ظھور مجلس وکالی تجار 

نسبت به , ناصرالدین شاه که از تنزل تجارت کشور ناراحت بود و از افزایش قدرت حکام نیز دل خوشی نداشت 

  :صادر شد که ) مستوفی الممالک (دستخط شاه به صدر اعظم . خوش نشان داد  خواستھای تجار روی

به اتفاق , میخواھند رئیسی داشته باشند یا نه خودشان میدانند . کار تجارت را به نظم آورند , تّجار به مشورت برایند 

  .تصمیم بگیرند و پیشنھاد شان را عرضه بدارند 

وشته شد و به توشیح شاه رسید که در واقع ھمان اساسنامه مجلس وکالی سپس کتابچه ای از طرف ھیات تجار ن

  . تجار را ساخت 

مجلس وکالی تجار ایران نخستین تشکل اقتصادی با خصلت سیاسی بود که پیش از عصر مشروطیت از نمایندگان 

  . در درون نظام حاکم بوجود آمد , منتخب یکی از طبقات اصلی جامعه 
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این تقابل از یک طرف . ھسته اصلی مجلس وکالی تجار با نظام موجود قابل پیش بینی بود تقابل و تعارض بین 

و از طرف دیگر با اقتدار روحانیون ) حاکم اصفھان (بخصوص با قدرت سیاسی حکام بویژه افرادی مثل ظل السلطان 

  . مجلس شد منجر به تعطیلی این , در گیری بین مجلس وکالی تجار با ظل السلطان . متبلور شد 

  .یکی در نھضت تنباکو و دوم در نھضت مشروطه : بطور کلی حرکت تجار در دو صحنه سیاسی ایران به نمایش درآمد 

در حرکت دومی . سھم تعیین کننده ای داشتند , ابتکار اعتراض با تجار بود و در کنار روحانیت ) تنباکو (در حرکت اولی 

  . نفکران اشتراک مساعی داشتند ھم با طبقات روحانی و روش) مشروطه (

رداخت پدولت به ایجاد صندوق عدالت و مجلس تحقیق مظالم , بر اثر فشار حوادث و مظالم , ھمچنین در عھد ناصری 

به ھیچ وجه , اما طبیعی بود که نه صندوق عدالت و نه مجلس تحقیق مظالم و نه دستور العمل ھای حکومتی 

   .مکانیسم حکومت را تغییر نداد 

  : عرض حال ھای مردم موجب صدور فرمانی کلی از طرف شاه شد مبنی بر اینکه 

  .رعیت به عرضحال خود آزاد باشند 

این مجلس نه مرجع قضایی صحیحی . مجلس تحقیق مظالم ھم سرنوشتی بھتر از مجلس وکالی تجار نداشت  

  . داشت و نه قدرت اجرایی داشت لذا محکوم به سقوط و تباھی بود 

   

  :با صدارت سپھساالر ) شورای وزیران (اسیس کابینه ت

از ایجاد شورای وزیران این بود که از کار مملکت داری خسته , امین الدوله اینگونه القا میکرد که ھدف ناصرالدین شاه 

ات عالمند به ایجاد اصالح, و سفرھای اروپایی اش , اما بنظر میرسید که شاه در پی آشنایی با غرب . شده است 

کسی که واقعًا شاه را به . خود را نشان میداد , این مسئله پس از ھر بار بازگشت شاه از فرنگ . اداری در کشور بود 

بود که از نظر روحی تفاوت فاحشی با صدر اعظم پیشین خود ) صدر اعظم(این کار تشویق کرد حسین خان سپھساالر 

. در استانبول بوده و با نظام ھای حکومتی اروپا آشنایی داشت سپھساالر سالھا . یعنی میرزا آقاخان نوری داشت 

  :گرچه لرد کروزون معتقد است که. البته شاه با اقتار زیاد او مخالف بود 

  .شورای سلطنتی روسیه بود , نمونه خارجی شورای وزیران مورد نظر شاه 

  . ن انگلستان باشد سپھساالر آشکارا معتقد بود که شاه نبایستی حکومت کند و مانند سالطی

   

  :روزنامه نگاری در عصر قاجاری

روزنامه میرزا . ق منتشر شد  ١٢۵٣میرزا صالح شیرازی بود که در , نخستین کسی که به امر روزنامه نگاری پرداخت 

و در صفحه دوم ,   اخبار ممالک الشرقیه: در باالی صفحه اول نوشته بود . صفحه بود  ٢اسم نداشت و در , صالح 

  . اخبار ممالک غربیه : نوشته بود 

  . بود   News Paperالبته خود میرزا صالح روزنامه را کاغذ اخبار میخواند که ترجمه 

خرید . روزنامه به شکل امروزی توسط امیر کبیر به نام وقایع اتفاقیه و ھفته ای یکبار منتشر شد , اما چند سال بعد 

یک قران بود ھر شماره این , یک من , در آن زمان که گوشت . زیرا گران بود  این روزنامه برای مردم عادی ممکن نبود

  ) شماره ۴٧١(سال منتشر شد  ١٠وقایع اتفاقیه حدود . شاھی بود  ١٠روزنامه 
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مثال به روزنامه . سیاسی و فکری عصر ناصری منبع ارزشمندی است , این روزنامه برای شناخت تحوالت فرھنگی 

در این سالھا ایران با انگلیس برسر مسئله ھرات مناقشه , ق نگاه کنید  ١٢٧٣تا  ١٢٧٢وقایع اتفاقیه بین سال ھای 

  .  اخبار جنگ را در این روزنامه میتوانید پیدا کنید. دارد 

که نقاشی (روزنامه مصوری توسط صنیع الملک , سپس به درخواست ناصرالدین شاه و متاثر از روزنامه ھای فرنگی 

در عھد ناصری روزنامه ملتی و روزنامه ایران ھم . به نام روزنامه علیه دولت ایران منتشر میشد ) رادر ایتالیا آموخته بود 

  . منتشر میشد 

ظل السلطان در اصفھان روزنامه فرھنگ و مظفرالدین . ن شاھزادگان ناصری ھم رایج شد فرھنگ انتشار روزنامه بی

  . میرزا ولیعھد در تبریز روزنامه ناصری را منتشر میکرد 

. روزنامه نظامی را چاپ کرد که بعدھا بنام مریخ تغییر نام داد , میرزا حسین خان سپھساالر در ایام فرماندھی سپاه 

نخستین روزنامه دانشگاھی توسط دارالفنون به . السلطنه روزنامه ای بنام روزنامه علمی داشت محمد حسن اعتماد 

  . نام دانش بود 

  . تمام این روزنامه ھای داخلی جسارت انتقاد از دولت را نداشتند زیرا ھر یک به نوعی جیره خوار دولت بودند 

    

ترجمه فارسی کتاب حاجی بابای . ادبیات ھم پیدا شد   در شکل ھای جدیدی, ھمگام با اندیشه ھای جدید در ایران 

عنوان , سرگذشت حاجی بابای اصفھانی . جیمز موریه است    این کتاب تالیف. نمونه ای از آن است , اصفھانی 

 . مامور سیاسی دولت انگلیس در دربار فتحعلیشاه , کتابی است از جیمز موریه 

کتاب در باره فردی است که پس از ماجراھای طوالنی به دربار قاجار راه یافته و گزارشی از فساد اداری این دوره را 

  . این کتاب توسط میرزا حبیب اصفھانی به فارسی ترجمه شد . ترسیم میکند 

از , رکمانان می شود اسیر ت, کتاب سرگذشت پرماجرای یک ایرانی اھل اصفھان است که در سفر زیارتی به خراسان 

به اعماق . به کسوت صاحبان حرفه ھای مختلفی در می آید , آنھا میگریزد و طی سفر به شھرھای مختلف    دست

فساد درباری و غیره را ھم , و در خالل آن ریاکاری مذھبی . و این ماجراھا را با طنز و ھجو در می آمیزد , جامعه میرود 

  . بیان میکند 

مرحوم عباس اقبال و . که جیمط موریه برای کتاب انتخاب کرده ھم نظرات مختلفی بیان شده است در خصوص نامی 

  . گرفته شده است ) از محصالن اعزامی به انگلیس (مجتبی مینوی معتقدند که نام حاجی بابا از نام حاجی بابا افشار 

   

ناصرالدین شاه در داخل اجازه چاپ نداشتند که از بدلیل استبداد , روزنامه ھایی که از شرایط کشور انتقاد میکردند 

روزنامه ھای ثریا و , روزنامه اختر در استانبول , روزنامه حبل المتین در کلکته , جمله میتوان به روزنامه قانون در لندن 

ھمتر از بقیه م, شاید روزنامه حبل المتین را بتوانیم بخاطر لحن مذھبی و استحکام ھدف . پرورش در قاھره اشاره کرد 

سال منتشر میشد و مدیر آن مردی از اھالی کاشان بنام جالل الدین الحسینی ملقب به  ۴٠این روزنام حدود . بدانیم 

البته در جریان . در انقالب مشروطه حبل المتین بوسیله برادر موید االسالم در تھران منتشر شد . موید االسالم بود 

 ٢٠٠در این دوره بیش از . چنان توسعه یافت که گویی از در و دیوار روزنامه میریخت روزنامه نگاری , انقالب مشروطه 

  ...و, صبح صادق , ندای وطن , روح القدس , رھنما , مساوات , صور اسرافیل : مثل . روزنامه منتشر میشد 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٠ 
 

پس , امه ھای عصر مشروطه زیرا روزن. با این حال عصر طالیی روزنامه نگاری در ایران مربوط به بعداز مشروطه است 

روزنامه ایران : مثل . از آن به بلوغ و پختگی خاصی رسیدند و ما شاھد انتشار روزنامه ھای وزین و ارزشمندی ھستیم 

  ... آفتاب و , شفق , نو , 

  . اما دیکتاتوری رضا خان مجددًا روزنامه نگاری را به رکود کشانید 

   

  : و اما در مورد صنعت چاپ 

قرن اختراع چاپخانه ,  ١۵قرن . قرن با ھم فاصله دارند  ۴حد اقل , ه تاسیس چاپخانه در ایران و دنیای متمدن متاسفان

ما نمیدانیم چرا صفویه نسبت به این صنعت غریبه . توسط گوتمبرگ آلمانی است و این معاصر صفویه در ایران است 

است بنام رساله جھادی و نخستین چاپخانه ھم در تبریز و رساله ای , نخستین کتابی که در ایران چاپ شد . ماندند 

  .نخستین کسی که چاپخانه براه انداخت میرزا زین العابدین تبریزی است 

عامل اصلی در ظھور و توجه چاپخانه در تبریز . دومین چاپخانه ھم در تبریز توسط میرزا صالح شیرازی تاسیس شد  

چاپخانه خود را به تھران انتقال داده و کارش را با چاپ قرآن , سپس میرزا صالح . بدون تردید عباس میرزا ولیعھد بود 

  . سپس برخی کتابھای عالمه مجلسی چاپ شد . آغاز کرد 

   

  :اعزام محصل به خارج 

   

مظاھر ورود تفکر غربی و آشنایی با , مھمترین تاثیر این کار . اعزام محصل به خارج از دوره عباس میرزا ولیعھد آغاز شد 

احتماًال در . تاریخ دقیق این اعزام مشخص نیست . دو نفر بودند , نخستین کاروانی که اعزام شد . تمدن غرب بود 

او . یکی از اینھا میرزا کاظم نامی بود که برای تحصیل نقاشی فرستاده شد . ق این دو نفر به لندن رفتند  ١٢٢۵سال 

و پس از بازگشت تحت . رزا بابا نام داشت که برای تحصیل طب رفته بود دومی می. در لندن بیمار شده و وفات یافت 

  . طبیب مخصوص عباس میرزا شد و یکی از شخصیت ھای ثروتمند ایران گشت , نام میرزا بابا حکیم باشی 

شت به یکی از اینھا میرزا جعفر خان بود که برای تحصیل مھندسی رفته بود و پس از بازگ. نفر بودند  ۵کاروان دوم 

نفر بعدی محمد علی نام داشت که برای قفل سازی . ایران با عنوان میرزا جعفرخان مشیرالدوله از رجال ایران شد 

چھارمی میرزا . نفر بعدی ھم در صنعت معماری تحصیل کرد . رفته بود و در ایران در صنایع نظامی مشغول بکار شد 

  . خستین کسی است که به تاسیس روزنامه پرداخت صالح شیرازی بود که ھنر چاپ را آموخته بود و ن

  

  

  : روشنفكران عصر قاجار

اگرچه آشنايي . در اين مبحث قصد داريم به نقش خواص و روشنفكران در جريان تاريخ ايران عصر قاجار اشاره كنیم 

روشنفكران ايراني با غرب ، از مدتھا قبل آغاز میشود ، اما از اين زمان است كه درب ھاي غرب بطور جدي به روي 

  . روشنفكران ايراني باز میشود 

ھاي روشنفكران عصر اولیه قاجار نشان میدھد كه اكثر آنان مبھوت پیشرفتھاي غرب شده و از  دقت در آثار و انديشه

لذا گاھي انتقادھاي تندي را علیه مذھب و طبقه . استبداد و بي قانوني در كشور رنج میبرده و سرخورده شده اند 

  . علماي ديني از خود نشان میدھند 
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  :رستم الحكما 

م نوشته ، از جنبه ھاي استعماري انگلیس و تجربه تلخ  ١٨رستم التواريخ كه در اواخر قرن رستم الحكما در كتاب 

از او نوشته . نام اصلي رستم الحكما ، محمد ھاشم آصف صفوي رستم الحكما است . ھنديان سخن رانده است 

از عھدنامه تركمنچاي  رساله اي است كه رستم الحكما يكسال پس" احكام و اشعار " كتاب . ھاي متعددي داريم 

مولف اين رساله را . و طبیعي است كه شكست ايران از روس در ذھن او تاثیر ژرفي داشته باشد . نوشته است 

  . بصورت گفت و شنودي فرضي با فتحعلیشاه در رابطه با ھمان قضیه تاريخي نوشته است 

البته ما در تاريخ قاجاريه بیشتر او را با ( مقاله ديگر  قانون سلطنت ، و چند: رستم الحكما آثار ديگري ھم دارد از جمله 

  .)نام كتاب رستم التواريخ مي شناسیم 

دانش حوزوي را تخطئه میكند و . معتقد به تفكیك سیاست از دين است .   رستم الحكما يك منور الفكر ديني است

  . ردگار است در تفكر او فرمانروا سايه پرو. شیوه عالمان دين را به انتقاد میكشد 

   

  :ابوالحسن خان ايلچي

ھمانگونه كه در جريان روابط ايران و . شايد جدي ترين روشنفكر در ابتداي عصر قاجار ، ابوالحسن خان ايلچي باشد 

عھدنامه اي را امضا كرد ) سفیر انگلیس در ايران (انگلیس در عصر فتحعلیشاه آمد ، پادشاه ايران با سرھارفوردجونز ، 

سپس از طرف ايران حاجي میرزا ابوالحسن خان ايلچي . استفاده كند تا از كمك ھاي انگلیس براي مقابله با روسھا 

معروف به ابوالحسن ايلچي را ) خواھر زاده و داماد حاجي میرزا ابراھیم خان اعتماد الدوله صدر اعظم شاه( شیرازي 

  . به عنوان سفیر به لندن فرستادند تا قرارداد توافق شده را به تصويب پادشاه انگلیس برساند 

او در ھمان سفر در . بوالحسن خان از نخستین ايرانیاني بود كه با آنگونه سمت و ماموريت به يك دربار اروپايي میرفت ا

به عضويت فراماسونري انگلیس ) ق ١٢٢۵(م  ١٨١٠در . حلقه سرسپردگان استعمار درآمد و به خوشگذراني پرداخت 

به ايران آمد و دو نفري با ھم در ) یس در ايران شده بود كه وزير مختار انگل(سپس ھمراه سرگوراوزلي . درآمد 

اسناد موجود در اداره بايگاني ھمگاني انگلیس ، . راھنمايي دولتمردان ايراني به انجمن ھاي فراماسونري تالش كردند 

  . گزارشگر آن است كه ايلچي بخاطر خدماتش به انگلستان حقوق ماھیانه میگرفته است 

از آن ياد میشود ، نوشته " حیرت نامه سفرا"سفرنامه اش را كه با عنوان ) ابوالحسن خان ايلچي (ن سفیر ايران به لند

البته . به بار نشست ) ابوالحسن ايلچي و سرگوراوزلي (به اين ترتیب ، تالش ھاي اين دو يار فراماسون ، . است 

به ھمین خاطر ، . ين زمینه بي تاثیر نبود ھداياي ارزشمند سرگوراوزلي به فتحعلیشاه و ابوالحسن ايلچي ، در ا

  . سرگوراوزلي به دريافت نشان شیر و خورشید شاھنشاھي مفتخر شد 

  : حیرت نامه ابوالحسن خان ايلچي دو ويژگي مھم دارد 

و دوم آنكه داستانھاي مربوط به خوشگذرانیھا و عشقبازيھاي . يكي آنكه در زمینه دانش و نو گرايي سخن گفته است 

عشق ايلچي به يك دختر انگلیسي تا جايي رسید كه حتي سرگوراوزلي ھم از او خواست دست . را در بر میگیرد  او

  . از اين كار بردارد 

  :ايلچي خیلي تحت تاثیر انديشه ھاي نو مردم انگلیس قرار گرفته و مي نويسد 

  "ند در اين صورت چگونه صاحب فكر نشوند در مملكتي كه اين قسم قدردان دار" 
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از ) و به آن اشاره خواھیم كرد (البته ايلچي بسیاري از ويژگي ھاي مھم نظام پارلماني را كه عبدالطیف يادآوري كرده 

بودن  دغرق در فرھنگ اروپايي شده، در ايران مسئله پارلمان و محدو   البته در زماني كه ايلچي. نظر دور داشته است 

كه اساسًا محمدود كردن (شايد حتي خود ايلچي ھم فلسفه وجود پارلمان را . اختیارات شاه ھنوز مطرح نشده است 

  :درك نمیكرده و با ذكر اين نكته كه ) قدرت پادشاه است 

  "كوشش نمايندگان مجلس براي عزت است تا از آن رھگذر به منصب وزارت برسند "

  . ھد ساده لوحي خود را نشان مید

كه بعدھا در اصطالح ركن چھارم مشروطه نام (ايلچي به يكي از مھمترين نھادھاي دموكراسي غرب يعني مطبوعات 

  . اشاراتي دارد اما نه با حوصله و شايسته آن ) گرفت 

ز ريشه در واقع يكي ا. تقلید كوركورانه ايلچي از تمدن غرب ، موجب شد كه جنبه ھاي استعماري غرب را ناديده بگیرد 

  . ايران را میتوان در ھمین نگرش ھاي عجوالنه از غرب جستجو كرد    ٢٠ھاي غربزدگي قرن 

   

  :عبدالطیف شوشتري

او از نخستین ايرانیان . يكي ديگر از روشنفكران عصر اولیه قاجار و معاصر فتحعلیشاه ، عبدالطیف شوشتري است 

او در ابتدا به شھرھاي مختلف . رب ، اظھار نظر كرده است انديشه گري است كه پیرامون جنبه ھاي مختلف تمدن غ

گرچه از زندگي در ھندوستان ناراضي بود ، اما از طرف ھندي . ايران و عراق سفر میكند و سپس به ھندوستان میرود 

،  رب است اين روشنفكر قاجاري ، كتاب معروف خود تحفة العالم را كه گزارشي از جھان و دانش غ. ھا مورد احترام بود 

  . تالیف كرد 

عبدالطیف شوشتري در كتابش از رفورماسیون و جدال طوالني انگلیسي ھا با نفوذ كلیساي روم و تبلیغات خرافه آمیز 

  . سخن راند " اكنون تمام فرنگیان پیروي حكما كنند و در امر مذھب پرده دارند " پاپ ھا و اينكه 

از ارزش وسايل علمي مثل قطب نما سخن گفته و از تئوري كپرنیك در مورد . عبدالطیف آزادي بیان و قلم را مي ستايد 

پیشرفتھاي غرب بخصوص انگلیس در زمینه دانش و پارلمان از چشم عبدالطیف پنھان . منظومه شمسي ياد میكند 

شرق  اما جالب است كه در كتابش ھیچ اشاره اي به شیوه ھاي استعماري انگلیس و غارت سرمايه ھاي. نماند 

  . نمیكند 

   

  :سلطان الواعظین 

او . ق به ھندوستان سفر كرد  ١٢٢١سپس در . او از خانواده اي اشرافي بوده كه به لباس طالبان علوم ديني درآمد 

وقتي به ايران برگشت . كه از طالب حوزه ھاي علمیه شیعه بود ، مطالبي را در باره نوگرايي و دانش غرب آورده است 

او برخالف عبدالطیف . آمد ، به دستور شاه به تالیف و تدوين يادداشتھاي سفرش به ھند پرداخت  شاه و نزد فتحعلی

اشاره میكند و حتي از استعمار غرب ) دانش و استعمار(شوشتري و ابوالحسن ايلچي ، به ھر دو بعد تمدن غرب 

  . انتقاد ھم میكند 

بخصوص مسئله كروي بودن زمین و (در زمینه رياضي و نجوم  سلطان الواعظین در سفرنامه اش از پیشرفتھاي اروپا

  . سخن گفته و به تكريم مقام علما و دانشمندان در غرب اشاره میكند ) حركت آن بدور خورشید
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شیوه . سلطان الواعظین ھمچنین پیرامون نظام كشورداري و شیوه حكومت دموكراسي اروپايي ھم مطالبي دارد 

بخصوص در باب . از دموكراسي ھر كشوري ، سلطان الواعظین را به تامل واداشت  حكومتي كشور انگلیس بیش

  . محدود بودن حوزه اختیارات شاه ، مشورت در امور مردم در حكومت و مضرات خودكامگي سخنان مفصلي دارد 

   

  :آقااحمد كرمانشاھي 

ھندوستان با عبدالطیف رفاقت  آقا احمد كرمانشاھي از دوستان عبدالطیف شوشتري است كه در طي اقامت در

او كه در خانواده اي روحاني بزرگ شده بود ، به آموختن علوم ديني پرداخته سپس به عراق رفت و از حوزه . داشت 

او كتابھاي متعددي نوشت كه . سپس به ھند رفت . درس مراجعي چون شیخ جعفر كاشف الغطا بھره برده بود 

  . است " مرآت االحوال جھان نما "ست ، كتاب مھمترين اثرش كه مربوط به بحث ما

آقا احمد كرمانشاھي ، به داليلي از جمله آشنايي خود و پدرش با انگلیسي ھا و مقام ھاي انگلیسي در ھند ، 

او در بیان پیشرفتھاي نجومي غرب به تقلید از نگرش عبدالطیف ، سخن . ھمواره از انگلیسي ھا به نیكي ياد میكند 

يكي از نو آوريھاي غربیھا در ھند كه از چشم آقا احمد دور نماند ، آموزشگاه ھاي نو ، آموزش ھاي نو ، و  .رانده است 

  . حتي تحصیل رايگان براي فقرا بود 

در انگلیس اختیارت شاه میان پادشاه " و در اين مورد مینويسد كه . مسئله دموكراسي مورد توجه آقااحمد قرار گرفت 

  "پارلمان تقسیم شده ، و شاه را سوگند میدھند كه از آيین و قواعدي كه مقرر شده ، تخلف نورزد ، وزيران و 

آقا احمد از شیوه انتخابات عمومي براي برگزيدن نمايندگان مجلس ، آزادي مردم در امور ، برابري ھمه از شاه تا رعیت 

آقا احمد چنان فريفته رفتار انگلیسي ھا .، سخن میگويد در برابر قانون ، پیشرفت افراد در سايه دانش و نه از راه ارث

  :میشود كه میگويد 

  "تا به حال نشنیديم و نديديم كه از صاحبكاران قوم انگريز دلقك اراذل باشد "

   

  :عباس میرزا ولیعھد فتحعیلشاه  

چاره اي جز تقويت ارتش  ايران براي مقابله با تجاوزات روسیه ،. او ھم يكي از شخصیت ھاي روشنفكر قاجاري است 

عباس میرزا فردی نوگرا بود و از رایزنی و مشورت با میرزا ابوالقاسم .   خود و كمك گرفتن از انگلیس و فرانسه نداشت

برخی از محققین معتقدند . قائم مقام ھم بھره مند بود تا جائیکه تاریخ نوگرایی در ایران با ایندو نفر عجین شده است 

او در این اندیشه بود که علل عظمت غرب را دریابد و آنرا در ایران . وگرایی در ایران عباس میرزا است که بنیانگذار ن

به , اگر جنگھای ایران و روس و مرگ زودھنگام . پیاده کند و ھمزمان به جنبه ھای استعماری غرب ھم توجه داشت 

  . وی فرصت میداد شاید میتوانست گام مھمی در تاریخ ایران بردارد

فرستادن دانشجو به , نوسازی ارتش با کمک انگلیسی ھا و فرنسویھا , از جمله برنامه ھای نوگرایانه عباس میرزا 

تالیف و چاپ کتابھایی در زمینه دانش نو اروپا می , و اقدام به ترجمه ) ق روی داد  ١٢٢۶که برای نخستین بار در (اروپا 

حتی موافقت علما را ھم بدست آورد و بر , ردن وجھه شرعی به این عمل میرزا قائم مقام ھم برای بدست آو. باشد 

  . ھم به شیوه اروپایی می جنگیده است ) ص(چنین استدالل میکرد که حتی پیامبر اسالم , پایه آیاتی از قرآن 
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  :عسگرخان افشار ارومی 

ق در  ١٢٢٣میتوان به عسگرخان افشار رومی اشاره کرد که در , در میان رجال درباری و دوستان نزدیک عباس میرزا 

در بنیادگذاری , البته عسگرخان پس از بازگشت به ایران . پاریس با بلند پایگان فراماسونی انگلیس دست ھمکاری داد 

ته ھای مفتون بیک دنبلی در کتاب مآثر السلطانیه چنین بر میآید از نوش. یک انجمن فراماسونی موفقیت بدست نیاورد 

  . که عسگرخان در ارتش عباس میرزا خدمت میکرده است 

   

  :میرزا صالح شیرازی 

او قبل از . میتوانیم به میرزا صالح شیرازی ھم اشاره کنیم , در میان دوستان و ھمکاران عباس میرزا در نوگرایی 

میرزا صالح پس از آموزش زبان ھای . در دستگاه عباس میرزا بود , ق  ١٢٣٠تحصیل در  عزیمت به انگلیس برای

نخستین چاپخانه دولتی ایران را در تبریز بکار انداخت و , انگلیسی و فرانسوی و فراگیری ھنرھایی مثل چاپ در لندن 

ا صالح از نوآوریھای غرب بخصوص روس و میرز. برای نخسیتن بار روزنامه ای بنام کاغذ اخبار را در تھران منتشر کرد 

آزادی , اھمیت حکومت قانون , نظام پارلمانی , علم شیمی , انگلیس سخن رانده و به مسائلی مثل صنعت چاپ 

چھره استعماری ,او ھم مانند بسیاری از پیشروان نوگرایی . اھمیت داده است ... و , محدود بودن قدرت شاه , مردم 

  . ضمن اینکه او در انگلیس به عضویت انجمن فراماسونی در آمد . نمیدھد  غرب را مد نظر قرار

   

  :چند روشنفکران دیگر 

روشنفکرانی بوده اند که اگرچه مشھور نبودند اما زوایای استبدادی حکومت و یا استعمار غرب را مورد , در عصر قاجار 

  . توجه قرار دادند 

دولت و نویسنده توانایی است و سالھا منشی مخصوص میرزا تقی خان  مثًال روشنفکری است که یکی از کارگذاران

است " رساله در اصالحات ", نام این اثر . امیر کبیر بوده و رساله انتقادی اش را خطاب به ناصرالدین شاه نوشته است 

سین فراھانی اما محققین احتمال زیاد میدھند که اثر محمد ح, و گرچه به نام مولف در رساله اشاره نشده . 

  . او از ترقی خواھان است و ستایشگر امیر کبیر است. دبیرالملک است 

بر بی نظمی و عقب ماندگی دولت تاخته و از روش ھای قانون گرایانه به شیوه , برخی دیگر از روشنفکران این عصر 

حمله تند یکی از روشنفکران ) مولف سرگذشت شخصی(انتقاد نامه میرزا ابراھیم بدایع نگار . غربی حمایت می کنند 

  . قاجار است بر بی سامانی دستگاه حکومت 

حجاز و مصر به , عراق , روس , و یا ابوطالب بھبھانی مولف رساله منھاج العلی است که پس از سیاحت در ھند 

میکند  او سعی. تاکید او بر نظامات قانونی قابل تامل است . سیاست ھای استعماری انگلیس کمابیش ھشیار است

به ظاھر از ناصرالدین شاه تحسین میکند اما منکر بی نظمی   .قوانین اروپایی را با اصول اسالمی سازش دھد 

این روشنفکر حاصل مطالعاتش را بصورت کتاب قانونی درآورده که آنرا قانون ناصری خوانده . دستگاه ناصری ھم نیست 

  . امه ھای َمِلُکمی گرفته است قانون است که اصول آنرا از قانون ن ۵و آن شامل 

یک گفت , نمونه آشکار این تفکر . برخی از آثار انتقادی این دوره در حمله به تفکرات مذھبی جامعه متبلور شده است 

  . از مولفی مجھول " شیخ و شوخ "و شنود انتقادی است در رساله ای بنام 

بلکه به بیان ارزش ھای مادی , ودش را به نقد کشیده مولف نه تنھا بنیان ھای اجتماعی و سیاسی و دینی زمان خ

  .غرب می پردازد و بیان میکند که طبقه علمای مذھبی در تعالی جامعه فرومانده اند 
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نه تنھا در   )دختر ناصرالدین شاه (خاطرات تاج السلطنه . درون دربار قاجاری ھم از نسیم روشنفکری مصون نماند 

بلکه در شناخت ھشیاری زن درون دربار ناصری اثر ارزشمندی , وشته با ارزشی است تشریح انتقادی نظام حکومت ن

او خواھان حقوق طبیعی و آزادی زن و مرد است و شگفت اینکه او با عقاید سید جمال آشناست و ستایشگر . است 

  .آن است 

   

  :میرزا فتحعلی آخوندزاده  

آخوند زاده که . رانی مقیم قفقاز بوده و به ایرانی بودن خود میبالد او یک سکوالریست تمام عیار است که از خانواده ای

معتقد بود که پادشاه باید خود را نماینده .این کار را از لوازم آزادی میدانست , طرفدار تشکیل فراماسونری در ایران بوده 

ذھب کند و بایستی به وطن م  وی معتقد بود که دیگر زمان آن گذشته که کسی زندگی خود را قربانی. ملت بداند 

  . پرستی اھمیت داد 

ضد دین و طرفدار . سکوالریست غربی و طرفدار نظام پارلمانی غربی بود , بطور کلی آخوند زاده یک آزادی خواه 

  . او در نوشته ھایش به انتقاد از پیامبر و دین اسالم می پردازد . سرسخت زرتشتیھا بود 

   

  :میرزا حسین خان سپھساالر 

میرزا حسین خان سپھساالر است که پس از , یکی دیگر از روشنفکران عصر قاجاری و به عنوان یک دیپلمات غرب گرا 

کنسول ایران در بمبئی و سپس تفلیس شد و بعد ھم سفیر ایران در استانبول , تحصیل در فرانسه در زمان امیر کبیر 

وی بشدت تحت تاثیر نوگرایی در عثمانی قرار . ی ھم رسید به مقام صدر اعظم) م  ١٨٧١(ق  ١٢٨٨او بعدھا در . شد 

  .و مجلس مشورتی از اقدام ھای اوست ) با عنوان دربار اعظم (تشکیل کابینه . گرفت 

   

  :میرزا ملکم خان ناظم الدوله 

م و غرب میرزا ملکم خان ناظم الدوله به عنوان یک ارمنی ھواخواه ھماھنگی بین اسال, در میان روشنفکران قاجاری 

وی را . او پس از تحصیل در پاریس به ایران آمده و در دارالفنون به عنوان مترجم استخدام شد . معرفی شده است 

بعدھا وزیر مختار ایران در لندن شد و بر اثر مخالفت با شاه در قضیه التاری مورد . بانی فراموشخانه در ایران میدانند 

. دشمنی خود را با نظام حکومتی ایران آغاز کرد , ا با تاسیس روزنامه قانون خشم ناصرالدین شاه قرار گرفت و لذ

  . ملکم خان از طرفداران سرسخت ارزشھای غربی است 

   

  :طالب اف 

یک روشنفکر دیگر را سراغ داریم , اساسًا در نظام حکومتی خدمت میکردند , با وجودیکه روشنفکرانی مثل ملکم خان 

برخالف میرزا ملکم و یا مستشارالدوله و غیره , عبدالرحیم طالب اف . ست و آن طالب اف است که از جنس بازرگانان ا

سال در روسیه بود ولی  ۵٠با اینکه حدود . به کسب و کار و بازرگانی مشغول بود ) که مدتی در خدمت دولتی بودند ( 

الفت ھای او با اندیشه ھای دینی حس ملس گرایی قوی داشت ولی مخ. ھرگز ھویت ایرانی اش را فراموش نکرد 

  . موجب تکفیر او از طرف روحانیونی چون شیخ فضل اهللا شد 
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  :سید جمال 

سید جمال در سن نوجواني براي تحصـیل علـوم اسـالمي عـازم نجـف شـد و در حـوزه درس شـیخ مرتضـي انصـاري از           

زبان انگلیسي ، با تحـوالت سیاسـي ھنـد    سپس به ھند رفت و ضمن آشنايي با . مجتھدان بزرگ آن عصر تحصیل كرد 

سید احمد خان آشـنا  ) پوزیتیویستی (سید در ھند ، با اندیشه ھای تحّصلی .بويژه مسئله استعمار انگلیس آشنا شد 

ایـن کتـاب بعـدھا    . شد و رساله معروف خود یعنی حقیقت مذھب نیچری رادر رّد اندیشه ھای سید احمد خان نوشـت  

سـپس   .مصری معروفش یعنی محمد عبده با عنوان اّلرد علی الدھریین  به عربی ترجمه شـد  توسط یکی از شاگردان 

در دوره سلطنت ناصرالدين شاه به ايران آمد و به نشر افكار خود پرداخت اما بر اثر تھديد حكومت ناصري بـه افغانسـتان   

پـي مخالفـت شـیخ االسـالم اسـتانبول بـا او       در . رفت و سپس باز ھم به ھند و از آنجا به مصر و بعد به استانبول رفت 

  .سال در مصر بود  چندمجددًا به مصر بازگشت و مدت 

فعالیت ھاي سیاسي سید جمال در مصر ، تاثیر قابل توجه اي در رشد انديشه ھـاي آزاديخواھانـه مـردم مصـر در دوره     

. بـه تـدريس فلسـفه ابـن سـینا پرداخـت        او در مصر انجمن حزب الوطني را تاسیس كرده و در جامع االزھر. معاصر دارد

در ايـن زمـان انگلیسـي ھـا در مصـر نفـوذ       . سید ضمن اين مباحث به موضوع ضرورت وحدت اسالمي ھم مي پرداخـت  

با فشارھاي انگلیس ، او دوباره مجبور شد به ھندوستان برود و سپس به اروپا عـازم  . دارند و افكار او را تحّمل نمیكنند 

سـال بـه نوشـتن     ٣سید در پـاريس بـه مـدت    . نگلیس به فعالیت مي پردازد و سپس به پاريس مي رود ابتدا در ا. شد 

. اسـت  ) از شاگردان سـید و از روشـنفكران مصـر   (سردبیر اين روزنامه شیخ محمد عبده . روزنامه عروة الوثقي پرداخت 

قیقات وسیعي رادر خصوص اديـان الھـي   كه تح(سید جمال در مدت اقامت در پاريس با انديشمنداني مثل ارنست رنان 

شماره  ١٨البته عروةالوثقي پس از . مباحثه داشت ) بويژه مطالعات تطبیقي بین اسالم و مسیحیت و يھود انجام داده 

   .، با توطئه و تالشھاي انگلیس تعطیل شد

سپس . افكار او آشنا شد  در دوره اي كه سید جمال در مصر به فعالیت ھاي سیاسي مشغول بود ، ناصرالدين شاه با

در ابتدا شاه به افكار و انديشـه ھـاي او عالقـه    . با مقاالت سید در عروةالوثقي كه در پاريس منتشر میشد ، آشنا شد 

مند بود لذا وي را به ايران دعوت كرد اما پس از مدتي اقامت در ايران ، درباريان ذھن شاه را نسـبت بـه او خـراب كردنـد     

در سومین سفرش به اروپا رفته بود ، آوازه شـھرت  ) م  ١٨٨٨( ق  ١٣٠۶ھنگامیكه شاه در . ن خارج شد لذا سید از ايرا

ق بـه ايـران آمـد امـا      ١٣٠٧سید جمال در . سید جمال در اروپا مجددًا وي را بر آن داشت كه سید را به ايران دعوت كند 

ه اينبار در حضرت عبدالعظیم متحصن شده بود ، بـه  باز ھم دسیسه ھا و حیله ھاي درباريان موجب شد كه سید را ، ك

  . سید از آنجا باز ھم با اروپا رفته و در لندن به انتشار روزنامه اي بنام ضیاء الخافقین پرداخت . عتبات تبعید كند 

 سلطان عبدالحمید عثماني براي آنكه از انديشه ھا ، عقايد و توانائي ھاي سید در جھـت وحـدت اسـالمي و در ضـمن    

اما در اينجا ھم درباريان عثماني با كمـك  . قدرت طلبي خودش بھره برداري كند ، سید جمال را به استانبول دعوت كرد 

وي را در اسـالمبول  ) در حالیكه يكسـال از مـرگ و تـرور ناصـرالدين شـاه مـي گذشـت        (ق  ١٣١۴انگلیسي ھا در سال 

  )خصوص مسموم شدن او اتفاق نظر ندارند  البته ھمه منابع در(. مسموم كرده و ھمانجا مدفون شد 

انديشه ھاي سیاسي سید جمال تاثیر غیر قابل انكاري در رشد و ظھور آزادي خواھي و مشروطه طلبي مردم ايـران و  

  . بسیاري از كشورھاي اسالمي داشته است 
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بـه  . ن آنھا سخن مي گفت سید در ھر كشوري كه مي رفت ، خود را با فرھنگ و آئین آن كشور عجین مي كرد و از زبا

  . ھمین دلیل كشورھاي مختلف مثل ھند ، افغانستان و مصر ، ھر يك او را از آن خود میدانند 

ديدگاه ھاي متنوع و بعضًا فیلسوفانه سید جمال ، عالقه او به ھمكاري با فراماسونرھا ، مخفي نگه داشـتن اعتقـادات   

ھمگي ) مانند پاسخي كه به ارنست رنان میدھد(سفه و علماي غرب مذھبي ، و پاسخ ھاي دمكرات مآبانه وي به فال

اينكه او اساسًا به دنبال چه بوده، سالھاست كـه در  . نشان دھنده پیچیده بودن شخصیت فكري و سیاسي سید دارد 

وده باشـد  ممكن است كه او در پي اسالم واقعي و يا تعبیر جديدي از دين ب. مجامع روشنفكري مورد مناقشه قرار دارد 

بھمین خاطر سید در مقابل ارنست رنان ، بـه دفـاع از امـت    . اما در عالقه وي به امت اسالمي نیز ترديدي وجود ندارد . 

 .اسالمي میپردازد تا ايمان اسالمي 

ھمـین  سید ھنگامیكه به دعوت شاه در ايران بسر میبرد ، افكار آزاديخواھانه و ارتباط با برخي علما را آشكار میسـازد و  

چـون حـاكم تھـران بـه شـاه اطـالع داد كـه        . موجب نگراني ناصرالدين شاه شده و وي را مجبور به خروج از ايران میكنـد  

  . سید جمال الدين به علما نامه نوشته و از اعطاي امتیازات اقتصادي به بیگانگان انتقاد كرده است 

سید علي اكبر ھـم مثـل   . علي اكبر فال اسیري ديدار كرد وقتي سید به عراق تبعید شد ، به بصره رفته و با حاج سید 

سـید از بصـره نامـه    . خود سید جمال ، بخاطر سخنراني علیه واگذاري امتیاز تنباكو در شیراز ، به عراق تبعید شده بود 

ي و اي به میرزاي شیرازي مجتھد كه در سامرا است ، نوشته و ناصرالدين شـاه و امـین السـلطان را بـه جـرم بـي دينـ       

اعطاي امتیازات به بیگانگان محكوم مي كند و میرزاي شیرازي را تشويق میكند كه از مقام مرجعیت و اقتـدار خـود بـراي    

او سـپس بـه   . سید نامه ديگري را با ھمین مضـمون بـه علمـاي ايـران نوشـت      . حفظ منافع ملي ايران بھره برداري كند 

و بـدلیل ھمـین ارتبـاط ، او را    . ران ، با میرزا ملكـم خـان ھمكـاري میكـرد     لندن رفت و در آنجا با ھدف مخالفت با دولت اي

  . متھم به طرفداري از فراماسونري كرده اند 

ھنگامیكه سلطان عبدالحمید عثماني وي را به استانبول دعوت كرد ، سید تالش نمود تـا اتحـاد سیاسـي اسـالم را در     

  .زير لواي سلطان عثماني محقق كند 

به ھمین خاطر . ھاي سید جمال در جھان اسالم بگونه اي بود كه وي را پايه گذار پان اسالمیسم بدانند آرمان خواھي 

او از ھـر امكـاني بـراي رسـیدن بـه اھـداف خـود اسـتفاده         . ، تنھا اتكاي سید جمال ، به پشتوانه علما و روحانیون نبـود  

  .میشد ، گاھي به فراماسونرھا و گاھي ھم علما به ھمین خاطر گاھي به حكام ايران يا عثماني نزديك . میكرد 

سید جمال در پی ایجاد سازگاری میان اسالم سنتی و چالش ھای علمی و فلسـفی غـرب بـود و در ایـن زمینـه وضـع       

مـثًال در پاسـخ ارنسـت    . میانه ای را در پیش گرفت تا جائیکه بعضًا مالحظه میکنیم تا مرز تسامح دینی ھم پیش میرود 

خصوص این مسئله که دین مانع پیشرفت علم و فلسفه است ، با او ھمداستان شد و بیـان میکنـد کـه ھمـه      رنان ، در

  . ادیان ، نابردبار و بی تسامح ھستند 

سید فن آوری غرب را از اخالق غربی انفکاک ناپذیر میدانست و معتقد بود جھان اسالم میتواند بدون پذیرش پیامـدھای  

  . کالمی و فلسفی آن ، بدان دست پیدا کند 

اسـت کـه از    ١٩به نظر میرسد که تفکرات سید در باب دین ، فلسفه و علم ، انعکاس دیدگاه روشنفکران مسلمان قرن 

ز ضعف جھان اسالم و از طرف دیگر از سیطره غـرب بـر آن ناراضـی ھسـتند و بـه دنبـال بیـان نارضـایتی خـود          یک طرف ا

  . ھستند 

  . میدانیم )  Islamic Modernism(بطور کلی ، ما  سید جمال را بنیان گذار نوگرایی اسالمی 
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ورزیـده بـود   ) حکمت (نسل خود ، در فلسفه اسالمی ) Revivalist( سید جمال برخالف بسیاری از اندیشمندان احیاگر 

ایـن مطلـب بـه روشـنی در مقـاالت و خطابـه ھـای        . و فلسفه را برای احیای تمدن اسالمی امری اساسی میدانسـت  

گرچه ھمین موضوع باعث شد که منتقدان او  ، وی را متھم به بـدعت گـذاری   . سید بویژه در رساله نیچریه آمده است 

  . انند در اسالم بد

اتھامـاتي كـه در   . ما، در خصوص نگرش علما و روحانیون ايران در آن زمان نسبت به سـید جمـال ، چیـز زيـادي نمـدانیم      

تكفیر نامه علیه او منتشر شده بود ، و در روزنامه اختر چاپ شد ، سید را ملحد ، متمايل به ارمني ھـا و حتـي طرفـدار    

و اسـتقبال  . علماي مذھبي نسبت به او، بـي تـاثیر نبـوده اسـت       ھامات در نگرشتحقیقًا اين ات. بابیه معرفي میكردند 

  . گرمي را از طرف علما نسبت به سید شاھد نیستیم 

ھر دو به يك اندازه ) اگرچه ھر يك با انگیزه ھاي متفاوت (به اين ترتیب مالحظه میكنیم كه روحانیون و ناصرالدين شاه ، 

بخاطر انديشه ھاي اصـالح طلبانـه و قـانون گرايانـه     (روشنفكراني چون میرزا ملكم خان .  به سید جمال بد بین بوده اند

  . با سید جمال ھم آواتر از بقیه بوده اند ) اشان

در دوره . است كه در دوره ناصري ، ما شاھديم كه بین علمـا و روشـنفكران ، تفـاھمي برقـرار نیسـت       بر ھمین اساس

تفاھم نسبي ايجاد شد و ورود علما به عرصه سیاست ، پیروزي اولیه انقـالب مشـروطه   مشروطه و در ابتداي آن ، اين 

اما علما كمي پس از آن مجددًا خود را از جرگه روشنفكران بیرون كشیدند و لذا مشروطه بـاز ھـم تنھـا    . را موجب گرديد

  . ماند 

  . از ايران بود درخصوص سید جمال ، بیشترين نفوذ و تاثیر گذاري او در خارج  به ھر حال

منبع الھام برای جنبش ھای احیاگرانه ای مثل اخـوان المسـلمین در   ) Intellectual( سید جمال به عنوان یک روشنفکر 

مصر ، و جماعت اسالمی در پاکستان شد و تاثیرات عمیقی را بر روشنفکران مسلمانی چون محمد عبده ، رشید رضـا  

  .   السید و عثمان امین گذاشت ، علی عبدالرزاق ، قاسم امین ، لطفی 

  

   

بخصوص خاطراتی که جنبه سفرنامه پیدا کرده قابل . خاطرات روشنفکران این عصر نیز نشان دھنده افکار آنان است 

خاطرات حاج سیاح مربوط به . نمونه آنرا میتوان در خاطرات حاج محمد علی سیاح محالتی نام برد . توجه است 

این خاطرات با سفر حاج سیاح از . است ) یعنی تا سه سال پس از انقالب مشروطه (ق  ١٢٨٨تا  ١٢۵۶سالھای بین 

. و تا فرار محمد علی شاه از تھران و فتح تھران توسط سردار اسعد بختیاری پایان میگیرد , ھند به ایران شروع میشود 

پس از دوری از وطن به ایران و مالقات , دن کرده ھند و شرق دور دی, سال از ایران دور بوده و از امریکا و اروپا  ١٨او که 

  . تمام خاطرات او مملو است از انتقادات تند و تیز از روحانیون و خرافه پرستی مذھبی . ناصرالدین شاه میآید 

  . حاج سیاح علت بدبختی ایران را نبود قانون و دولت میداند 
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 )فراموشخانه (فراماسونري 

  

  :مقدمه 

قـرن پـیش گروھـي از بّناھـاي      ۵حـدود  . اصطالحي اروپـايي و بـه معنـي بّنـاي آزاد اسـت      ) Free Mason( فراماسونري 

م ، بـه تـدريج نحـوه عمـل بنايـان در       ١٨از قـرن  . روزمزد براي رفع مشكالت خود ، اقدام به تشكیل انجمن ھايي كردنـد  

ز جمله سیاستمداران و تحصیل كردگان را نیز بخود جلب كرد و بـه زودي  ايجاد انجمن فراماسونھا توجه گروه ھاي ديگر ا

اين انجمن ھـا مـدعي تـالش بـراي اتحـاد ھمـه       . چندين انجمن فراماسوني در كشورھاي مختلف اروپايي شكل گرفت 

  . در واقع آنان خود را مامور ساختن بناي عظیمي میدانستند كه ھمان معبد انسانیت بود . افراد بشر بودند 

  . با تشكیالت نخستین آن ، بسیار متفاوت بود  ١٩بدين ترتیب فراماسوني در قرن 

  :مباني فكري فراماسوني

بر اساس . و جان تئوفیل دزاگولیه ، صورت گرفت   میالدي بدست دكتر جیمز اندرسن ١٧١٧ايجاد فراماسوني عملي در 

اين تغییرات بر اساس فرھنگ بورژوازي و مدرنیسم .گرفت  اقدامات اين دو تن ، فراماسونري شكلي كامًال نظري به خود

  . صورت گرفت ) كه مبتني بر اصل تقدس زدايي از دين و نفي ماھیت الھي مذھب بود (

در غرب موجب كنار گذاشته شدن دين از صحنه اجتماع و بروز انديشه ھاي اومانیسـتي و    حاكم شدن اين جھان بیني

اين حركت در فراماسـونري بسـیار ظريـف    . اين طرز تفكر ، انسان ھمه كاره جھان است بر اساس . انسان مدارانه شد 

سـپس ديـن زدايـي بـا طـرح انديشـه خداپرسـتي بـدون         . ابتدا ، طرفداري از آزادي مذھب مطرح میشـود  . آغاز میشود 

  ) Deism  =دئیسم (اعتقاد به اديان 

يھودي ، و نھايتًا نفي اعتقاد به خدا با جـايگزيني   -یر مسیحي در مرحله بعد مخدوش كردن اعتقاد به خدا با طرح اساط

  . مفاھیمي طبیعي به جاي آفريدگار 

در خصـوص آزادي مـذھب در فراماسـونري و سـیر تغییـر      ) فراماسون تـرك (در كتاب ديالوگ ماسوني ، اثر دكتر ايشینداغ 

  :افكار ديني اعضاء چنین میخوانیم 

  ."ي ھیچ برادري مداخله نمیكند ماسوني به ايمان و عقايد شخص" 

در خصوص سیر استحاله فرھنگي اعضاي تشكیالت فراماسوني ، ايـن سـیر از ادعـاي آزادي مـذھب آغـاز میشـود ، بـا        

  . و با نفي مذھب و جايگزيني عقل و علمگرايي به جاي آن به پايان مي رسد   رسیدن به عقايد مشترك تداوم مي يابد

  :ملكم خان ناظم الدوله در پیروي از ھمین اصل است كه میگويد فراماسون ايراني ، میرزا 

 انتشار علوم در اكثر ممالك اروپايي ، مردم را به جھت اكتساب حسن اخالق از اعتقادات و عبـادات كـه شـرط دو گانـه    "

  ".ھر دين است ، مستغني داشته است 

بدسـت بیايـد ، ديگـر نیـازي بـه      )  رب اتفـاق افتـاد   نظیـر آنچـه كـه در غـ    (وي معتقد است كه اگر اخالقیـات از راه ديگـري   

  .اعتقادات و عبادات نیست 

در واقع ترويج اباحیگري ، نفي مسئولیت انسان در مقابل . گروھي از روحانیون اين را ھمان ترويج اباحیگري میدانستند 

  . از عبارت فوق بدست میايد   خالق ، نفي اديان و پیامبران ، مسائلي است كه

در سلسله مراتب ماسوني ، . بل از ورود به تشكیالت فراماسوني مي آموزد كه نسبت به مذھب بي اعتنا باشد فرد ق

در طي درجات اول و دوم ، ضمن تاكید بر مفھوم انسانیت ، بـه فـرد تاكیـد میشـود كـه میبايسـتي خـود را از قیـد و بنـد          

  . عقايد خرافي رھا سازد 
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مسـائل ،  ) يعني درجات اولیـه  (در اين حد . بايست بر عقايد باطل غلبه كرده باشد بعد از طي دو درجه ، يك ماسون می

  ).دئیسم (محمدود به نفي اديان میشود ، بدون نفي خدا 

الھیات طبیعي كه ولتر مطـرح كـرد ، نظريـه اي    . ريشه اين انديشه به دوره روشنگري و افرادي نظیر ولتر و رسو میرسد 

  .اي مسیحي براي زمیني كردن بینش انسان بود در مقابل الھیات كلیس

  . دكارت نیز معتقد بود كه عقل بشر بي ھیچ نیازي به ھدايت الھي ، انسان را بسوي سعادت رھنمون خواھد شد 

  . بیكن ھم بي نیازي بشر را از وحي الھي مطرح میكند 

  :كانت كه فراماسونھا بیشترين تاثیر را از وي پذيرفته اند ، اعالم میكند 

آنچه ممنوع است ھمانا توافق بر سـر  . ھر كس بايد ھمواره در بكار بستن خرد خويش به گونه اي عمومي آزاد باشد " 

  ".يك اساسنامه ديني پايدار است كه ھیچ كس نتواند آشكارا در آن ترديدي راه دھد 

به پیروي از اين گفتار كانت است كه از طرف ماسوني به عالم بشريت تقديم گرديده ، مبني براينكه ھـیچ فلسـفه اي    

با اين گفتار دقیقًا به اصالت مذاھب حمله شده و عقل بشر . به عنوان آخرين و كاملترين فكر نبايد مورد قبول واقع شود 

  : گويد  محمود ھومن مي. مالك ھمه چیز قرار مي گیرد 

  ". يكي از اصول بزرگ ما تولرانس است "

  . به قول دكتر ايشینداغ ، فراماسونري فراتر از مذھب قرار میگیرد و عقل بشري را برتر از وحي الھي میداند 

اديـان بدھـد و عنـوان مینمايـد كـه ديـن        هفراماسونري در جريان دين زدايي سعي میكند جنبـه اي زمینـي و انسـاني بـ    

  . بود ) ص(و حضرت محمد ) ع(اسالم از تراوشات فكري حضرت عیسي مسیحیت و 

   

  سابقه آشنايي ايرانیان با فراماسونري 

اولین فراماسون ايراني را میتوان میرزا عسگرخان ارومي افشار ، فرسـتاده فتحعلیشـاه بـه دربـار نـاپلئون بـدانیم كـه در        

  . م به عضويت انجمن فراماسونري انگلستان در كشور فرانسه درآمد  ١٨٠٨سال 

ق منجر به عقـد   ١٢٢٢نسه در ھمانطور كه در بخش روابط ايران و فرانسه در عھد فتحعلیشاه اشاره شد ، تماس با فرا

در پي اين قرارداد ، ھیات ژنرال گاردان براي تجھیز و آمـوزش سـپاه ايـران بـراي مقابلـه بـا       . عھدنامه فین كنشتاين شد 

ق با سمت سـفارت بـه پـاريس     ١٢٢۴در مقابل ھم ، فتحعلیشاه ، عسگرخان ارومي افشار را در . روسھا به ايران آمد 

. پاريس ، توسط جاسوسان و لژھاي انگلیسي شكار شد و به عضويت لژ انجمن پاريس درآمـد  عسگرخان در . فرستاد 

شكسـت ماموريـت   . وريت تشكیل لژ فراماسونري در اصفھان با ايران بازگشـت  معسگرخان بدون انجام كار مفیدي با ما

  .عسگرخان موجب رو آوردن مجدد ايران به انگلستان شد

سفر جونز منجر به عقـد عھدنامـه   . و پس از او سرھاردفورد جونز را به ايران فرستادند  انگلیسي ھا ابتدا سرجان ملكم

ق بین ايران و انگلیس شد و پس از اين قرارداد بود كه میرزا ابوالحسن خان ايلچي بـه عنـوان سـفیر ايـران      ١٢٢۴اي در 

  . عازم انگلیس شد 

ــز بــه راھنمــايي ســرگوراوزلي   عضــويت تشــكیالت ) ســفیر آينــده انگلــیس در ايــران  ( میــرزا ابوالحســن خــان ايلچــي نی

  .فراماسونري را پذيرفت 

نخسـتین مقامـات رسـمي و دولتـي     ) يعني عسگرخان افشار ارومي و میـرزا ابوالحسـن خـان ايلچـي     (پس اين دو نفر 

  .ايراني بودند كه به فراماسونري پیوستند 
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بـه عنـوان سـفیر انگلـیس در     ) يرك ، باھوش و چـرب زبـان   فردي بسیار ز(رگوراوزلي سابوالحسن خان ايلچي به ھمراه 

اوزلي عالوه بر فرمان سفیري ، فرماني ھم از رئیس لژ فراماسوني انگلیس جھـت تاسـیس لـژ    . ايران به ايران مي آيند 

  . در ايران را در دست داشت 

وني در ايـران و بـه عبـارتي نقطـه     به اين ترتیب انتصاب سرگوراوزلي را میتوان به عنوان نقطـه عطفـي در تـاريخ فراماسـ    

) پادشاه انگلیس (ماده اي جرج سوم  ٢٠دقت در فرمان . عطفي در تاريخ تھاجم فرھنگي غرب به ايران محسوب نمود 

اوزلــي غیــر از . ايــن موضــوع را روشــن مینمايــد ) كــه در واقــع حكــم ماموريــت وي محســوب میشــود (بــه ســرگوراوزلي 

انعقـاد پیمـان بـا شـاه ، و كوتـاه كـردن دسـت روس و فرانسـه از ايـران ،          ) اسوسـي ج(ماموريتھاي سیاسي و امنیتـي  

  :فرمان جرج سوم به آن اشاره شده بود و آن عبارت بود از  ٩ماموريتھاي ديگري نیز برعھده داشت كه در ماده 

ھر گونـه  ... ت بیاوريد بايد با تمام قوا كوشش نمايید از منابع مالي و نظامي دولت ايران اطالعات دقیق و صحیحي بدس

گزارشي در باره عادات ، سنن و رسوم ايرانیان و اطالعات تجاري ، تاريخي و مخصوصًا آثار باستاني ايران مورد عالقه ما 

  . ...میباشد 

  : ١٠ماده 

به  .ھرگونه كتب خطي كمیابي را كه به زبان فارسي و عربي كه بتوان به قیمت مناسب بدست آورد ، خريداري نمايید 

بايد سعي كنید از شھرھا و بقايـاي   اشم... پاوند طال در سال خرج كنید  ۶٠٠شما اختیار داده میشود در اين راه حدود 

  . اثار قديمي ايران نقشه برداري نمايید 

  : ١٢ماده 

نـه  بايد مخصوصًا توجه كنید كه اخالق ، مسلك و روحیه اشخاص برجسته كه بـا شـاه ايـران طـرف شـور ھسـتند ، چگو      

  . سعي كنید با تمام وسايل عملي به آنھا نزديك شويد . میباشد 

   

يعني اعزام جاسوسان به ايران تحت عنوان سفیر ،و يا سـیاح ، و تھیـه   . اين روش جزء سیاستھاي قطعي اروپائیان بود 

  . سفرنامه ھاي متعدد ، ھمه و ھمه در ھمین راستا صورت گرفته است 

جلـد كتـاب نفـیس خطـي فارسـي و       ٧۶٩كتاب در باره ايـران و خـارج كـردن     ٣يران ، تالیف نتیجه سفر سرگوراوزلي به ا

ضمن اينكه سرگوراوزلي به اتفاق ھمكارش ابوالحسن خان ايلچي توانستند عـده زيـادي از رجـال و    . عربي از ايران بود 

ھاي ننگیني چـون گلسـتان و تركمنچـاي    اين دونفر ھمچنین در انعقاد قرارداد. درباريان را به جرگه فراماسوني وارد كنند

سرگوراوزلي به پاس خدمات ايلچي از دولت انگلیس تقاضا كرد كه در حق ايلچي به شكل مـادام العمـر   . نقش داشتند 

  .حقوق و مقرري برقرار شود 

   

  :میرزا ملكم خان ، موسس اولین لژ فراماسوني در ايران 

پس از تالش ھاي سرگوراوزلي و ابوالحسن خان ايلچي ، نخستین كسـي كـه موفـق بـه تشـكیل لـژ فراماسـونري در         

  ) در زمان ناصرالدين شاه (ق تاسیس كرد  ١٢٧۶ايران شد ، میرزا ملكم خان است كه آنرا در 

اه ، انجمـن پنھـاني مشــابه   او كـه در پـاريس فراماسـون شـده بـود ، اينـك در ايـران و بـا كسـب اجـازه از ناصـرالدين شـ            

كساني كه عضو اين انجمن میشدند ، پیمان میبستند كـه ھرچـه   . فراماسونري بنام فراموشخانه را در تھران ايجاد كرد 

  . از نظر آنان ، فراموشخانه وسیله اي بود براي تعمیق اصالحات . را مي بینند يا میشنوند ، به فراموشي بسپارند 

  .ماھیت آن بي اطالع بود  ظاھرًا شاه تا مدتي از
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ماننـد  (افـرادي از میـان شـاھزادگان قاجـار     . فراموشخانه به سرعت مورد استقبال طیف ھاي مختلف جامعه قرار گرفت 

سـید  (ديوانیـان ، علمـا   ) شاھزاده جالل الدوله ، آخرين پسر فتحعلیشاه و سلطان حسین میرزا ، فرزند ظـل السـلطان   

، حكما ، معلمان و شاگردان دارالفنون ، افـرادي مثـل حـاج    ) ماعیل مجتھد بھبھاني صادق مجتھد سنگلجي و سید اس

  . سیاح ، آقا شیخ ھادي نجم آبادي و عوام جذب فراموشخانه شدند 

به موازات افزايش تعداد اعضاي فراموشخانه ، به دلیل ماھیت اسرار آمیز آن ، فراموشخانه سـوژه حرفھـا ، حـديث ھـا و     

ھمزمان با زمزمه ھاي تعالیم اجتماعي فراموشخانه ، مفاھیمي چون اختیـار ، مسـاوات ،   . عامه شد شايعات گوناگون 

شماري از اين انتقادھا كـه در دو حـوزه سیاسـي و مـذھبي طـرح شـده بودنـد ، در جـزوه         . آرام آرام ، به بیرون درز كرد 

  . ديده میشوند " راپورت فراموشخانه "

به انتقادات مخالفانشـان پاسـخ داد و از بنیـاد فراموشـخانه دفـاع      " اسرار فراموشخانه"ام ملكم بعدھا در رساله اي به ن

تعـالیم فراموشـخانه بـه دلیـل خاسـتگاه غربـي اش ،         ملكم مھمترين ايراد مخالفان را مبني بر منشا فساد بـودن . كرد 

  :چه . انديشه اي سخیف دانست 

  . "چشم مقدسین اسالم ، اسباب قرائت قران شده است  عینك را حكیم فرنگي اختراع كرده و امروزه به"

   

  :ملكم ، غربي بودن تعالیم فراموشخانه را نیز امري نادرست دانست زيرا 

  ."آفتاب معرفت اقلیم مخصوص ندارد "

   

و تاكیـد  ." به قدر ذره اي منافات با شريعت اسالم ندارد " دف فراموشخانه ھملكم در پايان رساله اش سوگند خورد كه 

  . كرد كه در فراموشخانه اش بجز معقولیت ، ھیچ خیالي نبوده ، و نخواھد بود 

. با اين ھمه اشكار بود كه تعالیم اجتماعي فراموشخانه ، تھديدي براي نظام اجتماعي و سیاسي موجـود مـي باشـد    

بتـدريج  . اد از طرح انديشه ھاي اختیار ، جماعت و مسـاوات ، در حقیقـت تغییـر نظـام سیاسـي اسـت       شايع بود كه مر

زمزمه ھايي مبني بر خطري كه فراموشخانه براي سلطنت در پي داشت به گوش ناصرالدين شاه رسید و او را نسـبت  

  . به انجمني كه خود اجازه تاسیس اش را داده بود ، بدگمان كرد 

   

  . جمھوري طلبي و بابیت : ه دو اتھام ديگر ھم داشت فراموشخان

  . مترادف با ھرج و مرج طلبي بود و دومي دشمني با مذھب رسمي كشور  یاولي عنوان

   

در خیال تصاحب " به شاه ھشدار داد كه اعضاي فراموشخانه ) مجتھد بزرگ تھران ( سرانجام زماني كه مال علي كني 

  . افتاده اند " ملت  ملك و دولت و اضمحالل مذھب و

بـه ايـن ترتیـب فراموشـخانه بـه چالشـي ھمزمـان بـا دو نھـاد اصـلي           . شاه و مجتھد علیه فراموشخانه ھم راي شدند 

  . تبديل شده بود ) سنت و قدرت(جامعه 

ري ملكم و پدرش كه از بانیان اصلي آن بودند بي تامل از ايران اخراج شدند و شـما . فراموشخانه به سرعت منحل شد 

  . در خانه محبوس شدند ) ھمچون شاھزاده جالل الدوله(از اعضاي فراموشخانه 

   

فراماسونري نقش موثري در انقالب مشروطه داشت و بسیاري از سران مشروطه طلب از جمله سید محمد طباطبايي 

  . عضو آن بودند 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
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……………………………………………………………………………………… 

 

٢٣ 
 

   

بـا حمايـت تشـكیالت فراماسـونري كشـور      در زمان محمد شاه ، انجمـن فراماسـونري جديـدي بنـام لـژ بیـداري ايرانیـان        

  .فرانسه در ايران ايجاد شد

   

تا آنجا كه بسیاري از كـارگزاران حكـومتي و نماينـدگان مجلـس     . در دوران پھلوي نیز تشكیالت فراماسوني توسعه يافت 

  . اين تشكیالت بیشتر در جھت تثبیت حكومت پھلوي و گسترش بي ديني بود . فراماسون بودند 

   

  
  
   

  
  


