
 

 

  زمينه هاي سياسي انقالب مشروطه 
  

 رضا رمضان نرگسي
  

  چكيده
گروه نخبه در ايران، توضيح  يل، ابتدا بعضي از كليد واژه ها، از قبدر اين مقاله، بعد از بحث مختصري

داده شده و سپس گزارشي مختصر از اوضاع سياسي كشور قبل از مشروطه به رشته تحريـر در آمـده   
ح شده كه عبـارت باشـد از زمينـه هـاي سياسـي مناسـب بـراي انقـالب         آنگاه اصل بحث مطر. است

  : مشروطه از اين قرار
فـتن مشـروعيت سياسـي    رشدت يافتن درگيري ميان علما و قاجار و در نتيجـه زيـر سـؤال    اول ــ 

  قاجاريه خصوصاً در اواخر دوره ناصري پس از امتياز رويتر و خصوصاً بعد از واقعه رژي؛ 
نـاتواني در اداره كشـور و   (مردم از حكومت و نيز از توانايي آنها در ساماندهي امـور  نااميدي دوم ــ 

  ضعف نيروي اداري و نظامي؛ 
ظلم مضاعف از طرف خانـدان قاجـار نسـبت بـه مـردم و در نتيجـه       (شيوه حكومت تيراني سوم ــ 

  انزجار بيشتر مردم و علما از وضع موجود؛
ن نخبگان سياسي كه خواهان تغير اوضاع به نفع قـدرتهاي برتـر   ايجاد طبقه اي در ميا... چهارم ــ 

   بودند؛
 .مقاله نتيجه گيري ارائه شده استدر پايان . نابساماني  بخش نظامي و قشون كشورپنجم ــ 
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  مقدمه

هاي متفـاوت قابـل    ها از جنبه هر انقالبي در بستر و زمينه هاي مساعدي اتفاق مي افتد كه اين زمينه
ديگر، در يك مطالعه علمي و عميق، گاهي يك پديده را، فارغ از همه علـل و   به عبارت. بررسي است

ر اين صورت، ساير علل را ناديده مـي گيرنـد تـا    د. عوامل ديگر، مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهند
  .تأثير اين عامل را روي پديده مورد نظر بسنجند
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هم به لحاظ علل  : انقالب مشروطه يك پديده ويژه اي بود كه از زاويه هاي متفاوت قابل بررسي است
تأثير داشـته  اين انقالب و هم به لحاظ زمينه هاي مساعدي كه آن علل در آن زمينه ها رشد يافته و 

هم نباشد علل اصلي يا حادث نخواهد اباشند؛ چرا كه اگر زمينه ها و بستر مناسب براي يك پديده فر
شد يا بر فرض كه حادث شوند تأثير نخواهند داشت، بلكه به يك رشته قيامهاي كور منتهي خواهنـد  

نـوع قيامهـا را    شد، سركوب خواهند شد و فروكش خواهند نمود؛ كـه نمونـه هـاي متعـددي از ايـن     
  .وان در تاريخ صدر اسالم در دوره امويان و حتّي عباسيان مشاهده كردت مي
  

  بحث نظري
جايي كه هدف اصـلي ايـن مقالـه تبيـين     و از آن. نه هاي نظري استوار باشدتبيين علمي بايد بر استوا

دارد؛ لـذا   زمينه هاي سياسي انقالب مشروطه است، و هر تبيين متقن نياز به بحـث نظـري مناسـب   
نظريات علمي اي  كه بتواند در تبيين زمينه هاي سياسـي انقـالب مشـروطه مـا را يـاري كنـد الزم       

  .اشدب مي
ي در اين خصوص بتوان ذكر كرد؛ اما اكثر آنها از تبيين اوضاع و  ا ممكن است مباحث نظري گسترده

در ميان آنها نظريه هـايي كـه    احوال مردم ايران، به خصوص در انقالب مشروطه، ناتوان مي باشند؛ و
به نحوي از انحاء در تبيين نقش سياست براي تبيين انقالب مشـروطه مفيـد باشـند، در اينجـا ذكـر      

  . شوند مي
يكي از نظرياتي كه تا حدي مي تواند كمك شاياني به درك مطلب بنمايد، هر چند شـواهد تـاريخي   

د نمي كند، اما به صـورت موجبـه جزئيـه مـي توانـد      كامالً تطابق اين نظريه با تاريخ مشروطه را تأيي
  .است )Tilly(يمفيد باشد، نظريه تيل

  :عواملي كه به نظر تيلي موجب انقالب مي شوند از اين قرارند
 يك گروه رقيب كه خود را در كنترل حكومت و قدرت دولت محق مي داند؛پيدايش  .1

وه رقيب در حدي كه بتوان اين وابستگي و پايبندي يك بخش مهم از مردم به هدف اين گر .2
 بخش مهم از مردم را براي رسيدن به اهداف گروه بسيج نمود؛

 ناتواني يا عدم تمايل ارتش براي متالشي كردن گروههاي انقالبي؛ .3

تباني بعضي از اعضاي دستگاه قدرت با گروه رقيب و شكسته شدن قدرت انحصـاري دولـت    .4
 1)ايجاد حاكميت چندگانه(

                                                 
1  . Charles Tilly, "Does Modernization Breed Revolution?"   Comparative Politics , Vol 5 , No3, April 

1973 . P 441 , 
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  :اي كه از نظر تيلي مي تواند اين وضعيت چهارم را به وجود آورد عبارت از شرايط اجتماعي
 كاهش بودجه دولت براي انجام دادن وظايفش نسبت به مردم؛ــ 

 تغيير ساختار جمعيت و پيدايش گروههاي جديد؛ ــ 

 محدود بودن عضويت در نظام حاكم؛ــ 

  تحت فشار قرار دادن مردم؛ ــ 
قابل قبول بـراي عامـه   ) مذهبي(وههاي رقيب در قالب نظام ارزشي، اخالقي بيان خواسته هاي گرــ 

 مردم؛

 2.ميزان سازماندهي گروه مقابل و ميزان دستيابي آنها به قدرتــ 

ناتواني يا عدم تمايل ارتش براي سركوب و متالشي كردن گروههاي انقالبي مي تواند به نظر تيلي به 
  :علل زير باشد

 شكست در يك جنگ؛ــ 

 افزايش قدرت نظامي گروه مقابل؛ــ 

 تغيير سريع شخصيتها، سازماندهي و زندگي روزمره مردم؛ ــ 

 3.پيوند عاطفي با مردم انقالبيــ 

تيلي معتقد است كه عواملي چون رشد جمعيت، صنعتي شدن، گسترش شهرها و عوامـل سـاختاري   
  .ديگر تأثير غير مستقيم بر پيدايش انقالب دارند

ل برگزيدن نظريه تيلي آن است كه در اين نظريه بر نقـش گـروه نخبگـان تأكيـد خاصـي      يكي از عل
. اين چيزي است كه در انقالب مشروطه مؤيدات فراواني مي توان براي آن يافـت . صورت گرفته است

  .به عبارت ديگر، هر چهار عامل تيلي به نحو موجبه جزئيه در انقالب مشروطه قابل رهگيري است
ز نظريه هايي كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفتـه نظريـه مشـروعيت مـاكس و بـر      يكي ديگر ا

  . است
جامعه شناس بلندآوازه آلماني، از دست دادن مشروعيت را بـزرگ تـرين عامـل سـقوط      4ماكس وبر،

، عاطفـه  )عـادات (البته او مالكهاي سـنت  . حكومتها و عامل اصلي انقالبات سياسي اجتماعي مي داند
بايد توجه داشت  5.را به عنوان منابع مشروعيت معرفي مي كند) قرار داد اجتماعي(و قانون ) اريزماك(

ممكن است مشروعيت موجود در تاريخ . كه حصر منابع مشروعيت در اين سه مقوله محل تأمل است
                                                 

2   . Tilly, P 442  

3  . ibid, P 443 

4   . Max Weber 

 .  42 - 44، صص 1374تهران، انتشارات مولي، . ترجمه عباس منوچهري و ديرگران اقتصاد و جامعه،ماكس وبر،  5
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يت عامـل  اصـل مشـروع   كهمعاصر ايران با هيچ كدام از مواردي كه وبر بر شمرده تطبيق نكند؛ اما اين
اصلي بقاي حكومتهاست و فقدان آن موجب انقالبات اجتماعي و اغتشاش مي شود، مطلـب درسـتي   

 .است كه مورد بحث قرار خواهد گرفت

  
  به در ايرانخگروه ن

وجه به اينكه يكي از واژگان كليدي اين نوشتار گروههاي نخبه در ايران مي باشد الزم است قبـل  تبا 
  . خبه در ايران توضيحاتي ارائه شوداز هر چيز درباره گروه ن

گروه نخبه در كشورهاي در حال توسعه، از جمله در ايران، هنوز با تعاريف موسكا همسويي بيشـتري  
به عبارت ديگر، بايد پذيرفت كه در تعريف گروه نخبه اوضاع اقتصادي و اجتماعي خاص جوامع . دارد

  .تأثير تعيين كننده اي دارند
  : چرا كه
 .يز، درگيري و حذف يكديگر همراه بوده استتايران، همواره تعامل نخبگان با س در جامعه .1

در قرون گذشته جامعه ايران نه قائم به نظام بوده و نه ، به رغـم پادشـاهي بـودن حكومـت،      .2
 . متكي بوده است) سازمان ايل(متكي به فرد؛ بلكه جامعه اي بوده كه بيشتر از فرد بر گروه 

ه ايران، با يك نظام اجتماعي بسته، نسبتاً ثابت بوده كـه افـراد بيشـتر از    گروه نخبه در جامع .3
 . خاندان واحد جا به جا مي شده اند

تشكيل گروه نخبه در جامعه ايران و رفتار و كردار آنهـا بيشـتر متـأثر از سـنتهاي فرهنگـي       .4
مـاعي،  خاص حاكم بر جامعه ايران بوده و تأثير گذاريشان بر پويش تحـوالت سياسـي و اجت  

الزاماً زاييده هوش، ذكاوت، دانش و تجربـه نبـوده اسـت؛ بلكـه بـه خـاطر دارا بـودن منشـأ         
خانوادگي زمينداران ملوك اطوايفي و از نظر سياسـي، بـه خـاطر مقـام و منزلـت اجتمـاعي       

  6.استثنائي آنها بوده است

 
ار سياسي آن حـوزه  در حقيقت، نخبگان سياسي در ايران به عنوان بخش اصلي قدرت حاكم، كه رفت

بنا بر ايـن، قـدرت سياسـي و    . وسيعي از جامعه  ايران را تحت سلطه خويش در مي آورد، بوده است
توزيع آن بر حسب نهادها و ساختارهاي رسمي حكومت با توزيع واقعي آن در نظـام سياسـي ايـران،    

  7.مشكل استتعيين دقيق اينكه چه كسي واقعاً نخبه  سياسي است و چه كسي نيست، بسيار 
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آنچه مسلم است اينكه، بر طبق تعريف موسكا، هميشه گروهي برگزيده با مشخصات خـاص خـود بـر    
بدين ترتيب، نخبگان سياسي را افرادي تشكيل مي دهند كه ، به منزلـه  . اند اين مملكت فرمان رانده

تـري، بـه    يعبـرد آن را در سـطح وسـ    اعضاي جامعه ايراني، قدرت سياسي را تصاحب كرده توان كـار 
   8.ندنسبت ساير اعضاي جامعه، دارا هست

حفـظ و پايـداري قـدرت نخبگـان در دوره      :كيفيت حفظ و پايداري قدرت نخبگـان در ايـران  
بررسي تاريخي فعاليت صدر اعظمهـا،  . ميزان همبستگيهاي خانوادگي متأثر استقاجاريه به شدت از 

س قانونگذاري، مديران و مسؤالن سازمانهاي اقتصادي وزيران، واليان ايالت و واليات، نمايندگان مجال
سال سـلطنت قاجـار نخبگـان بـه      130و علمي ما را به اين واقعيت تاريخي رهنمون مي شود كه در 

به عبارت ديگر، مسئله خويشاوندي از مشخصات مهـم نظـام   . صورت موروثي بر ايران حكومت كردند
رايي به عنوان يكي از انواع نظامهاي تكامل يافتـة مـوروثي   گ اين نظام نخبه. گرايي در ايران است نخبه

. باعث حذف چهره هاي  برجسته اي مانند قائم مقام فراهاني، امير كبير، امين الدولـه و ديگـران شـد   
نتيجه اي كه مي توان گرفت اين است كه دستيابي به مناصب مهم جامعه از صدرات، وزارت، سفارت 

  9.لياقت و دانش شخص بستگي نداردو نمايندگي چندان به علم و 
  

  :گزارشي مختصر از اوضاع سياسي كشور قبل از مشروطه
اقتـدار او از نـوع اقتـدار جبـري     . در دوره قاجاريه در رأس گـروه يـا طبقـة دولـت شـاه قـرار داشـت       

)Coercive authority  (هر يك از ايـاالت را يـك   . شاه داراي يك صدراعظم و چند وزير بود. بود
از زمان محمد شاه به بعد مناصب دولتي به  10.ابواب جمعي او اداره كردند 300ن و نزديك به حكمرا

بـراي تصـاحب يـك ايالـت     . فروش گذاشته مي شد و حكمرانان منصب خود را از شـاه مـي خريدنـد   
پس از اسـتقرار در ايالـت مـردم بودنـد كـه از      . پرداختهايي به صدراعظم و وزرا نيز صورت مي گرفت

   11.رداخت باج و خراج پرداختهاي حكمرانان را جبران مي كردندطريق پ
در . به توسط ميرزا رضاي كرماني به قتـل رسـيد  ) ش هـ1275(ق  هـ 1313ناصرالدين شاه در سال 

هـ ق مظفرالدين شاه وارد پايتخت شد و با گرفتن يـك وام از بانـك شاهنشـاهي كـه      1313ذيحجه 
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حكومت به علت ولخرجيهاي ناصر الدين شـاه و   12.به تخت نشستهزينه تاجگذاري او را تأمين نمود 
سوء مديريت نخست وزيرش، امين السلطان، گرفتار ضعف مالي بود به عقيده آلگار، اين ضـعف مـالي   

   13.ريشه اصلي نا آراميها در دوره مظفرالدين شاه بود
در مقابـل ايـن   . ف بـود سياست شاه و دولت دريافت وام از ديگر كشورها براي برطرف نمودن اين ضع

كشـور را   14وامها، در آمد گمركات كشور و امتيازهايي نظير جادة جلفا ــ تبريز ــ قزوين ـــ تهـران،  
ميليـون   22/5مبلـغ  ) ه ش  1279(ه ق  1318در سال . بيش از پيش در اختيار بيگانگان قرار دادند

درصد بود و مي بايسـت در مـدت    5روبل از طرف روسيه به حكومت ايران وام داده شد كه بهره اش 
پوند غرامت لغـو قـرارداد توتـون و     500000اين وام صرف پرداخت مبلغ . سال باز پرداخت شود 75

دومـين وام   15.تنباكو به بانك شاهنشاهي شد و بقيه پول صرف سفر شاه و همراهانش به اروپا گرديد
 شاه و همراهـانش در تابسـتان سـال     به مبلغ ده ميليون روبل از روسيه به تأمين هزينه دومين سفر

بدين ترتيب، نفوذ روسيه بر دولت رو به افزايش . به اروپا اختصاص يافت) هـ ش 1281(هـ ق  1320
دولت انگستان هم به رقابت با روسيه در تالش بود تا امتيازاتي بگيرد و به لحاظ نفوذ بر دربـار از  . بود

  .روسيه عقب نيفتد
ام سياسي، مظفر الدين شاه مجبور شد در طول مدت هفت سال پـنج مرتبـه   با توجه به بي ثباتي نظ

آذر  3(هــ ق   1313در اولين سال سلطنت مظفـر الـدين شـاه در    . وزيران خود را تغيير دهد تنخس
اين نخست وزير سياستهاي  16.عبدالحسين فرمانفرما به جاي امين السلطان نخست وزير شد)  1275

  17.وزير قبلي را ادامه داد
الدوله به نخسـت وزيـري    نامي)  1314رجب (در اواخر سال  . نياورد مفرمانفرما بيش از يك سال دوا

او با مداخله علما در امور سياسي مخالف بود و براي كوتاه كردن دسـت آنـان از امـور     18.منصوب شد
 19.س شـد ي رشديه در تهـران تأسـي  يبا تشويق او مدرسه ابتدا. آموزشي انجمن معارف را تشكيل داد

همچنـين او  . امين الدوله انتشار روزنامه ها را نيز تشويق نمود و در زمان او تعداد آنها افـزايش يافـت  
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در اين مورد، مقرري محدودي براي شاه و ديگر اعضاي . براي اصالح بودجه حكومت بسيار تالش كرد
هــ ق   1316اشت، در سال استخدام سه نفر بلژيكي، كه در رأس آنان نوز قرار د 20.دربار تعيين نمود

امين الدوله نوز را براي نوسازي گمركات كشور، بـه عنـوان   . به دستور او انجام گرفت) هـ ش 1277(
عوارض جديد گمركي وضع شـد امـين الدولـه بـه علـت فشـارهاي امـين        . رئيس آنجا، منصوب نمود

هــ ق اسـتعفا داد و    1316محـرم   15بسياري از درباريـان و علمـا، در    و السلطان نخست وزير اسبق
   21.امين السلطان به جاي او منصوب گرديد

در زمان او از بانك روسها سه وام عمـده  . سياست خارجي امين السلطان در راستاي منافع روسها بود
از . به رياست نوز اداره مي شد، در خدمت منافع روسها قرار گرفـت  كه گرفته شد و تشكيالت گمرك

يادي دست يافت و به عنوان يكي از اعضاي هيئت دولت در جلسـا آن شـركت   طريق او، نوز به نفوذ ز
با نوز و عـوارض جديـد    ربه گفته كسروي، علما و تجا. سپس به مقام وزارت گمرك ارتقاء يافت. نمود

يكي اينكه نمي توانستند وجود يك خـارجي را در  : اين مخالفت دو علت داشت. گمرك مخالف بودند
. حمل كنند؛ و ديگر اينكه تجار عوارض جديد را بر ضد منافع خود مـي دانسـتند  چنين مقام بااليي ت

  22.شورشها و اعتراضاتي به همين مناسبت در بوشهر، شيراز، يزد، اصفهان و تهران به وقوع پيوست
السـلطان را عـزل كـرد و بـه       بر اثر فشار علما، تجار و برخي از مقامات سياسي، مظفرالدين شاه امـين 

، عين الدوله را به عنـوان نخسـت وزيـر    )هـ ش 1282شهريور ماه ( 1321در جمادي الثاني جاي او، 
نفوذ نوز از طريـق  . الدوله تغييري در سياستهاي كلي كشور به وجود نيامد با نصب عين. منصوب نمود

  . او بر جا ماند و رفتار تند و بد حكمرانان با مردم ادامه يافت
ست وزيران در زمان مظفرالدين شاه، تغيير عمده اي در سياسها به وجـود  بنا بر اين، به رغم تغيير نخ

كسـي نمـي   . نظام سياسي استبدادي باقي ماند و شاه ضعيف به خوشـگذراني خـود ادامـه داد   . نيامد
عالوه بر آن، ساختار سياسي هر روز بيش . توانست جلو بدرفتاري نخست وزيران و حكمرانان را بگيرد

نفوذ روسيه زياد شد و رهبران سياسي، خود را زير دسـت  .ي خارجي وابسته تر شداز پيش، به قدرتها
در واقـع، همـه درآمـدها و وامهـا،     . مشاوران خارجي نظير نوز و ديگر بلژيكيها به حساب مي آوردنـد 

عوارض گمركي و ديگر منافع به وسيله شاه، نخست وزير و ديگر رهبران سياسي بـراي خوشـگذراني،   
هر تالشي براي نوسازي كشور در جهـت كارآمـدتر كـردن و     23.به اروپا، صرف مي شدنظير مسافرت 

  .افزايش نفوذ رأس ساختار سياسي براي حكمراني بهتر بر مردم بود
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تا اينجا يك صورت كلي از اوضاع سياسي كشور در دوره قاجاريه به تصوير كشيده شد و اكنون وقـت  
سازي زمينه هاي مناسب بـراي انقـالب    اين اوضاع در فراهم آن رسيده تا با مطالعه اي دقيق تر تأثير

  .مشروطه بررسي شود
  

  زمينه هاي سياسي مناسب براي انقالب مشروطه
اشاره شد، جـوهر اصـلي ايـن تحقيـق ايـن اسـت كـه در حكومـت         » بحث نظري«گونه كه در  همان

  :قاجاري از چند حيث زمينه مناسب براي انقالب مشروطه فراهم بود
شدت يافتن درگيري ميان علما و خاندان قاجار و، در نتيجـه، زيـر سـؤال رفـتن مشـروعيت       اول ــ

   .سياسي قاجاريه خصوصاً در اواخر دوره ناصري در نتيجة امتياز رويتر و خصوصاً بعد از واقعه رژي
اره كشـور  ناتواني در اد(توانايي آنها در ساماندهي امور، نانااميدي مردم از حكومت قاجار و از دوم ــ 

  ).و ضعف نيروي اداري و نظامي
ظلم مضاعف از طرف خاندان قاجـار نسـبت بـه مـردم، و در نتيجـه،      (شيوه حكومت تيراني سوم ــ 

  .)انزجار بيشتر مردم و علما از وضع موجود
ايجاد طبقه اي در ميان نخبگان سياسي كه خواهان تغيير اوضاع به نفـع قـدرتهاي برتـر    چهارم ــ 

  .بودند
  .نابساماني بخش نظامي و قشون كشور ــ پنجم

  
  )زير سؤال رفتن مشروعيت سياسي قارجاريه(وضعيت مشروعيت سياسي ) الف

كـرد، مشـكل    اولين و مهم ترين عامل سياسي كه زمينه را براي نهضتهاي ضـد قاجـاري فـراهم مـي    
م ايـران در زمـان   دانيم، قاطبه مـرد  مشروعيت سياسي در سلسله قاجاريه بود؛ زيرا همان طور كه مي

قاجاريه شيعه اثني عشري بوده اند و در فقه اماميه تنها قدرت مشروع در زمان حضور معصـوم عليـه   
در زمـان غيبـت كبـري قـدرت     . السالم، حكومت فردي است كه از ناحيه خداوند منصوب شده باشد

ايـن  . ه عهده دارنـد سياسي به فقهايي منتقل مي شود كه سمت نمايندگي امام عصر عليه السالم را ب
  .ديدگاه به خودي خود ايجاب مي كند مشروعيت سياسي حكام موجود زير سؤال برود

در مواجهه با قـدرتهاي شـاهان و عـدم    ) عج(اما در عين حال، علماي دين در زمان غيبت امام زمان 
عنوان مثال، به . امكان حكومت عدلي كه فقها زمامدار آن باشند، دست به تعديل نظرات خود زده اند

پذيرفتن واليت از طرف سلطان عادلي كه آمر به معروف و « :شيخ طوسي در اين خصوص مي نويسد
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    ناهي از منكر بوده و هر چيزي را در جاي خود مي نهد جايز و بجا است؛ و گاه ممكن اسـت بـه حـد
   24.»وجوب برسد

به خـاطر اينكـه امكـان    «: شيخ طوسي دليل اين وجوب را امكان تحقق ارزشهاي شيعي ذكر مي كند
شـيخ  » .امر به معروف و نهي از منكر و قرار دادن هر چيزي در جاي مناسب خـود فـراهم مـي شـود    

اما سلطان جائر اگر انسان بداند و يا احتمال قـوي بدهـد كـه در صـورت     «: طوسي در ادامه مي گويد
همـين  ... نهي از منكـر نمـود و   همكاري با وي ممكن است بتواند اقامه حدود و اقامه امر به معروف و

طور بداند كه در اين صورت در امر واجبي خللي نكرده و مجبور به ارتكاب كـار زشـتي نخواهـد شـد     
  25.»مستحب است كه خود را براي پذيرفتن واليت از طرف آنها عرضه كند

  :كند سيد مرتضي، فقيه ديگر از فقهاي شيعه نيز واليت را به دو نوع تقسيم مي
   .واليت عادلالف ــ 

  .ب ــ واليت جائر
  26.او واليت جائر را در مواردي كه بتوان اقامه حق يا امر به معروف و نهي از منكر واجب مي داند

او اين ديدگاه را در اصول . شيخ مفيد نيز ديدگاهي مشابه با نظريات شيخ طوسي و سيد مرتضي دارد
  :زير خالصه مي كند

بوط به قضاء اجراي حدود و تدبير امور مسلمين و تأسيس حكومـت  واليت در زمينه هاي مر«الف ــ 
  ...باالصالة از آن سلطان اسالم است كه از جانب خداوند تعيين شده باشد

ب ــ فقها مي توانند، در صورت تمكّن و بسط يد، وظايف سلطان حقّه اسـالم را بـر عهـده گرفتـه و     
  .ل اهللا عليه و آله اداره كنندجامعه را بر طبق احكام اسالم و آيين آل محمد ص

ج ــ در صورت عدم تمكّن شخصي، فقها مي توانند حتي در دستگاه حكومـت جـور وارد شـده از آن    
طريق اجراي حدود الهي و از حقوق مؤمنين صيانت نمايند؛ لكن به موارد خالف قانون خدا، به ويـژه  

  .در مورد خون، با تقيه نيز نمي توانند عمل كنند
  27.»مؤمنين حرام است كه سالطين و حكام جور را ياري نمايندد ــ بر 

، در عقيده اي مشابه با فقهاي ياد شده، به نكته اي ظريف اشاره مـي  )374ــ  447(ابوالصالح حلبي 
همكاري با قدرت غير مشروع از اين جهت كه موجب اشـاعه ارزشـهاي دينـي مـي     : او مي گويد. كند
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ناحيه سلطان جائر است؛ اما، در واقع، واليت از طرف امام عصر عليـه  گردد، اگر چه به حسب ظاهر از 
نظير همين فتاوي از شيخ مفيد، عالمه حلّـي و شـهيد اول صـادر شـده      28.السالم محسوب مي گردد

   29.است
ظاهراً در دوره صوفي، با توجه به نوپا بودن حكومت شيعي صفويه و اينكه صفويه حافظ ديـن تشـيع   

و تقويت حكوم صفوي تقويت اساس تشيع محسوب مي شد، حاكمان صـفوي بـا   محسوب مي شدند 
مشكلي به نام مشروعيت سياسي مواجه نبودند، به طوري كه بسياري از علمـاي جبـل عامـل لبنـان     
بري تقويت دين تشيع به دربار صفويه آمدند؛ حال آنكه اين موضوع در مـورد قاجاريـه منتفـي بـوده     

وص شاه اسماعيل اول، براي استحكام مشـروعيت سياسـي خـود عوامـل     البته صفويه، به خص 30.است
رابطـه  (ـ مسند مرشد كامل داشتن   1: ديگري نيز در اختيار داشتند كه برخي از آنها عبارت بودند از

) سـايه خـدا  (ـ مقـام فـره ايـزدي      3ـ مقام نيابت مذهبي بـراي خـود قائـل شـدن؛       2؛ )مريد و مراد
اين عناوين، هم به طور طبيعي  و خود جوش و هم با تبليغات فرهنگـي و   شاهنشاهي ايران؛ كه البته

ويژه بعد از مـرگ شـاه    بهعوامل فوق بعدها، و. سياسي، به عنوان مشروعيت صفويان، معرفي مي شد
عباس اول، به تدريج كم رنگ شد و خصوصاً به علت رسوخ مذهب تشيع و اعـالم نيابـت امـام زمـان     

تا انتهاي  وعنواني جعلي برخوردار شده بود ازفقها، مقام نيابت براي شاهان، از سوي مجتهدان و) عج(
شيعه مقبوليت هـر  يك علت آن هم اين بود كه نوعي پيوند عميق بين مذهب . حكومت حفظ كردند
   31.صفويه، جلوگيري مي كرد سلسله و فردي، بجز

در جريـان جنـگ ايـران و روس،     در ابتداي دوره قاجاريه، فتحعلي شاه با جلب حمايت علما خصوصاً
فتواي معروف محمد مجاهد و كاشف الغطاء فتحعلي شاه را از . توانست مشروعيت نسبي كسب نمايد

طرف خود در امر جهاد منصوب كرد؛ به طوري كه حتّي برخي از شاگردان او كـه نسـبت خويشـاوند    
حمايـت مـي كنـد،    كه شـاه فاسـق را  استاد خود از اين نيز با او داشتند ــ سيد صدرالدين عاملي ــ با

  32.مخالفت ورزيدند؛ يا محقق كركي ارتباط نزديكي با دربار فتحعلي شاه برقرار كرد
خـود نـوعي    ارشـاد نامـه  ميرزاي قمي، از مجتهدان بزرگ زمان پادشاهي فتحعلي شاه، اگر چه در 

جـامع  ر كتـاب  مشروعيت ذاتي و وجوب اطاعت مؤمنين براي پادشاه نيكوكـار قائـل اسـت؛  ولـي د    
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مشروعيت ذات حكومت را از آن فقها مي داند و معتقد است در صورت عـدم امكـان تحقـق    الشَّتات 
  :گويد او مي. از سلطان، صرفاً براي رفع سلطه بيگانگان الزم مي گردد تحكومت فقها اطاع

پس عقل و نقل معاضدند در اينكه كسي را كه خدا اطاعت او را واجب كند بايـد معصـوم و   
د امكان وصول بـه خـدمت معصـوم كـه     حعالم به جميع علوم باشد مگر در حال اضطرار و 

اطاعت مجتهد عادل مثالً واجب مي شود؛ و اما در صورت انحصار امر در دفع دشمنان دين 
به سلطان شيعيان، هر كس كه خواهد باشد، پـس نـه از راه وجـوب اطاعـت او بلكـه از راه      

 يسلّط اعادي و نسبت بر خود مكلّف گاه هست كه واجب عينوجوب دفع و اعانت در رفع ت
  33.مي شود بر او گاهي كفايي

شيخ جعفر كاشف الغطاء فقيه زمان شناس و سياستمدار معاصر فتحعلي شاه نيـز همـين  ديـدگاه را    
  34.مطرح مي كند كشف الغطاءدر كتاب 

 1245(مرحوم ملّا احمد نراقي  عصر فتحعلي شاه به برخي از آنان از قبيلهمدر ميان عصر مجتهدان 
ـــ  ــن اســحاق كشــفي  ) 1771/  829/  1185ـ ـــ  1267(و مرحــوم اب ـــ  1850/  1889ـ ) 1775ـ

و همچنـين سـاير    35.نسبتهايي مبني بر پذيرش مشروعيت براي حكومت پادشاهان داده شـده اسـت  
  .علماي آن عصر چون سيد شفتي و ديگران
ا پـس از   در دوره محمد شاه و نيمه اول حكومت نا ي ادامه يافت؛ امـصرالدين شاه نيز اين روند تا حد

يان و ظهور عالئمي از طرف دربار مبني بـر بازگذاشـتن   يشدن روابط ناصرالدين شاه با اروپا ترنزديك 
به تبع آنها مردم ايـران، در برابـر سـلطان قاجـار      ودست آنها در سرنوشت مردم ايران، مقاومت علما 

طور كه اشاره شد، رمز مشروعيت نسبي حكام قاجار جلوگيري از سـلطه كفـار    شروع شد؛ زيرا، همان
و لزوم دفع دشمنان دين با سلطان شيعيان، هر كس كه خواهد باشد، بود؛ و با مشـاهده خـالف ايـن    

  .امر، اولين حادثه، زير سؤال رفتنِ مشروعيت حكام موجود بود
خان اولين عالئم اين جريان بـود؛ و در پـي آن،   به توسط ملكم ) فراموشخانه(تأسيس لژ فراماسونري 

  .علما و مردم را به جبهه گيري مستقيم در مقابل دربار وادار كرد 36انعقاد قرارداد رويتر
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. مرحوم آيت اهللا حاج مال علي كني و آيت اهللا سيد صالح عرب قرار داد رويتر را حـرام اعـالم كردنـد   
رالدين شاه در باره اين قرار داد و نيز خطر فراماسـونري،  مرحوم حاج مال علي كني در نامه اي به ناص

او در اين نامـه ابتـدا مسـئله مشـروعيت سياسـي مشـروط پادشـاهان و        . خطاب و عتاب جالبي دارد
را متذكر مي شود؛ و سپس يادآوري مي كند ) عج(مشروعيت سياسي مطلق علما از جانب امام زمان 

و حكومت ايران خطري عظيم شمرده مي شوند كـه بايـد كنـار    كه امثال ميرزا ملكم خان براي ايران 
  :گذاشته شوند
و بعد از خود،همه مقامات را تفويض به وصي و نائب خـود فرمـود الـي حضـرت حجـت      ... 

در ازمنه غياب آن حضرت، خداوند متعال . عجل اهللا فرجه كه داراي جميع مقامات هستند
علماي اعـالم  : نائب و مظهري مقرر فرمودندبراي هر منصب و مقامي از مقامات آن جناب، 

ات و غير ذلك بفرماينـد و سـالطين اسـالم را    حرا كه بيان طريق آنها را از معامالت و مناك
در هر عصري از اعصار مصدر و مظهر تنظيم امور عباد و رفع تقلب متقلبين و امنيت طـرق  

يـا  ... يند و ساكن بالد اسـالم را از و بالد مقرر داشتند تا ايادي اقويا از سر ضعفا كوتاه  فرما
ه دولت و ملت را از يكـديگر جـدا نمـي    جواضح و اليح مي شود اينكه به هيچ و... به طريق

  . توان نمود؛ چه، في الحقيقه هر دو يكي و از جانب يكي مي باشد
ما دعاگويان، بلكه عموم اهل ايمان، عرض مي كنيم كه شخص ميرزا ملكـم خـان را مـا    ... 

دين و دولت دانسته ايم و به هيج وجه صالحيت وكالت دولت و سـلطنت و انتظـام   دشمن 
ملك و مملكت ندارد كه به خطاب و لقب ناظم الملكي مخاطب و ملقب باشـد و هـر كـس    
باعث اين امر شده است خيانت كلـي بـه ديـن ودولـت نمـوده اسـت كـه چنـين دشـمن          

كمپـاني هنـد تمـام هنـد بـه آن      ... ترا مداخله در كارهاي بزرگ دولت داده اس ]اي[جاني
وسعت و مكنت را به خريداري و تملك يك جريب زمين رودخانه ها و اراضي با حق به كار 

  !واداشتن جميع كاركنان از رعايا، چگونه ايران نبرد و چرا نبرد؟
  

س از قرارداد رويتر به علّت اين تحريم و برخي عوامل ديگر، سرانجام لغو و سپهساالر عـزل شـد او پـ   
شايع بود كه وي با قهوه قجري . عزل شدن به حكومت خراسان منصوب شد و چندي بعد در گذشت

  37.از پا در آمد
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و حكـام بـه   ) كه نماينـده مـردم بودنـد   (هرچند بعد از اين قرار داد هر از چندي اصطكاكي بين علما 
اسـي سـالطين قاجـار را    وجود مي آمد؛ اما هيچ كدام به اندازه امتياز رژي پايـه هـاي مشـروعيت سي   

  .ست نكردس
احمـد  . اين حركت از بطن جامعه روحانيت شيعه شروع شده و دامنه اش به تمامي بالد ايران رسـيد 

  : كسروي در اين باره مي نويسد
، خود ...اين را مي توان نخستين تكان در توده ايران شمرد و اين، اگر چه با دست علما بود و

ادوارد براون نيز معترف است  38.ت و بايد در تاريخ ياد آن بمانداسپيشامد ارجداري به شمار 
واقعه انحصار تنباكو را بايد مبـدأ تـاريخ بيـداري و آغـاز دوره و مرحلـه نـوِ ايـران در        « : كه 

  39.حوادث اجتماعي دانست
از  ده و انـدكي رو بـه بيـداري كـرد؛ چـه،     مـ ملت ايران به خود آ« :ناظم االسالم نيز در اين باره آورده

ارتفاع امتياز رژي، ملت ايران دانست كه مي شود در مقابل سلطنت ايستاد و حقوق خـود را مطالعـه   
اين نهضت عمومي، كه صرفاً جنبه مذهبي داشت، در تحـوالتي  « :و مهدي ملكزاده نيز گفته 40».كرد

  41.»كه سپس در ايران روي داد و به انقالب مشروطيت منتهي شد، تأثير بسزايي داشت
بود ولي در حقيقت مشروعيت » نفوذ اقتصادي بيگانه« ند لبه تيز حمالت حركت تنباكو متوجه هرچ

نظام موجود را زير سؤال مي برد زيرا آنچه وجود حكام قاجار را توجيه مي كـرد و بـه آن مشـروعيت    
گانـه  نسبي مي داد، حفظ منافع ملّي بود؛ اما در اين مقطع، علما وقتي ديدند كه سـلطان خـود بـا بي   

همدست شده از او قطع اميد كرده و خود مستقيماً به ميدان آمدند و در جهت قطع دست خارجي و  
  .ريشه كن ساختنِ استعمار از بالد مسلمين اقدام نمودند

در حكم محاربه با امـام زمـان   « جمله ) مرجع تقليد شيعيان وقت(فتواي معروف ميرزاي شيرازي  در
دانست، مشروعيت شـاه ر ا مـورد سـؤال قـرار مـي       اه خود را ضلّ اهللا مي، با توجه به اينكه ش») عج(

دهد؛ و اين جمله از حرام بودن يك درجه باالتر و شديدتر است؛ چرا كـه بـا وارد كـردن مهـدويت و     
در مقابل سلطنت، و عاقدين قرار داد، ديگر مشـروعيتي و  ) عج(العاده نام مبارك امام عصر تقدس فوق

  .دستگاه حكومت قاجاريه باقي نمانديا اعتباري براي 
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.) ق. ه  1309(با اين حكم، نهضت روحانيت اولين ضربه عمومي را بر پيكر سلطنت قاجار فـرود آورد  
 1324سال بعد، يعنـي   15كه اين ضربه و حركت، يك تمهيد فكري ــ تاريخي براي مشروطه بود و 

   42.، در مشروطيت ضربه دوم بر قاجارها وارد آمد.ق. ه
روابط دولت و روحانيت : جان فوران نيز در خصوص روند نزولي مشروعيت نظام قاجار معتقد است كه

. بين دو قطب همكاري و رويارويي در نوسان بوده است) ش  1279ــ  1179(در طول سده نوزدهم 
دوره از نظر او دوره همكاري دولت و روحانيت با پايان حكومت فتحعلي شاه پايـان يافـت و، بـا آغـاز     

همچنين معتقد اسـت اگـر چـه در ايـن     . پادشاهي محمد شاه، تنش ميان روحانيت و دولت آغاز شد
دوره نيز ميان حكومت و علما همكاريهايي وجود داشته است اما به تدريج در ميان علما يك گـرايش  

ه در اين گرايش به تدريج افزايش مي يابـد بـه حـدي كـه علمـا بـا مداخلـ       . مخالف به وجود مي آيد
سياست، به صراحت از تكفير شاه در صورت تغيير دادن روش خود سخن مي گويند و باالخره با زيـر  
سؤال بردن مشروعيت حكومت قاجار زمينه هـاي پيـدايش تنبـاكو و بعـداً عدالتخانـه را فـراهم مـي        

   43.كنند
  
  )مديريت سياسي ناكارامد(دلسردي و نااميدي مردم ) ب

ساعد براي مشروطه، دلسردي و نااميدي مردم از حكومت قاجارها در رفـع  يكي ديگر از زمينه هاي م
روشن است كه نارضايتي مردم از اوضاع سياسي بهتـرين زمينـه   . مشكالت و ساماندهي امور مي باشد

براي انقالب و تغيير وضع موجود مي باشد كه اين را مي توان به وضوح در سالهاي قبـل از مشـروطه   
  .مشاهده كرد

  :يريت سياسي در سه عرصه بيش از هر چيز خودش را نشان مي دادضعف مد
  اول ــ در عرصه اقتصاد سياسي و وضعيت درآمد دولت؛
  دوم ــ در عرصه روابط بين الملل و ديپلماسي خارجي؛
  .سوم ــ تأمين سالمت مرزها و حفظ حدود و ثغور كشور

  
  ناكارامدي دولت در عرصه اقتصادي.  1

ين عملكرد، به نوبة خود، به وابستگي و ادغـام اقتصـاد ايـران در اقتصـاد مهـاجم      در عرصه اقتصادي ا
خارجي انجاميد؛ و اين نيز باعث شد ارزش پول ايران تابع ارزش ارز خارجي گردد و به كـاهش ارزش  
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با كاهش ارزش پول، ارزش كاالهاي صادراتي كشور كاهش يافـت؛ بـه گونـه اي    44.پول ايران بينجامد
هجري شمسي حجم گندم صادراتي از خليج فارس هشت برابر  1273تا  1248سالهاي  كه در فاصلة

كاهش ارزش پـول، همچنـين،    45.شد در حالي كه قيمت آن در همين مدت، هفت برابر كاهش يافت
باعث شد در اواخر سدة نوزدهم ميالدي، يعني سالهاي پيش از نهضت مشروطيت، حجـم مـواد خـام    

حجم كاالهاي ساخته شدة وارداتي بشود، در حالي كه ارزش همـين ميـزان    صادراتي ايران پنج برابر
افزايش حجـم پـول و كـاهش ارزش سـكه هـاي مسـي در        46.واردات سه برابر مواد صادراتي مي شد

گردش موجب شد پول عمدة مورد استفاده پيشه وران، كارگران و تهيدستان شهري روز بـه روز كـم   
هجـري شمسـي قيمـت     1279تـا   1229در فاصلة ميان سـالهاي  همين علت، به و، 47.ارزش تر شود

مجموعة اين عوامل به آنجا انجاميد كه، افزون بر سلطة دولتهاي  48.در صد افزايش يافت 600اجناس 
خارجي، ايران بيش از پيش مورد هجوم اقتصادي آنها قـرار بگيـرد و بـه تـدريج واردات بـر صـادرات       

در نتيجـة   49.ة بسياري از اقالم به وارد كنندة آنها تنزل پيـدا كنـد  افزايش و ايران از مقام صادر كنند
  .اين وضعيت، در آمد دولت نيز، به رغم افزايش رقمي آن، كاهش يافت

  
  دي دولت در عرصه روابط بين الملل و ديپلماسي خارجيآمناكار. 2

. دور شاهد آن بودنـد  ايرانيها به همواره از گذشته خود به عظمت ياد مي كردند و در زماني نه چندان
در عرصـة  » امپراتـوري جهـاني  «ايران در دورة صفويه، بنا به تعبير امانوئل والرشتاين، به عنوان يـك  

خارجي نظام بين المللي آن روزگار قرار داشت؛ به اين معني كه ايران هم مثل هر امپراتوري جهـاني  
تلقي كند؛ يعني هم اقتصـاد ايـران و   غير اروپايي مي توانست اروپا را بخشي از عرصة خارجي خويش 

هم اقتصاد اروپايي، كه در آن زمان با هم مراوده داشتند، نسبتاً خود بسنده بودند و هنگـامي كـه بـه    
اما ايـن    50.»كاالي طرف ديگر نياز داشتند، در مقام قدرت برابر به تأمين و تهية آن اقدام مي نمودند

يير كرد و ايران اين جايگاه بـين المللـي خـود را از دسـت     وضعيت از اواسط دورة صفويه به تدريج تغ
با وجود اين، حتي در آستانة ظهور سلسلة قاجاريه هنوز هم در منظر جهانيان و هم به باور خـود  . داد
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از  51.ايرانيان، ايران نه كشوري حاشيه اي، كه همچنان كشوري مسـتقل و نيرومنـد تلقـي مـي شـد     
قاجاريه، در حالي كه ايران در گير جنگهـاي داخلـي بـود، كشـورهاي      اواخر دورة صفويه تا آغاز دورة

اروپايي در زمينه هاي سياسي، صنعتي و اقتصادي با شتاب تمام به پيش مي رفتند و، عالوه بر ايـن،  
طلبي و سلطه جويي در عرصه هاي سياست و اقتصاد و فرهنگ به ساير نقاط جهـان   يدر صدد برتر

يان نخبگان سياسي، فرهنگي و اقتصادي ايـران چنـد تـن از آنـان از فاصـلة      البته شايد در م 52.بودند
امـا آنچـه باعـث     53صنعتي و اقتصادي ايجاد شده ميان اروپا و ايران آگاهي اجمالي و اندكي داشتند؛

شد اين پديده براي عموم ايرانيان به صورت واقعيتي عينـي و ملمـوس رخ بنمايـد و بـراي دولتهـاي      
پيدا كند و آنان خود را آمادة بهره برداري از اين موقعيت سازند، جنگهاي ايران خارجي جنبه رسمي 

  .و روس در زمان سلطنت فتحعلي شاه قاجار بود
چـاي، جايگـاه و اعتبـار بـين     قاد قرار دادهـاي گلسـتان و تركمان  شكست ايران در آن دو جنگ و انع 

ن ساخت و پيامدهاي ناخوشايندي براي المللي ايران را در اذهان عمومي داخل و خارج كشور دگرگو
در همين زمان، دولتهاي انگليس، روسيه و فرانسه براي گسترش حوزة سلطة خود، بـه  . كشور داشت

بدين گونه بود كـه در حـالي   . ويژه در شبه قاره و اقيانوس هند، به شدت با يكديگر رقابت مي كردند
اهر شده بود، عرصة تالقي منافع دولتهاي خارجي نابرابر در عرصة بين المللي ظ وضعيتيكه ايران در 

  .و جوالنگاه رقابتهاي آنها واقع شد
شكست ايران در جنگهاي ايران و روس باعث شد دولت روسيه بتواند راههاي تأمين منـافع و سـلطة   

اين قرار داد سلطنت عباس ميـرزا،   7مادة . چاي تضمين كندايران را در مواد عهد نامة تركمنخود بر 
   54.يعهد و فرمانده جنگ، را از سوي روسها تضمين مي كردول

چنانكـه   دخالت كندمهم ترين ركن كشور، يعني حاكميت در بدين ترتيب، يك دولت بيگانه توانست 
در يك مورد ناصرالدين شاه تصميم گرفت ميرزا علي اصغر خان امين السطان را از صـدارت بـر كنـار    

هنگامي كـه ايـن خبـر بـه امـين السـلطان       : در اين باره مي نويسد ميرزا علي خان امين الدوله. سازد
دافـر   رسيد، علي الفور ميرزا نصراهللا خان مشيرالملك، به سفارت روس رفت و به مسيو اشپاير، شـارژ 

دولت روس، خبر داد كه شاه را مدعيان بر آن داشته اند مثل امين السطان خادم پليتيك و ماية نفوذ 
هواخواهي انگليس در دربار ايـران، رئـيس مطلـق و مختـار      هارند و ظل السطان بروس را از ميان برد
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او در ادامه مي نويسد، مسيو اشپاير به محمد حسن خان اعتمادالسـلطنه نامـه    55».مبسوط اليد شود
اي نوشت و از او خواست تا به اطالع شاه برساند كـه بايـد از بـه كـارگيري ظـل السـلطان در دربـار        

   56.منصرف شود
افزون بر اين ، در همين روزها ميرزا نصراهللا خان مشيرالملك همراه با ميرزا محمود خان عالءالملـك،  
وزير مختار ايران در روسيه، كه به تهران آمده بود، به حضور شاه رسيدند و نظر دولت روس را مبنـي  

بـه شـاه    57،»ردتغيير اوضاع درباري را مخالف الفت و مورث كـدورت ذات البـين مـي شـم    «بر اينكه 
اعظم  رچنان وانمود كردند كه اگر در نظر گرفته بود منصرف و مصمم شد كه با وزي«گزارش دادند و 

   58.»به مدارات كار بندد
امين الدوله، ضمن بيان اين حكايت كه امين السطان به سـفارت روس قاصـد فرسـتاد و از آن دولـت     

ر ضمن اين خبرگـويي و سـخن چينـي، هـم     د« استمداد طلبيد، همچنين گفته است كه اين قاصد 
خود را بيشتر به سفارت روس خيرخواه و محرم نمود، هم به مخدوم خود، كه به وسيلة او جاه و مال 

  59.»مي اندوخت، خدمتي بسزا كرد
چاي نيز به افراد تابع و يا تحت حمايت دولـت روسـيه   عهد نامة تركمان 8و  7واد همچنين م  

عطا كرده محاكم ايران را از محاكمة مستقل و محكوميت آنها محـروم مـي   در ايران مصونيت قضايي ا
بر پاية اصل كاملة الوداد در روابط ديپلماتيك ميان دولتها، دولت بريتانيا نيز پس از جنـگ   60.ساخت

و ايـن   61.از همـين امتيـاز برخـوردار گرديـد    . ق . هــ   1273/ م  1857هرات، در عهد نـام پـاريس   
به عنـوان نمونـه   . جز تحقير ايرانيان و زير سؤال بردن ابهت دولت قاجار نبود زيمصونيت قضايي چي

ش، يك سال قبل از مشروطه، ايراد شـده تمامـاً از تحقيـر ايرانيـان و      1284در سخنراني زير كه در 
  .يادآوري روزگار درخشش آن سخن رفته است

ائنانـه را دسـتخوش خـواب    تا كي اين مسـتي خ ! اي برادرانِ سرزمين محبوبم! اي ايرانيان
چشم بـاز كنيـد بـه دور و برتـان     . سربلند كنيد. غفلت خواهد كرد؟ ديگر مستي بس است

وحشيان آفريقا و سياهان زنگبـار بـه سـوي    . بنگريد و ببينيد دنيا چقدر متمدن شده است
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نگـاه كنيـد، كـه    ) روسها(به همسايه هايتان . تمدن، علم، و كوشش و ثروت پيش مي روند
حـاال بـه   . شان بدتر از ما بود، كه حاال چطـور همـه چيـز را دارنـد    ت سال پيش وضعدويس

وضعي افتاده ايم كه همسايگان در شمال و جنوب همه چيز ما را مـال خـود مـي داننـد و     
مـا اسـلحه نـداريم، قشـون     ... كشورمان را هر وقت كه بخواهند بين خود تقسيم مي كننـد 

در سراسر ايـران  . درست نداريم، قوانين تجاري ندرايمنداريم، پول مطمئن نداريم، حكومت 
علت همه اين عقب ... يك كارخانه نداريم كه مال خودمان باشد؛ زيرا حكومتمان انگل است

و بـا وجـود همـه    . شما را غارت مي كنند. ... ماندگيها، استبداد و ظلم و فقدان قانون است
و به جايش پارچه هاي الوان سبز و آبـي   اينها خارجيها سر مي رسند و پولتان را مي گيرند

علـت فالكـت شـما و    . و قرمز، شيشه آالت پرزرق و برق و اشياء تجملي بارتان مـي كننـد  
  62.و خارجيان همين  است... شكوه و تجمل شاهان،

  
  ناكارامدي دولت قاجار در حفظ حدود و ثغور كشور. 3

  . ور در دوره قاجاريه بيندازيمقبل از هر چيز خوب است نيم نگاهي به وضعيت مرزهاي كش
  :حدود مرزهاي فعلي ايران در دوره قاجاريه بر اساس معاهدات زير مشخص شده است

 چاي؛مرز شمالي، با قرارداد تركمان. 1

چهار سال كميسيون مرزي بين روسيه، انگليس، ايـران و  : (مرز غربي، طبق معاهده ارزنةالروم دوم. 2
نماينده ايران در اين كميسـيون،  . خارجي به عنوان ناظر حضور داشنددو دولت . عثماني ادامه داشت

نكـه  آامير كبير بود كه، در هر حال، با پايمردي و حسن سياست امير كبير، معاهـده ارزنـةالروم، بـي    
 .)آسيب چنداني به ايران بزند، به امضا رسيد

 1290گلداسميت در سـال  : (اساس معاهده پاريس و حكميت اول و دوم گلداسميت رمرز شرقي ب. 3
در پيمان دوم حكميـت  . ، قسمتي از سيستان را، كه از قديم جزو خاك ايران بود، جد اعالم كرد.ق. ه

گلد اسميت قسمتي از بلوچستان از ايران جدا شد كه اين مسئله در زمان صـدر اعظمـي سپهسـاالر    
 .)اتفاق افتاد

يـك مقدمـه و سـه فصـل، بـين       رم، د 1881كه در سال : (مرز شمال شرقي بر طبق پيمان آخال. 4
ايران و روسيه منعقد شد؛ و، بر طبق آن، ايـران متعهـد شـد كـه قلعـه گرمـاب و قلقـالت را كـه در         

، مـرو و نـواحي اطـراف آن بـه     .م 1884در سـال  . تصرفش بود، تخليه و آنها را به روسها واگذار كنـد 
 .)تصرف كامل روسها در آمد
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ن، ايران آم، بسته شد و بر طبق فصل ششم  1857./ ق .ه 1273به سال كه : معاهده صلح پاريس. 5
از ادعاي مالكيت بر هرات و افغانستان صرف نظر كرد و رؤساي افغانستان ديگر مجبور نبودند و نمـي  

  63.بايست به نام ايران سكه بزنند و خطبه بخوانند

سمت اعظم تركسـتان بـه تصـرف    ق. م 1864الي  1860. / ق . هـ  1281تا  1277در خالل سالهاي 
روسـها  . شكند و بخشهايي از بخارا هم به تصرف آنها درآمـد تا. م1866. ق. هـ 1283ا درآمد در روسه

باقيمانده بخارا را اشغال كردند و مشغول دسـت انـدازي بـه خيـوه     . م  1870. / ق. هـ 1287تا سال 
. هــ   1290در . د؛ بلكه متوجه مرو شدندروسها تجاوزات خود را محدود به خيوه و بخارا نكردن. شدند

. ق. هــ  1299در . م به بهانة سركوب تركمانها متوجه سرزمينهاي شمال رود اترك شدند 1873. / ق
در همين سال، طـي قـرار دادي   . م گوگ تپه آخرين پايگاه تركمانان به اشغال روسها درآمد 1881/ 

بـر  . ه شـمال شـرقي خراسـان رسـميت يافـت     تحميلي، تسلط روسيه بر سراسر مرزهاي از دست رفت
اساس اين قرار داد ارتفاعات استراتژيك، منابع آبي و سرچشمه رودخانـه هـا در اختيـار روسـيه قـرار      

يازده سال بعد تمايالت توسعه طلبانه روسها و ضعف دولت ايران باعث شد كه قريه فيـروزه از  . گرفت
  .ايران جدا شود

ربه تلخ در دوره فتحعلي شاه انجام گرفـت؛ و آن زمـان بـود كـه در     طور كه ذكر شد، اولين تج همان
. جريان جنگهاي ايران و روس، بخشهايي از قسمتهاي حاصلخيز ايران به كشور همسـايه واگـذار شـد   

هر چند در مقابل، ملّت، به رهبري ميرزا مسيح مجتهد، بـا قتـل گريبايـدوف سـعي كـرد بخشـي از       
و هنـوز  . باقي مانـد  ناگشوده؛ اما اين خاطره تلخ به صورت يك عقده تحقير ملّت ايران را جبران كند

اثر اين تلخي بر طرف نشده بود كه ملّت ايران شاهد جدا شدن بخشهاي ديگـري از خـاك كشـور در    
  . نواحي شرقي و شمال شرقي و شمال از كشور بود

ا در اين ميان وجود داشت البته يك استثن. اين روند تا سالهاي نزديك مشروطه همچنان ادامه داشت
و آن مربوط به زماني بود كه امير كبير زنده بود و او توانسته بود، با درايت، تمام حدود مرزهاي غربي 
كشور را همچنان حفظ كند و در معاهده ارزنة الروم طوري رفتار كرد كه حتّي وجبي از خاك كشـور  

خي ملّت ايران چيزي جز ناتواني قاجارها در اداره نتيجه اين امر در ذهنيت تاري. به بيگانه واگذار نشد
  .كشور نبود
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  شيوه حكومت تيراني) ج
كه همراه با ساير مغوالن وارد ايران شده بودند خود را قوم  نداز آنجايي كه قاجارها يكي از ايالتي بود
ـ  دفاتح مي دانستند و به خود حقّ مي دا جنايـاتي  . دند كه هر نوع اجحافي در حقّ اين مـردم روا دارن

كه آقا محمد خان در جنگهايش بر اين مردم روا داشت همچنان در حافظه تاريخي اين مـردم بـاقي   
لـم بـه ايـن ملّـت     ظاين وضعيت هر چند در سالهاي بعد تعديل شد؛ اما هيچ گـاه قاجاريـه از   . ماند 

  .كوتاهي نكردند و با نهايت قساوت با اين مردم رفتار مي نمودند
اجار را مي توان مهم ترين علت نهضت مشروطه و از عللي دانسـت كـه موجـب اتحـاد     ظلم خاندان ق

  .علما با منورالفكران شد
وقتي به سخنرانيهاي قبل از مشروطه و لوايح آنها توجه مي كنيم، موضوع مقابله با ظلم قاجـار يكـي   

شروعه نيز آنچه بـر  حتّي بعدها در اختالف بين مشروطه و م. از اصول مسلم و بديهي به نظر مي رسد
مـي  » زاويـه مقدسـه  «آن اتفاق داشتند ظلم حكام قاجار بود چنانكه شيخ فضل اهللا نوري در اليحـه  

  :گويد
علي هذا، مجلسي كه تأسيس آن براي رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امـر بـه معـروف و    «

قطعـاً و عقـالً و شـرعاً و عرفـاً      نهي از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ اسالم،
  64».راجح بلكه واجب است

  
  :برخي از مهم ترين رواج ظلم و ستم در بين حكام قاجار از اين قرارند

  حكومت طايفه اي .  1
طور كه مي دانيم، پايگاه اجتماعي در دوره قاجاريه عمدتاً انتسابي بوده و افراد به محـض تولّـد    همان

  .مشخص بودجايگاهشان در هرم جامعه 
شاهان قاجار ، عالقه زيادي به تعدد زوجات داشتند و نتيجه طبيعي اين امر داشتن اوالد زياد شاهان 
قاجار بود كه، صرف نظر از تحميل هزينة سنگين زندگي اين افراد بر توده هاي مردم و عواقـب سـوء   

زنـدان و فرزنـدزادگان و   اقتصادي آن، فرزندان زياد باعث سپردن امور حكومت به دست بـرادران و فر 
شكل گيري حكومت خانوادگي است؛ زيرا يكي از رسمهاي به يادگار مانده از زمـان تركـان سـلجوقي    
در ايران اين بود كه پادشاه پسران خود را به فرماندهي متصـرفات خـود مـي گماشـت و قسـمتي از      

كومتهـايي در داخـل كـادر    اقتدارات و اختيارات خود را به آنهـا انتقـال مـي داد، و بـدين ترتيـب، ح     
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نظير اين شيوة حكومت را، مي توان نوعي حكومت چند نفـري يـا   . حكومت مركزي به وجود مي آمد
  . اوليگارشي ناميد، در سلطنت قاجاريه نيز مشاهده مي كنيم

بـه بعـد، بـه تـدريج فرمـانروايي و      . ق . هـ  1220از زمان سلطنت فتحعلي شاه، يعني از حدود سال 
ياالت و واليات به پسران شـاه سـپرده شـد و طبعـاً هـر يـك از فرزنـدان شـاه، بـا عنـوان           حكمراني ا

شاهزادگي، دستگاهي نظير دستگاه سلطنت براي خود فراهم ساختند و اين شيوه تا انقالب مشـروطه  
  .ايران ادامه پيدا كرد

و يا در انتظار وصول پس از مرگ هر پادشاه، عده زيادي شاهزاده يا بر سر كار حكومت و فرمانروايي  
به عمق فاجعه پي برده شود اشاره به تعداد فرزندان شاهان قاجار  بيشتربراي آنكه . به اين مقام بودند

عضدالدوله دربـارة فرزنـدان فتحعلـي شـاه     . تأثير اين پديده را در حكومت آنان بهتر روشن مي سازد
  :نويسد مي

صـد نفـر بودنـد و بـا آنكـه زيـاده از       پسر و دختر خودشاه زمان رحلت خاقان مرحوم يـك  
دويست تن از اوالد امجادش در زمان حيات آن حضرت وفات يافتـه انـد، بعـد از آنكـه بـه      

  65.سراي رضوان رحلت فرمود قريب هفتصد نفر پسر و دختر و پسرزاده و دخترزاده داشت
 66.مورخ الدوله سپهر نيز شصت پسر و چهل و هشت دختر از فتحعلـي شـاه نـام مـي بـرد     

  :عضدالدوله كه زماني حاكم قزوين بود مي نويسد
وقتي در حكومت قزوين خواستم معلوم كـنم اشخاصـي كـه نسبتشـان بـه خاقـان مغفـور        

  67.رسد در قزوين چند تن خواهند بود، ظاهراً سيصد نفر در همان شهر به تعداد آمد مي
ر اعزام مي شدند، خود نيز بـه  بدتر از آن اينكه اين شاهزادگان، كه براي حكومت به اقصي نقاط كشو

تقليد از خاقان داراي زنان و فرزندان زيادي بودند كه، به عنوان مثال، در فاصلة ميان مرگ فتحعلـي  
سـلطنت محمـد شـاه قاجـار،  حكومـت فـارس در دسـت         رهشاه تا جلوس ناصرالدين شاه، يعنـي دو 

و بعـد  (شـاهزاده فيـروز ميـرزا     و شاهزاده رضاقلي ميرزا و سـپس ) فرزند داشت 26(حسينعلي ميرزا 
برادر محمد شاه و باالخره فرهـاد ميـرزا معتمدالدولـه و بهـرام ميـرزا      ) شاهزاده فريدو ميرزا فرمانفرما

معززالدوله بوده است؛ و حكومت خراسـان در دسـت حسـنعلي ميـرزا شـجاع السـلطنه، پسـر ديگـر         
فرزنـد   32كـه  (ا حسـام السـلطنه   ، و شاهزاده محمد تقـي ميـرز  ) فرزند داشت 16(فتحعلي شاه كه 

فرزنـد داشـت؛ و    64بود؛ و حكومت مازندران در دست شاهزاده محمد قلي ميرزا ملك آرا كه ) داشت
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فرزند داشت؛ و حكومت مالير و تويسركان در دسـت   24حكومت كرمانشاه در دست محمد ميرزا كه 
تان را خانلر ميرزا اداره مي كرد؛ فرزند داشت؛ و بروجرد و لرس 48كه ) شيخ الملوك(شيخ علي ميرزا 

 22و پايتخت يعني تهران را، قبل از جلوس محمد شاه، علي شاه ظـل السـلطان اداره مـي كـرد كـه      
سلطان بود؛ و آذربايجـان نيـز كـه تيـول     لفرزند داشت؛ و يزد در دست سيف الملوك ميرزا پسر ظل ا

فرزند داشت و سـپس بـه    41اداره مي كرد كه وليعهد بود؛ و كرمان را ابتدا ابراهيم خان ظهير الدوله 
دست فيروز ميرزا و بعد به تفاريق، شاهزاده خانلر ميرزا و بعد به دست طهماسـب ميـرزا مؤيدالدولـه    

  68.اداره مي شد) فرزند دولت شاه(
سال حكومت كرمان را بـه عهـده داشـت، ضـمن اينكـه پسـر        22ابراهيم خان ظهيرالدوله، كه مدت 

دختـر   21پسر و  20او . بود، پسر خوانده و داماد شاه و پدر دو داماد شاه نيز بود عموي فتحعلي شاه
از پسرانش موسي خان حكومت بم، محمد تقي خان حكومت رفسنجان، نصراهللا خان تيولـدار  . داشت

، پسـر محمـدتقي   )معروف به رفعت السـلطنه (جيرفت، ابوتراب خان پسر موسي خان و علينقي خان 
جان، اسماعيل خان بعد از محمد تقي خـان حكومـت رفسـنجان، پسـر اسـماعيل      خان، حكومت سير

  69.موسوم به جسين خان حكومت پاريز را به عهده داشتند
رغـم   در چنين اوضاع و احوالي، حكومت به صورت شبكه اي از افراد يك خانواده درآمده بود كـه ، بـه  

ها خـانوادگي و خويشـاوندي، همچنـان از    نتيجة پيوندها و وابستگي عدم شايستگي بسياري از آنان در
يكديگر پشتيباني مي كردند و، بدين گونه، راه بروز هر گونه نقد و اعتراض نسبت به عملكرد نادرست 

  .شد يمحكام بسته 
تـر اينكـه    در چنين فضايي، حكام هيچ مانعي بر سر راه ظلم مضاعف در برابر خود نمي ديدند و مهـم 

ر صورت ارتكاب جرم و تخلف و حتي ضـعف مـديريت و ناكارآمـدي نيـز     اينان اطمينان داشتند كه د
  .پاسخگوي هيچ مرجعي نخواهد بود

هر چـه از حيـات   . يابد در اين شبكة حكومت خانوادگي است كه مظلوم هيچ مرجعي براي تظلم نمي
سياسي سلسلة قاجار سالهاي بيشتري سپري مي شد، اين مشـكل گسـترده تـر مـي شـد و تعميـق       

  . مي يافتبيشتري 
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در اينجا بود كه علما به فكـر تأسـيس عدالتخانـه    . در دورة ناصر الدين شاه اين مشكل بدتر شده بود
افتادند تا در تمام بالد ايران مركزي تحت عنوان عدالتخانـه تأسـيس شـود كـه در ان رعيـت و شـاه       

   70.را گرفت يكسان مورد مؤاخذه و عتاب قرار گيرند تا از اين طريق بتوان جلوي ظلم حكام
  
  :سم غلط فروش حكومت.  2

يكي از چيزهايي كه موجب رواج ظلم و شدت گرفتن آن مي شد مسئله به مزايده گذاشتن حكومـت  
در زمان ناصرالدين شاه رسم بود كـه هـر كـدام از خواسـتاران حكومـت ايـاالت، بـا دادن        . اياالت بود

اكم جديد در مدتي كه بـر سـر كـار    ح. پيشگيري بيشتري، به حكومت منطقه اي منصوب مي شدند
و (بود هم بايد ماليات مركز را تأمين مي كرد و هم براي دفعه بعد و مزايده بعـدي، بـه انـدازه كـافي     

پول پس انداز مي كرد و هم اطرافيانش، كه از صدقه سر او به جايي رسـيده  ) حتماً بيش از دفعه قبل
  . بودند، نيز پولي پس انداز مي كردند

اطرافيـان او  . ين، حاكم جديد هم تالش مي كرد تا چند برابر آن مبلغ را از مردم وصـول كنـد  بنا بر ا
هم مردم را مي چاپيدند و هر چه به پايان مدت حكومت نزديك مي شدند، ظلم به مردم افزايش مي 

اين امـر  به ناصرالدين شاه در اعتراض به ) ملكه ايران(الدوله  در همين راستا نامه تاريخي انيس. يافت
  :خواندني است

الدولـه را مرحمـت نفرمـوده ايـد؛      قربان خاك پاي مبارك گردم، جواب عريضه نـواب ركـن  
باري، شنيدم كـه حكومـت   . دستخط و عريضه مزين التفات فرماييد. آدمش طلب مي كند

بيچاره ركـن الدولـه هفـت مـاه اسـت      . لي تعجب استواهللا خي. شيراز را باز تغيير داده ايد
اينطورهـا پـدر   . اگر براي پيشكشي است از خود شاهزاده بگيريد. نرفته، با آن همه خسارت
دور از . حاكم از خـودش نمـي دهـد   . رعيت اينطور تمام مي شود. رعيت بيچاره در مي آيد

. دسـت كسـي ندهيـد    عريضـه را بـه  . مروت است؛ از همه جهت بيچاره ها تمام شـده انـد  
  71.محرمانه مالحظه فرموده پس بدهيد خواجه بياورد

  
ديدند كه عمـال حكومـت    اين مسئله براي سفراي خارجه بسيار تعجب برانگيز مي نمود؛ زيرا آنها مي

يا نمي گيرند يا در برابر درآمدي كه (به حقوق و مزايايي كه مركز آنها تعيين كرده اصالً توجه ندارند 
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دكتر ويلز با مشاهده اين وضعيت تعجب كرده و اظهار مـي  .) مقدار است ر معهود دارند بياز طرق غي
ديـده ام و يـا راجـع بـه آن مطـالبي شـنيده ام،        ]تـا كنـون   [اما در هيچ كشوري كه من « : كند كه

دكتـر ويلـز    72».نـدارد  جست مداخل تا اين درجه آشكار و بي پروا نيست و تا اين انـدازه هـم روا  اسي
  :سدينين در همين باره مي نوهمچ

» مـداخل «همة مردم ايران، از شاه گرفته تا بقية كارمندان و كاركنـان، آنقـدر كـه پايبنـد     
شـان نمـي دهنـد و مـدام دم از     به حقوق ماهيانة خود و حق قانونيهستند اهميت چنداني 

 مبلغـي كـالن بـه    تحكام اياالت هم حكم حكومتي خويش را بـا پرداخـ  . مداخل مي زنند
كه ايـن يـك نـوع مـداخل معمـولي      . چاكرانه به دربار دريافت مي كند» پيشكشي«عنوان 

از طرفي، او جميع ماليات ساليانة مملكت را كه بالغ بر حدود يك صد . مربوط به شاه است
هزار تومان مي گردد به منظور خرج كردن در موارد مختلف به نصف ميزان آن بـه يكـي از   

ايـن هـم   . ر دربار و همه كاره هاي خودش پيش فروش مي كندرجال ثروتمند دست اندكا
پيش خريد كنندة ماليات از شاه هم با كمـك گـرفتن از   . يكي ديگر از مداخل سلطانهاست

عوامل قدرت و با همكاري زير دستان خودش ضمن تحميل فشـار شـديد بـه گـردة ملـت      
اين ميزان، يعني تـا حـدود    فقير، ماليات حدود يك صد هزار تومان اصلي را كه تا دو برابر

دويست هزار تومان شايد هم بيشتر، از رعاياي بيچاره به زور وصول مـي كنـد كـه در ايـن     
و در پـيش خـود ايـن رايـك     . ميان يك صد تا يك صد و پنجاه هزار تومان سود برده است

  73.حق قانوني و نوعي مداخل به حساب مي آورد
  

الدولـه پـانزده    واردي  مانند اينكه عبدالعلي ميـرزاي احتشـام  اعتمادالسلطنه نيز در خاطرات خود به م
مـان داد  توهزار تومان داده است حكومت خمسه را گرفته، عبداهللا ميـرزاي احتشـام الدولـه ده هـزار     

حاكم استرآباد شد، صاحبديوان هشتاد هزار تومان داد حاكم كرمـان شـد و ركـن الدولـه صـد هـزار       
ذكر مي كند؛ حتي از خاطرات او بر مي آيد كه حاكم كه قرار است  تومان داد حاكم فارس شد، مكرر

حكومت يك ايالت را خريداري نمايد، عالوه بر دادن پيشكشي به شاه، بايد به اطرافيـان او حتّـي بـه    
  :اعتمادالسلطنه در يك مورد مي نويسد. خواجه هاي حرم شاه نيزمقداري پول بدهد

هزار تومان بـه صـدر اعظـم كـه      20ومان به شاه مي دهد و هزار ت 80مثالً حسام الملك همداني 
شاه سه روز قبل تفصيل را به صدر اعظم گفته بود؛ اما سپرده بـود  . حكومت كرمان را به او بدهند
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بـا  . كه اين مسئله محرمانه باشد تا نصرت الدوله حاكم حاليه كرمان از بلوچسـتان مراجعـت كنـد   
يس الدوله به كاظم خان پسر سرايدار باشي مرحوم داده وجود اين سفارش، دستخطي به توسط ان

آغا محراب خواجه انيس الدوله اين دسـتخط را  . بود كه خلعت حاكم تازة كرمان را او حامل باشد
گفت به خانم عرض كـن  . صدر اعظم اول سكوت كرد. در حضور جمعي آورد و به صدراعظم نمود

صدر اعظم برآشـفت  . ر حاشيه چيزي بنويسيدخواجه اصرار كرد كه پس به خط خودتان د. چشم
و آنچه در زبان فارسي عبارت مستهجن و فحش است به شاه و انـيس الدولـه و خـودش و حضـار     

   74.بند ثبتي مهرش را پاره كرد؛ مهرش را خواست بشكند، حضار مانع شدند. گفت
  

، حسام الملك ، يكـي  اعتمادالسلطنه در ادامة مطلب، ضمن بيان چگونگي دلجويي شاه از صدر اعظم
  : ديگر از حكام را  چنين معرفي مي كند

السلطنه غير مرحوم را و ايـن پيـر اكبيـر بيـدين      75...خداوند رفع شر اين حرامزاده و اين دو پسر 
تـا اينهـا هسـتند    . كاكاشيرازي بي قابليت، صاحبديوان، را از سر رعيت فقير بيچارة ايران دور كند

   76.طميع مي كنند، به حكومت مي روند و رعيت را مي چاپنددولت را به مبلغ گزافي ت
بدتر از همه اين است كه افرادي كه اين حكومت را خريده اند، آن را به مبلغي بيشتر بـه ديگـران   

  :ندواگذار مي كن) عموماً به لحاظ سلسله مراتب حكومتي پايين تر از خودشان(
ه است و از حيـث عالقـه و يـا جبـران ضـرر      والي كه وجه كالني براي احراز مقام خود پرداخت

خويش به هيچ وجه بي مايه نيست، ماليات يا گمرك را در مقابل مبلغي شايد دو برابـر آنچـه   
و بـه  . خود تقديم كرده بود به نفر سوم واگذار مي كند كه مبلغ تفاوت، مداخل شخصي اوست

و سيستم مـداخل  ... مي داردهمين نحو حاكم نيز از ضابط و او هم از تحصيلدار حقي دريافت 
سير خود را تا نهايت ادامه مي دهد به حدي كه كسي باقي نمي ماند تـا دينـاري از او نصـيب    

  77.بشود
  

م مأمور ماليات سـاوه بـوده،    1881جرج كرزن، براي نمونه، از قول يك نفر اطريشي كه گويا در سال 
فرانـك تقـديم نمـوده     25000ين مقام او تعريف مي كند كه سلف او براي اشغال هم«نقل كرده كه 
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بـدين ترتيـب، و ايـن     78».فرانـك وصـول كـرد    80000بود و خود يك سال كه متصدي آن كار بود 
يابد تا به چند برابر قيمت اصلي به نفر آخر واگذار مي شود و نفر آخر بايـد   سلسله همچنان ادامه مي

  .مبلغي پرداخته براي خود پس انداز كندعالوه بر تأمين ماليات مركز حداقل به اندازه دو برابر 
اين نمونـه،  . د بيشتري كسب كنند به دزدي و راهزني مي پرداختنددرآمحتّي گاهي حكام براي آنكه 

  :خفيه نويس در يكي از گزارشهاي خود دربارة وضعيت فارس و رفتار حكومت آن مي نويسد
پسر يا زن يـا بسـتگان    هر چه به حكومت عارض مي شوند يا. متصل شبها دزدي مي شود

صاحب مال را گرفته حبس مي نمايند تا آنكه خود صاحب مال برود نوشـتة رسـيد امـوال    
مسروقة خود را بدهد و چند توماني هم خدمتانه و قلق، بـه عـالوة مـال رفتـه، بـه حـاجي       

از قراري كه مي گويند . آقاجان فراشباشي بيگلر بيگي داده، بستگان خود را مرخص بنمايد
ديگر آنكه هر چـه دزدي  . ام اغتشاش شهر از حاجي آقاجان فراشباشي بيگلر بيگي استتم

   79.مي شود كسي از ترس اينكه بستگان خودش را بگيرند حبس نمايند، عارض نمي شود
  

  :رواج چاپلوسي در دربار.  3
ستم حكام نمـي  وقتي زمينه براي انتقاد آماده باشد و فضايي براي ابراز آن وجود داشته باشد، جور و 

تواند چندان دوام داشته باشد؛ اما اگر وضعيت اجتماعي طوري باشـد كـه افـراد جرئـت ابـراز عقيـده       
نداشته باشند و، بر عكس، محيط تنها براي چاپلوسي و بله قربان گويي آماده باشد در اينجا حكام بـه  

را انسـان وقتـي بـه سـوي     خود حقّ خواهند داد كه هر نوع احجافي در حـقّ سـايرين روا دارنـد؛ زيـ    
حيوانيت و سبعيت حركت كند به حد معيني بسنده نخواهد كرد و در اين مسير تا آنجا پيش خواهد 

و از اين كار خود حتّـي دچـار   . رفت كه تنها براي تفريح خودش ممكن است افراد را قطعه قطعه كند
  .عذاب وجدان نيز نشود

منصب خود را در جلب قلب سلطان مي بينند و يكـي از   خود و يدر چنين محيطي افراد تنها راه بقا
مقامهـاي دولتـي بـدين وسـيله هـم از خطـر       . بهترين وسيله ها براي تحقق اين هدف، تملـق اسـت  

پيامدهاي عرض اندام و اظهار نظر در برابر نظر سلطان مستبد مي رهنـد و هـم بـه جلـب رضـايت او      
  . نسبت به خود دست مي يابند

يس يا شاه از نعمت فكر ديگران محروم خواهد بود، به عبارت ديگر، جز تنهـايي و  در چنين فضايي رئ
و حتي وقتي دست نياز به طرف اطرافيان دراز مي كنـد  . برهوت استبداد چيزي نصيب او نخواهد شد
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. آنها از بيم آنكه مبادا حرفي بزنند كه خاطر ملوكانه را مكدر كند، از اظهار نظر طفـره خواهنـد رفـت   
بهتـرين رأي را  «ناصر الدين شاه از اطرافيان و وزراء مشورت مي خواست آنها با اين جمله، كـه   وقتي

  . رفتند از اظهار نظر طفره مي» اعليحضرت دارند
به عنوان نمونه، در خاطرات ميرزا علي خان امين الدوله مطلبي اسـت كـه نقـل آن در اينجـا بسـيار      

  :روشنگر است
خود خواست و به ميرزا علي خان امين الدولـه خطـاب كـرد ه     روزي شاه وزرا را به حضور 

چون فرمايش و مقصود خـودم را در دسـتخطي   . مي خواستم با وزرا مفصل گفت و گو كنم
به عنوان تو نوشته ام بهتر است كه در همين باغ و عمـارت گوشـة خلـوتي انتخـاب كـرده      

دسـتخطي مشـروح و   . نيدستخط مرا نزد وزرا بخواني و جـواب ايشـان را بـه عـرض برسـا     
مفصل بود؛ خالصه اينكه از او ل دولت در زمان سلطنت خودمان صدراعظم مقتدر مستقل 

همه در پرده و آشكار مي گفتند وجـود اينطـور وزرا و صـدور مـانع آسـايش      . برقرار كرديم
كارها را ميان وزرا قسمت كرديم و خودمان زحمت كليات . عمومي و ترقي امور دولت است

شكايت كردند كه به اين ترتيب حفظ مصالح مملكـت و رعيـت نمـي    . عهده  گرفتيم را به
حالت حاضرة دربار و دولت و ترتيـب امـور   ... پس از آن، چه كرديم و چه كرديم. توان كرد

. باز مورد اعتراض است كه نظمي و نسقي، خيريت و صالحي، تربيـت و رونقـي بـاز نيسـت    
زرا مي پرسم كه بـه اقتضـاء دولتخـواهي خـود صـريح      پس رأي خود را ساقط نموده و از و

بگويند تكليف ما چيست و به كار چه صورت و سيرت بدهيم كه مردم راضي باشـند و كـار   
  80.دولت في الحقيقه منظم باشد

« : اما وزراي حاضر در آن جلسه، به جاي آن كه بخواهند جواب اعليحضرت را بدهند، بر آشفتند كـه 
و هر كد ام » شاه را پريشان كرده اعليحضرت را به مقام اين سؤال آورده است؟ باز كي و از كجا خيال

سـرانجام، پـس از مـدتي تأمـل و چـاره      . بينـدازد » عرض جواب را به گردن ديگـري « مي كوشيد تا 
انديشي، مديران اجرايي كشور به اين نتيجه رسيدند كه بهترين جواب آن اسـت كـه در نامـه اي بـه     

  : مالك به عرض برسدامضاي مستوفي الم
هميشه تغييـر و تبـديل و   . شاه را از تمام كائنات اعقل و ابصر، و به رموز دقايق امور اعلم مي دانم

ه   جرح و تعديل امور و مأمورين به صرافت رأي همايون بوده است و باز هم به مقتضيات ارادة عليـ
  81.مي دانيد تغيير بدهيدحالت حاضره را خوب مي بينيد، ابقاء فرماييد؛ بد . موقوف است
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جالب اينجاست كه اين چاپلوسي و تملق تنها در ظاهر است  و هـيچ كـدام از وزرا ارادت بـاطني بـه     
  .شاه ندارد و شاه نيز اين را مي داند؛ اما بر اين حفظ احترام خود به همين ظواهر بسنده مي كند

  : دكتر پوالك در اين باره مي نويسد
م خدمة بيشماري كه دارد، از همة فرمانروايان ديگر كمتر حكمـش  ناصرالدين شاه، علي رغ

مقررات و دسـتورهايش هـر چنـد كـه در     . از قوانين او كسي تبعيت نمي كند. جاري است
به هر حال، در جواب هر فرمـانش  . آيد روزنامة رسمي اعالن مي شود، به موقع اجرا در نمي

لي بالفاصله با بهانـه هـايي كـاله شـرعي     بلي قربانت شوم؛ و: به صورت خاضعانه مي گويند
او هم خود به خوبي از . براي عدم اجراي آن درست مي كنند يا كالً آن را ناديده مي گيرند

اين ماجرا آگاه است و براي آنكه ناچار نشود علي الدوام نافرماني آنها را كيفر دهـد، تقريبـاً   
  .82هيچ گاه از اجراي فرمانهاي صادر شده جويا نمي شود

  
  زنبارگي قاجارها.  4

يكي ديگر از اسباب دلسردي مردم از حكومت قاجاريه و در نتيجه ايجاد فضاي مناسب براي حكومت 
ميرزا احمدخان عضدالدوله، فرزند فتحعلي شاه قاجـار،  . جديد رواج زنبارگي در بين شاهان قاجار بود

او در ايـن  . اختصـاص داد » رحكايات زوجات خاقـان مغفـو  «را به » تاريخ عضدي«بخش عمدة كتاب 
زنهاي دائمه و منقطعة آن حضرت كه سر به بستر خاقاني گذارده بودنـد، از نجبـا   « : كتاب مي نويسد

   83.»و غيره، گويا از پانصد زياده باشد
 84تن از زنان فتحعلـي شـاه را آورده اسـت     160مصحح همين كتاب در بخش پاياني آن نام بيش از 

  :  است نيز در اين باره نوشته
زوجات شاهنشاه ايران عجب نباشد اگر كسي شمار كند با هزار تن راست آيد؛ لكن در اين كتـاب  
مبارك آنان را كه در حشمت حسب و نسب سجل و سند داشته اند يا در سراي سلطنت صـاحب  

   85.ولد بوده اند و اگر نه شناخته و نامبردار گشته اند به نام نگاشته آيد
   86.»روزي كه كشته شد هشتاد و پنج زن داشت« شاه نيز گفته شد  در بارة ناصرالدين
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از نظر جامعه شناسي سياسي اين پديده از يك سو باعث رخوت شـاه و غفلـت او از ادارة امـور مهـم     
كشور مي شد، و از سوي ديگر، باعث سوء استفادة مقامهاي دولتي بـراي جلـب رضـايت شـاه از ايـن      

ينان خاطر آنان در گسـترش فسـاد و تعميـق ظلـم و گريـز از انجـام       طريق و در برابر آن، كسب اطم
  . گرديد وظايف و مسئوليتهايشان مي

در « : اعتمادالسلطنه، كه خود از وزراي دربار ناصري بود، به اين واقعيت بدين گونه اذعـان مـي كنـد   
ايـة عـيش   اين مدت نوكري فهميدم هيچ چيز به وجود مبارك مؤثر تر از اين نيست كـه بـه آنچـه م   

   87.»خوب هم مي كند؛ دنيا دو روز است. شخصي ايشان است خللي برساند
  : تاج السلطنه، دختر ناصرالدين شاه، نيز تأثير سوء اين روحيه در پدرش را اين گونه بيان مي كند

اگر اين پدر تاجدار من خود را وقف عالم انسانيت و ترقي ملت خود و معارف و صنايع مـي نمـود،   
و اگر آنقدر زنها را دوست نمي داشت و آلوده به لذايذ دنيوي نشده، تمام ساعات ... ر بودچقدر بهت

عمر مشغول سياست مملكت و ترويج زراعت و فالحت مي شد، چقـدر امـروز بـه حـال مـا مفيـد       
  »بود؟

قدرتهاي برتـر   عي كه خواهان تغيير اوضاع به نفايجاد طبقه اي در ميان نخبگان سياس)  د
  بودند

عمار به لحاظ سياسي، با خريدن و  وابسته كردن بعضي از رجال بلند پايه سياسي به خود، طبقـه  است
بـه  . اي از نخبگان سياسي را ايجاد كرد كه بيشتر حافظ منافع بيگانه بودند تـا منـافع كشـور متبـوع    
گي عبارت ديگر، بسياري از رجال سياسي ايـران در دوره ناصـري بـه دربـار روس يـا انگلـيس وابسـت       
  :داشتند و اين وابستگي از دو طريق در فراهم كردن بستر مناسب براي  جنبش مشروطه مؤثر بود

الف ــ اين رجال، تحت تعليمات كشورهاي غربي خصوصاً انگلستان، براي بسط فرهنـگ و ارزشـهاي   
طريـق   سكوالر، مي كوشيدند تا با پياده كردن مشروطه غربي احكام اسالمي را ملغي نمايند و از ايـن 

جامعه و مردم را به كلي از تعاليم اجتماعي اسالم دور نمايند؛ و ، بالطبع، وقتـي مـردم از علمـا جـدا     
  .شدند ديگر امثال واقعه ضد استعماري رژي نمي توانست تكرار شود

همان طور كه تيلي نيز تقريباً به اين موضوع اشاره كرده، اين گروه از نخبگان تـالش مـي كردنـد تـا     
رت را در قبضه خود بگيرند  و در اين مسير مي كوشيدند تـا عـده اي از مـردم و علمـا را بـا      تمام قد

خود دشـمنان خـود را جيـره خـواهر بيگانگـان      اهداف حيله هايي با خود همراه كنند و براي نيل به 
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ن به عنوان نمونه، مي توان از حجم بيش از اندازه مقاالت تندي نـام بـرد كـه در آ   . معرفي مي كردند
ا وقتـي شـيخ     مقاالت شيخ فضل اهللا نوري را همدست با روس و حقوق بگير روسها معرفي كردند؛ امـ
شهيد حاضر نشد، به رغم اصرار بعضيها، براي حفظ جـانش حتّـي پـرچم روس را بـاالي خانـه خـود       

  .نقشه برمال شد آنبرافرازد يا به سفارت روس برود،
حافظ منافع ملّـي باشـند در پـي    آنكه سياسي كه به جاي ب ــ مردم ايران با مشاهده رجال وابسته 

ارضاي نيازهاي كشورهاي روس و انگليس مي باشند، از حكام موجود دلسرد مي شدند و، در نتيجـه،  
با بلند شدن آوازه هاي جديد، مردم به خيال آنكه وضع جديد دست اجانب را كوتاه خواهـد سـاخت،   

ت كه حفظ حدود و ثغور كشور از اهداف اوليه حكومت در هـر  به آنها روي مي آوردند؛ زيرا روشن اس
كشوري مي باشد و، عالوه بر اين آنچه باعث مي شد كه امثال حكومت غاصب قاجار را از مشـروعيت  

حال اگر در اين ميان . نسبي برخوردار كند، مقابله با بيگانگان و حفظ فرهنگ و ارزشهاي اسالمي بود
ند، چه خواهد شد؟ پيدا بود كه با مشاهده چنين وضعيتي نكس عمل كحكومت و كارگزاران آن بر ع

  . مشروعيت زير سؤال مي رفت و ديگر مردم از آن دفاع نمي كردند
در ايران دوره ناصري اين اتفاق افتاد و از شخص شاه تا حكام محلـي بـه نحـوي ارادتمنـد دولتهـاي      

مور خود جفا نمايند؛ به عنوان نمونـه، يـك   خارجي بودند و حاضر بودند براي جلب رضايت آنها به مأ
  :مورد ذكر مي شود

در زمان ناصرالدين شاه يكي از سفارتخانه هاي خارجي مقيم تهران يكي از كارمندان اروپايي خـود را  
اين كارمند سفارت، در راه به هـر چاپارخانـه اي كـه    . براي انحام مأموريتي از تهران روانه كرمان كرد

كرد و پس از استراحت كوتاهي يك اسب تازه نفس مـي گرفـت و بـه     را رها مي مي رسيد، اسب خود
در راه، اكثر چاپارخانه ها در كمتر از ثانيه اي اسب تازه نفسـي در اختيـارش مـي    . سفر ادامه مي داد

اما در يكي از چاپارخانه ها، متصدي از دادن اسـب خـودداري كـرد و گفـت اسـبهاي مـن       . گذاشتند
ند اروپايي سفارت ناگهان چاقوي خود را از جيب در آورد و با يك دست فـوراً گـوش   كارم. خسته اند

متصـدي  . متصدي چاپارخانه را گرفت و با دست ديگرش چاقو را بـه گـوش او كشـيد و آن را بريـد     
چاپارخانه به تهران آمد و يكسره نزد ناصرالدين شاه رفت و عريضه اي نوشت و از آن كارمند اروپـايي  

مرد گستاخ اروپايي احضار شد و البته به شاه گفت كه مأموريت مهمي داشته و متصدي . ردشكايت ك
شـاه وقتـي ايـن حـرف هـا را شـنيد تـازه بـه متصـدي          . اسب نداده و او مجبور شده گوش او را ببرد

چاپارخانه گير داد كه تو چرا به كارمند سفارت اسب نداده اي؟ و بـه عنـوان مجـازات دسـتور داد تـا      
  88!ديگر او را نيز ببرندگوش 
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  :براي بررسي بهتر اين مسئله الزم است عناوين زير مورد دقت قرار گيرد
  مهره چيني استعمار در ميان رجال سياسي. 1

دولتهاي خارجي براي تحقق بخشيدن به سلطه و تأمين منافع خود در كشوري مانند ايران بـه نفـوذ   
مـه  عهدنا 7از طرفـي، بـا گنجانـدن مـادة     . داشـتند در اركان و مجاري تصميم گيري آن كشور نيـاز  

چاي، مبني بر تضمين سلطنت عباس ميرزا از سوي روسها، بهانه خوبي براي روسها فراهم شد تركمان
به عنوان مثال، وقتي ناصرالدين شاه . تا مهره هاي دلخواه خود را در اركان حكومت قاجاري بگنجانند

السطان را از صدارت بركنار سازد، با مقاومـت سـر سـختانه     تصميم گرفت ميرزا علي اصغر خان امين
  . سفارت روس مواجه شد

هنگامي كه اين خبر به امين السلطان رسيد، علي الفور ميرزا نصر اهللا خـان مشـرالملك كـه آلـت     
جارحة وزير اعظم در مهام خارجه بود به سفارت روس رفت و به مسـيو اشـپاير، شـارژدافر دولـت     

السلطان خادم پليتيـك و مايـة نفـوذ     مدعيان بر آن داشته اند مثل امينه شاه را روس، خبر داد ك
روس را از ميان بردارند و ظل السلطان با هواخواهي انگليس در دربار ايران، رئيس مطلق و مختار 

  89.مبسوط اليد شود
  حمايت استعمار از مهره هاي خود. 2

اني شهروندان حتّي رجال سياسـي كشـور مـي    يكي از نقاط ضعف دولتهاي استبدادي عدم تأمين ج
 است؛ شاهان به محض سوء ظن به فـردي باشد كه آن امر اختصاص به قاجاريه و حتّي ايران نداشته 

  .ولو پسر يا برادرشان، بود، او را مي كشتند يا كور مي كردند تا نتوانند مدعي تاج و تخت آنها باشد
و گنجانده شدن اصل مصونيت قضايي اتباع روس در كشور چاي كماناز طرف ديگر، بعد از قرار داد تر

و، به دنبال آن،  دادن اين امتياز به ساير دول اروپايي، در كشور ايران از مصونيتي برخوردار شدند كه 
  .حتّي اتباع ايران از داشتن چنين مصونيتي محروم بودند

  :سر دنيس رايت، ديپلمات انگليسي، در اين باره مي نويسد
فرمـاني صـادر    1256صـفر  / 1840دين شاه زير فشار شديد انگليسيها در ماه آوريل ناصرال
و موقعيت ويژة نوكران و توابع سفارت انگليس را، اعـم از اينكـه ايرانـي يـا از اتبـاع      ... كرد 

در فرمان همچنين گفته شده بود كه هـر گـاه   . كشورهاي ديگر باشند، به رسميت شناخت
وند بدون اجازه يا اطالع وزير مختار انگلستان سياست نخواهنـد  اين افراد مرتكب جنايت ش

  90.شد
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آنها با تحت حمايت قرار دادن بعضي از رجـال  . بردند از اين امر نهايت استفاده را مي دولتهاي اروپايي

ايران، آنها را وامدار خود مـي كردنـد و، بـدين ترتيـب، بـه نيـات خـود از طريـق آنهـا جامـه عمـل            
  :نويسد دنيس رايت درباره عالقه رجال به سفارتخانه هاي خارجي مي. پوشاندند مي

مردم مي ديدند كه ارتباط با خارجيها فرصتهاي كسب و كار بهتري فـراهم مـي آورد و در   
فيصلة دعاوي كارگشاتر است و به طور خالصه مزايايي را كه از داشتن نفوذ ناشي مي شود 

گليس يا روسيه، كه تحـت الحمـايگي او را مقامـات    يك ايراني تحت الحماية ان... در بردارد
ايراني به رسميت مي شناختند، حق داشت فكر كند، در مقايسه با هموطنان ديگر خود كه 

  91.از پشتيباني خارجي برخوردار نبودند، جان و مالش امن تر و نفوذش بيشتر خواهد بود
  

ر مي كردند، رجوع كنيم متوجه خواهيم شـد  وقتي به آمار تعداد خانواده هاي ايراني، كه براي آنها كا
  :كه عمق فاجعه تا كجا بوده است

مي توان تصويري را از تعداد ايرانياني را كه از حمايت دولت انگليسـي برخـوردار بودنـد از    
ق وزيــر مختــار انگلــيس در تهــران، ســر هنــري  1276/ م  1860گزارشــي كــه در ســال 

» صاحبمنصبان تـابع «در زير عنوان . به دست آوردرالينسن، به وزارت امور خارجه فرستاد 
را برمي شـمارد  ) نه پنجاه نفر(كه در استخدام دولت بريتانيا بودند، رالينسن پنجاه خانواده 

كـه  (» وكـالي بـومي  «اين اشخاص عبارت بودنـد از  . كه، جز تني چند بقيه ايراني هستند
سـپس  ) ، مهترها، سـقاها، و غيـره  منشيها غالمها. وظايفشان تا حدي شبيه به كنسولها بود

خانواده از خدمتكاراني مي رسيد كه براي ديپلماتها و كنسـولهاي بريتانيـايي    156نوبت به 
ـ     ؛ و، سـر ، هفـده خـانوادة اكثـراً     ددر ايران كار مي كردند و باز تقريبـاً همگـي ايرانـي بودن

  92.ر گرفته بودندكه به خاطر شرايط استثنايي تحت حمايت دولت بريتانيا قرا» ايراني«
، تـأمين جـاني و مـالي و    »شرايط اسـتثنايي «ادامة مطالب دنيس رايت روشن مي سازد كه منظور از 

حمايت سياسي از برخي از شخصيتها و خانواده هاي متنفذ حاكميت ايران و بهره برداري از موقعيـت  
ه ، و مسـعود ميـرزا ظـل    ميرزا معتمدالدولـه، فرزنـد فتحعلـي شـا    خانواده هاي فرهاد . آنها بوده است

  93.السطان، فرزند ناصرالدين شاه، از جملة اين خانواده ها بوده اند
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  :نويسد او دربارة روابطشان با فرهاد ميرزا و نتايج آن مي
اگر در مسئلة جانشيني پادشاه كار به اختالف و دعوا مي كشـيد، وجـود چنـد دوسـت در     

د كه شاهزاده فرهاد ميرزا عموي ناصـرالدين  به اين ترتيب بو. دربار مي توانست مفيد باشد
ق در سفارت انگليس  1271/ م  1855ق و بار ديگر در  1268/ م 1852شاه، كه در سال 

او پيش از آن حاكم فارس بـود  . تحصن اختيار كرد، مورد حمايت دولت بريتانيا قرار گرفت
يها معـروف شـده و از   و در ايام حكومت خود به داشتن روابط نزديك و صميمانه با انگليسـ 

هر از چندي سفارت به نيابـت از وي  . بيمهري دولت خودش قرار گرفته بودمورد همين رو 
دست به اقداماتي مي زد و كدورت خاطر مقامـات ايرانـي را كـه حاضـر بـه قبـول ادعـاي        

 سرانجام، فرهاد ميرزا بار ديگر. انگليسيها در مورد تحت الحمايه بودن فرهاد ميرزا مي آورد
 ].ق . هــ   1295[نگ رمورد مرحمت قرار گرفت و به هنگام اولين سفر ناصرالدين شاه به ف

  94.سرپرستي امور كشور به وي محول شد
  

  :و دربارة ظل السلطان نيز مي نويسدهم ا
شاهزاده مسعود ميرزا ظل السلطان پسر بزرگ ناصرالدين شاه، حاكم مقتدر اصفهان، خوب 

انگليسـيها روي كمـك او در گشـايش رود كـارون بـه روي      انلگيس به شـمار مـي آمـد و    
ق بـه   1304/ م  1877در سال . كشتيراني خودشان و بعضي امور ديگر حساب مي كردند

» صـليب بـزرگ نشـان بسـيار واالي سـتارة هنـد      «خاطر اوضاي حضرت واال او را شـواليه  
ديـد و موجبـات   اين كار اشتباه بود چون باعث برافروختن آتـش حسـد دربـار گر   . ساختند

سـال بعـد كـه ناصـرالدين شـاه ظـل السـلطان را از همـة         . واژگون شدنش را فـراهم آورد 
حكومتهاي متعددش در واليات عزل ، خواستار تضمينهايي شد و نيكولسن او را از حمايت 

هشت سال بعد ، كه ناصرالدين شاه كشته شد، ظل السلطان بر . بريتانيا خاطر جمع ساخت
گرديد و بار ديگر خواهان دريافت اطمينان خاطر از جانب انلگيسيها شد  جان خود بيمناك

و پريس، كنسول انگليس در اصفهان، از جانب  سر مورتيمر ديورند، وزير مختار، شفاهاً بـه  
ظل السلطان خاطر جمع نشد و خواستار دريافـت تضـمين نامـه اي     .او اطمينان نهايي داد

 1898سرانجام در سـال  . هر چه بيشتر پيگيري مي كرد گرديد و اين درخواست را با اصرار

                                                 
 .356همان، ص .  94



 

 ٣٤

ق وزارت امور خارجه پس از گذراندن يك دورة شك و ترديد قابل مالحظـه اي   1316/ م 
  95.به ظل السلطان بدهد... به ديورند اجازه داد كتباً تضميني

ايـن   اين در حالي است كه حكومت بخش عظيمي از ايران در دست ظل السـلطان بـوده اسـت و در   
  .وضعيت معلوم است كه چه به روز اين مملكت آمده

شبيه همين قضيه را در مورد عباس ميرزا ملك آرا نيز نقل كـرده انـد؛ او وقتـي كـه بـر جـان خـود        
  96.به سفارت انگلستان پناهنده شد»  فرهاد ميرزا«بيمناك گرديد به خاطر حفظ جانش و به تحريك 

يكـي از آنهـا ملكـه ايـران     . ودند كه از آن اوضاع رنج مـي بردنـد  البته افراد خيرخواهي هم در دربار ب
او براي آنكه مسئله عدم تأمين جـاني، رجـال مملكتـي را    . در زمان ناصرالدين شاه بود) انيس الدوله(

وادار به پناهنده شدن به سفارتخانه هاي بيگانه نكند، در حرم حضرت عبـدالعظيم حسـني مكـاني را    
افرادي كه به آنجا پناهنده مي شدند، هر كـه بودنـد و   . نامگذاري كرده بود» لهالدو بست انيس«به نام 

در يك مورد يكي از رجال دولتي مورد غضـب  . هر گناهي كه مرتكب شده بودند، در امان ملكه بودند
وقتـي  . شاه واقع مي شود و او وقتي از ماجرا مطلع مي شود، به بست انيس الدوله پناهنده مـي شـود  

و جريان به شاه . اصرالدين شاه براي دستگيري او مي روند با مقاومت ملكه مواجه مي شوندمأموران ن
. شاه به ملكه تغير مي كند كه چرا كسي را كه مورد غضب من است، پناه داده است. گزارش مي شود

  : ملكه در جواب مي گويد
ديدم كه اگـرمن   كسي كه مورد غضب شاه باشد، من خودم از شاه به او دشمن ترم؛ ولي... 

او را پناه ندهم، به يكي از سفارتخانه هاي روس يا انگليس پناه خواهد برد و آنجـا تحصـن   
خواهد جست و يقين داشتم كه، در اين صورت، خشم اعليحضـرت چنـدين برابـر خواهـد     

  97.گشت و آن وقت كاري هم نمي شد كرد و اين از همه بدتر بود
ه، بـا دادن نشـان مخصـوص، رسـماً فـردي از رجـال را تحـت        گاهي اوقات يكي از كشورهاي ياد شد

حمايت خاص خود مي گرفت، به عنوان نمونـه، هنگـامي كـه ناصـرالدين شـاه ميـرزا حسـين خـان         
مـا نمـي دانـيم    « : سپهساالر صدر اعظم خود را عزل كرد، سفير روس به مالقا شاه رفت و به او گفت

د، و آيا از او راضي هستيد يا نه؛ و دربـارة او چـه مـي    ميرزا حسين خان نوكر خوب شما بود يا نوكر ب
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خواهيد بكنيد؛ ولي من فقط به خاطر اعليحضرت مـي آورم كـه ميـرزا حسـين خـان از دولـت روس       
  98.»داراي نشان خيلي بزرگي است

و امر كرد كه به قـزوين  ... پس از اين مالقات، ناصرالدين شاه از كشتن ميرزا حسين خان در گذشت 
  99.در آنجا باشدبرود و 

  
 نافع بيگانگان را ترجيح مي دادندرجال سياسي حفظ م.  3

وقتي رجال سياسي يك كشور تحت حمايت بيگانه قرار بگيرند، معلوم است كه منافع بيگانگان را بـر  
افتاد؛ بـه   اين كاري بود كه كراراً در دربار ناصرالدين شاه اتفاق مي. منافع كشور خود ترجيح مي دهند

او در نامه اي به ميـرزا حسـين خـان    . كه ناصرالدين شاه نيز از موضوع اطالع حاصل كرده بودطوري 
  :سپهساالر، صدراعظم، در اين باره مي نويسد

اگر امـور اصـالحات چـاره پـذير     ... مكرر در فقرة اصالحات امور دولت گفت و گو شده است
تيد؟ اگر چاره بردار نيست چرا بي جهت معطل و حيران هس. است بگوييد و بكنيد و بكنيم

اوالً هر : بايد قرار مجلس را جناب صدر اعظم اين طور مقرر نمايد... او را هم صريحاً بگوييد
بعـد از  . هر كس رأي خود را الي آخر بگويد و جواب بشـنود ... كس در گفت و گو آزاد باشد

دولـت  . خواهد بودان آراء مجلس را بسنجد، در هر رأي كه اكثريت غلبه دارد البته صحيح 
اگر صحيح است چه جاي سخن؟ اگر مريض اسـت، هيئـت   . يح است يا مريض استحيا ص

دولت را بايد مثل يك نفر مريض در ميانه گذاشت و اطبـاي حـاذق كـه عبـارت از وكـال و      
ما نمـي گـوييم قشـون و خزانـه و     ... وزراي دولت هستند دور آن جمع كرده استعالج نمود

را بـه انـدازة    كارياما هر ... بايد امروز مثل دولت فرانسه شود و آلمان ساير اعمال دولت ما
آيـا نمـي تـوان وضـع نوكرهـا و      ... آنها نتوانيم بكنيم آيا يك ذره از آن را هم نتوانيم كرد؟ 

تحـت قاعـده آورد ه شـبيه بـه دول متمدنـه       ]اندازه[صدارت و وزارتخانه ها را اقالً به يك 
و خرج دولت را صحيحاً مطابق كرد و مطمئن شد؟ آيا نمي توان  باشد؟ آيا نمي توان جمع

مواجب و مرسوم طبقات قشون و مردم را به وقت و به موقـع داد؟ آيـا نمـي تـوان معـادن      
ايران را به راه انداخت؟ آيا نمي شود كارخانه جـات سـاخت و رواج صـنعت و تجـارت داد؟     

بايد وزراي ما بنشينند ده بيسـت  ... ة خودمانپس بايد كار كرد اما به انداز. البته مي توانيم
آنچـه را  . روز در اين امور تدقيق كنند و بگويند كه چه بايد كرد يا بگويند هيچ نبايـد كـرد  
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در صـورتي  .... كه مي گويند بايد كرد با يك طرح صحيح و به اتفاق آراء به عرض برسـانند 
ض برسـانند، چـرا مـا اجـرا نمـي      كه همه باالتفاق خير و مصلحت امروز دولت ما را به عـر 

عاقل صادق، خير وطن و نظم دولـت را البتـه بايـد     ]وزير[نوكر ... داريم، البته خواهيم كرد
اگر مالحظة نفع خود را ترجيح به نظم دولت نمايد مي تـوان  . ترجيح به شخص خود بدهد

  100.گفت خائن است
بود مذاكرات جلسـه را بـه سـفارتهاي    او در جاي ديگري در غياب برخي از وزرا و رجالي كه مطمئن 

الدوله و قوام الدوله و نايـب السـلطنه، ضـمن     خارجي گزارش مي دهند، خطاب به ناصر الملك و امين
  : شكايت از نفاق كارگزاران و قصور وزرا گفت

و امروز كه به دقـت كـار خـود را    . آنچه كرديم نتيجه معكوس و روش احوال منحوس شد 
اعتقادم اين ... مانع اصلي در پيشرفت و اصالح امور پسران هستند مي سنجم فساد عمده و

نايـب السـلطنه در تهـران حضـور        [ است كه وليعهد و ظل السلطان را به تهـران بخـواهيم   
و با حضور خودشاه هر سه برادر را مسلوب االختيار و فكر بكر محكمي در اصـالح    ]داشت

  101.دواير دولت بكنيم
  

نـد؛ زيـرا در بردارنـدة يـك آسـيب      ، از منظر جامعه شناسي، پر اهميـت ا ين شاه سخنان ناصرالد ناي
ببينيد به كجا رسيده بود كه شخص اول مملكت جرئـت  . شناسي جدي از نابساماني امور كشور است

نكند در حضور آنان مسائل محرمانة كشور را مطرح كند و هر گاه مـي خواسـت يـك امـر سياسـي و      
د از رجال دولت كه به آنها اطمينان نسبي داشت مطرح كند هم ناگزير بـود بـه   محرمانه را با ان تعدا

ايـن در حـالي بـود كـه مـي      . آنها متذكر بشود كه از جاسوسي براي دولتهاي بيگانه خودداري كننـد 
  .دانست اين توصيه هاي او بيفايده است

فراد فرنگ رفته و مـدعيان  ظاهراً مسئله جاسوسي براي كشورهاي غربي، خصوصاً انگلستان، در ميان ا
تجدد و قانونگرايي بسيار مشتري داشته است زيـرا اينـان بـيش از هـر كـس ديگـر خـود را مـديون         

  :رساله مجديه در وصف اين افراد مي نويسد. استعمار مي دانستند
شترمرغهاي ايراني، كه از پطرز بورغ و پاريس و ساير بالد برگشته اند و دولت ايران مبلغهـا  

تربيت ايشان متضرر شده، از علوم ديپلماتيك و ساير علومي كه به تحصـيل و تعلّـم    در راه
استخفاف ملت و تخطئـة  : آن مأمور بوده اند، معلومات ايشان به دو چيز منحصر شده است
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از موجبات اخذ ! در بدو ورود پاي ايشان به روي پا بند نمي شود كه از اروپا آمده اند. دولت
و از وضع مملكت متأسف انـد  [... به مرتبه اي تنزيه و تقديس دارند و طمع و بخل و حسد

اين تأسف و تعجب تا وقتي است كه به خودشان از امور مملكتي  ]و متعجب كه مپرس، اما
همين قدر كه مصدر كار و شغلي شدند، به اطمينـان كامـل كـه قـبح     . كاري سپرده نشده

پوشيده است و بـه ايـن زوديهـا كسـي در      اعمالشان تا چندي به بركت سياحت قطعة اروپا
صدد كشف بي حقيقتي ايشان نيست، باالدست همة بي ترتيبيها بر مي خيزند و در پامـال  

و مزاح گويي به رؤسا و پيشكاران و تصـويب  ... كردن حقوق مردم و ترويج فنون بي ديانتي
پشيمان مي شود و  ايشانعمل و تصديق ايشان چندان مبالغه دارند كه پادشاه از مأموريت 

  102.متحير مي ماند كه با اينها به چه قانون سلوك نمايند
  

  نابساماني بخش نظامي و قشون كشور) 5
يكي ديگر از چيزهايي كه زمينه مناسبي براي انقالب مشروطه فراهم مـي كـرد ضـعف بنيـه نظـامي      

  :كشور بود كه اين ضعف از سه جنبه به كشور آسيب مي زد
ري آنهـا در موعـد   مي نظاميان؛ در نتيجه نبود مستمري منظم يا نرسيدن مستآشفتگي و بي نظم. 1

مقرر به دستشان؛ كه در اين صورت اكثر اين نظاميان دست تعدي به اموال مردم دراز مـي كردنـد و   
معموالً مناطقي كه سربازان از آنها عبور مي كردند به بياباني تبديل مي شد؛ كه شرح مبسـوط آن از  

 ساله خارج است؛حوصله اين ر

ضعف قشون در مقابل قواي خارجي كه اولين نمونـه آن در جنگهـاي ايـران و روس ظـاهر شـد و      . 2
 بعدها نيز در موار متعددي مردم ما شاهد شكستهاي مكرر قشون دولتي بودند؛

ضعف نيروي نظامي در انتظام بخش به امنيت داخلي كـه بسـياري از راههـا نـاامن بـود و قشـون       . 3
 .الطريق دربيفتد گاهي نمي توانست يا نمي خواست كه با راهزنان و قطاعدولتي 

  : آبراهاميان در اين باره مي نويسد
قاجارها، كـه در آغـاز   . قاجارها به علل مالي نوانستند قشون دايمي كار آمدي سازمان دهند

قرن سـيزدهم از پشـتيباني هـم قبيلـه هـاي قهارشـان برخـوردار بودنـد، در پايـان قـرن،           
جنگاوران صحرانشين خود را در ميان جمعيـت شـهر نشـين تهـران ـــ طـي دوره خـاص        
انحطاط قبيله اي كه ابن خلدون به خوبي آن را نشان داده است ـــ از دسـت دادنـد و در    
عوض، چندان چيزي به دست نداشتند؛ زيرا كه نيروهاي جنگـاور، تحـت فرمـان خانهـاي     
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يس قبيله است و افراد آن از يـك قبيلـه   ئفرمان رمستقل قبيله بودند هر گاه جنگاور تحت 
در نتيجه، فرمانده قلباً بيشتر به فكر منافع طايفه خـود اسـت تـا منـافع     . انتخاب مي شوند

توپخانـه الف  . نيروهاي جنگاور همچنان از سرداران محلي فرمان مـي بردنـد  . شاه يا قشون
فوج قزاق تنها يگان موجـود،  . اشتپنج هزار خدمه را مي زد اما بيش از چهار عراده توپ ند

كمتـر از دويسـت    1285تشكيل شده بود اما در  1258كه نشاني انضباط نظامي است، در 
عالوه بر آن، در عين اينكـه حكومـت نتوانسـته بـود قشـوني فـراهم آورد، قاچـاق        . نفر بود

يـت سـر   بنا به روا. بر قدرت نسبي قبايل افزدوه بود 1250سالحهاي انگليسي پس از دهه 
پرسي سايكس، قبايل جنوبي سالحهاي مدرن داشتند، از نيروهاي حكومتي مجهزتر بودند 

ناصرالدين شاه وقتـي  . و در نتيجه خطر آن وجود داشت كه منطقه را به اختيار خود گيرند
من نه قشوني دارم و نه مهماتي كه قشوني درسـت را  : شكوه مي كند كه  شبه صدر اعظم

  103.يت متزلزل خود اغراق نمي كندمجهز كنم، در موقع
  

  گيري نتيجه
و اين مشروعيت در تعارضات آشكار علمـا  . اولين شرط استمرار يك حكومت، مشروعيت مردمي است

. با حكومت قاجار و ظلم بيش از حد حكومت قاجار نسبت به رعاياي خود به كمترين حد خود رسـيد 
شي از نخبگان سياسي كشور به بيگانگان وابسـته  از طرف ديگر، در طول حكومت قاجار، به عللي، بخ

شدند، كه تعداد اينها در زمان ناصرالدين شاه به اوج خود رسيد به طـوري كـه حتّـي شـاه نيـز مـي       
اين نخبگان سياسـي از دو جهـت زمينـه را بـراي نهضـت      . دانست كه دربار او مملو از جاسوس است

؛ و از سوي ديگـر، از  دفكرانه متمايل به غرب بودناز طرفي مروج تفكرات روشن. مشروطه فراهم كردند
ظلم خاندان قاجار، كه حكومت را به شكل خـانوادگي تصـاحب   . مشروعيت حكومت ملّي مي كاستند

كرده بودند و خود را مالك جان و مال  و خالصه همه چيز مردم مي دانستند، بر شدت اين نارضايتي 
باط اداري مزيد بر علت شده بود و اين امـور،  ضقشون و اناوضاع نابسامان مملكت به لحاظ . مي افزود

سرانجام، علما براي نجـات  . مدي حكومت قاجار را براي مردم و علما مسجل مي كردابر روي هم ناكار
مردم از جور و ستم مضاعف قاجار در صدد تأسـيس عدالتخانـه اي برآمدنـد كـه در آن شـخص اول      

مدتر كـردن  از طرفي آنها به دنبال راهي جهت هر چه بيشتر كارمملكت با بقيه رعايا مساوي باشد و ا
حكومت مي گشتند و طرح تشكيل مجلسي مركب از علما، رجال سياسي، اعيـان و اصـناف از طـرف    
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روشنفكران فكر خوبي به نظر رسيد و به دنبال آن علما و مردم به آنها بـراي تحقـق يـافتن ايـن امـر      
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