
  

 ١٣٨٧ تابستان ٨٣ شماره “  ره آورد”برگرفته از فصلنامه

  

  تا قدرتیت از پراکندگيروحان

١٨٢٨-١٩٠٩ 
  

 هما ناطق

  
، در برابر هزاران یران اسالميخ اين بار در تاري نخست١٨٥٠ن که به سال ين تاج طاهره قرةالعياد زريبه نام و به 

!و »حجاب حرام است«:  اعالم داشتدوست و دشمن، خود دالورانه پرده از سر برگرفت 

و

م

  

 درآمد
 یستم که بخشي بۀ نوزده تا سرآغاز سدۀکم سدي ۀمياز ن. ت به دوران قاجاريست در منش و روش روحانيخچه اين نوشته تاريا

 .ردي گیز در بر مي را نیت و قانون اساسياز مشروط
پل ان از ياز آن م. ام کرده یروي پیوّرخان فرانسوشتر از روش مي، بیخيادآور شوم که در راه و رسم پژوهش تارينخست 

خ آراست و هنوز هم ي شاگردان رشته تاریرا درجهت راهنمائ» خي نگارش تارۀويش«خ دانشگاه سوربن که ي استاد تارني
 .رمين دست بهره گي از ایگري دیها ده ام دانشجو وار از آن متن و پژوهشي من هم کوش١ .شود یس ميتدر
، با »یشداوري و پیداور«، با »خوب و بد«با ! و بس»  اسنادیاري استوار است بر دانش به ینگار خيتار«: ديگو ی منيو

 است که هر پژوهشگر را یهيبد. شناسد ینم» برزگداشت و طرد«و »حق و ناحق«. سر وکار ندارد»  و قضاوتیگذار ارزش«
 .ن اسناد کنديرد و جانشيکار گ خ بهيآن آرمان را در نگارش تارد که آن مرام و ينگار را نشا خياما تار.  استیمرام و آرمان

 ی به کرسیدئولوژيرا که ايز. گانه استي بیدئولوژي با هرگونه اینگار خيادآور شده اند که تاريگران هم ي، دنيوافزون بر 
گر يا علوم ديد علم اقتصاد و  هماننیخيم که پژوهش تاريپس اگر بخواه.  داردی حکم بر نمیسينو خيک حکم است و تارينشاندن 

: ن دستي آورد از ای میمثال. یدئولوژي و ایاسيم و نه با مرام سيسراغش برو  بهید از راه پژوهش علميک شود، بايبه علم نزد
زه و ي که در دست دارد، انگی اسنادیاريد به ي، پژوهشگر بایرين درگي ایدر بررس.  دهدین رخ ميان دو سرزمي میجنگ
به . زديان دشمن بپرهيز غ به سود خود و دشنام بهياز شعار و تبل. اتش رو کندي جزئۀ با همیشداورين جنگ را بدون پيش ايدايپ

ند و مرام و ياسناد سخن گو. رديدست دهد و بشکافد تا دوست و دشمن به دلخواه خود از آن متن بهره گ گر اسناد را بهيسخن د
 .ان نباشدينگار در م خي تارۀقيسل

آن : نکهيجان کالمش ا ٢ . سنجدی میدار هيغات سرماي با تبلیسينو خي را در تاریدئولوژيکار بردن ا  بهیگري دۀدسنينو
 یند در مي بیرا با آنچه م»  خودشیباورها« زند، در واقع یقلم م» شيمرام خو«و » اعتقادات«ه به ي که در تکینگار خيتار
به مثل، آن .  نداردیغات تجاري هم با تبلیچندان تفاوت. یو نه علم»  استی مذهبۀيروح«ک ي برآمده از ین نگرشيچن. زديآم

ام او ي، پ»ن استيد که بهتريردندان را مصرف کنين خميا«:  مردمی دهد که ایش ندا مي خویغ کاالي که در تبلیدار هيسرما
 خود را یدئولوژي مرام و ایا هخ، به گونيکه در نوشتن تار» معتقد« و احکام آن پژوهشگِر یست از داوريچندان دور ن

فالن خائن است و فالن «:  دهد کهیدار شعار م هي همانند آن سرمایعني. کند یل ميپژوهشگران و خوانندگان تحم به
 یاز چنداني را نین پژوهشگريچن. کند ی خود را طرد می کشد و دشمن فکری خود را بر میشواي ُمراد و پیعني! »پرست وطن

 . طلبدیش و طرد هم که سند نميستا. ستيهم به اسناد ن
افته و دست اول سر و ي نگار با اسناد نو خيتار.  داردی بر نمیداور. گانه استي بیدئولوژيخ با هرگونه ايپس پژوهشگر تار

 یروچنان که  آن«دادها را ياما رو.  کاودیند و مي گزیها را که دلخواه اوست، بر م  از گذشتهیا  برههیعني. کار دارد و بس
 ٣ . دهندیرو» ستي بایم«چنان که   شناساند و نه آنیم» داده اند
ّم ی شناس فرانسوۀسندين چند سطر را هم از نويا  را که با افکار ما یما خواندن نوشتجات«: که نوشت٤ اورمي بیآلبر 

شان خود را ياند م هميوش کیبرعکس، همواره م. »کنند ی ما را منعکس نمیها شهيم، چرا که انديستند خوش نداريهماهنگ ن
چرا که برخاسته از » .ی است و نه علمیدگاه مذهبيک دي«ن گونه برخورد يا. ميا وانهيم و يا طرد کنيگران را يم و ديبرکش

 خود ید، باز باورهايازمند باورداشتن است، هرچه هم که طرف مخالف بگويهمواره ن»معتقد«د دانست که انسان يبا. اعتقاد است



 یزندان. گانه استي بیست، با تفکر علمي نه تنها آزاد و رها نین فرديرسد که چن ینجا ميآنگاه به ا.  نشاندی میرا برکرس
. شوا داردياز به پين. پرور است قهرمان» معتقد«.  گرددیر و رو شود او از اعتقاد خود بر نميجهان ز. ش استي خویباورها

 !»یچشم به راه ناج«سته  خود و نشیبه باورها» وابسته« است ی فردیعني
 بر حق گرفته است، یا زهيد و جاي که به دستم رسین پژوهشي، مستندتریرانينگاران ا خيان تارير، در مي اخیها ن ساليدر ا

ان هم ي فرانسوی برای است که حتی اسناد دست اولۀين پژوهش بر پايا. ینيرج اميقلم ا بود به» رانيناپلئون و ا«همانا کتاب 
ن يکه از سطر اول تا سطر آخر ا چنان. ر استيسنده چشمگي نویطرف ین اسناد، بي از ایريگ در سنجش و بهره. رد دایتازگ

.  گذاردی را به خواننده وا میداور. دي آیا نمي  ديآ ین پژوهشگر از ناپلئون خوشش مي که به َمَثل ای حدس بزنی توانیکتاب، نم
 ٥ .ب استيانه غاي خود از میکند، که گوئ ی م سنجد و رویطرفانه ميچنان ب اسناد را آن
ت ي را رعایطرف یوار، ب یني که در توان دارم امیده ام تا جائي دهم، کوشیدست م نجا بهي که در ایز در پژوهشيپس من ن

. به خطا رفته ام. ام دانش به دور افتاده ۀا ناخواسته از جاديا ندانسته، خواسته ي دانم که گهگاه دانسته یم. ستي نیکنم که کار آسان
ک اثر، خود ي غرض و مستند ی که نقد ب ژهيو به. ام و سزاوار نقدم ل کردهيکه بخواهم نظرخود را هم تحم  آنیچه بسا ب
ن است يچن نيو ا. گري دیها  خشتیبر رو» ني است نویخشت« خود یهر نقد علم. ني اسناد نویاري آن اثر است به ینيبازآفر
دان است و نقد  یاضيدان با ر یاضيکه نقد ر چنان. خ استي با کارشناس تاریخياما نقد متون تار. رديگ یخ پامي تاریکه بنا
 . استینگار ورنه روزنامه. شناس شناس با جامعه جامعه
خ ي از تاریني معۀک برهيد ير بايپس به ناگز.  سخن راندیست که از هر دريف نيحر فن خ همهينکه کارشناس تاريگر ايد

 ۀ، هم در دوریان قلم بزند، هم در دودمان صفوي ساسانۀ تواند هم در بارینگار نم خيتار.  نهدیش رويند و پيا برگزگذشته ر
 سال ٤٦ن سطور که درست ي اۀبه َمَثل نگارند  ٦ .یا خودنمائي است، یباف یا کلين باشد ياگر جز ا! یقاجار و هم خاندان پهلو

ن احمد شاه آدم ي، ایفالن:  از من بپرسدیپس اگر امروز کس. ده امي احمد شاه نرسۀ به دورده ام، هنوزي دوران قاجار پژوهۀدربار
 !کار نکرده ام.  دانمینم: ميد بگويا بد؟ باي بود یخوب

 یاسي و سیافکار اجتماع«ن کتاب مشترکمان ي که در کار تدویبه روزهائ.  بکنمیاديت هم يدون آدميد از فرينه باين زميدر ا
کار برده  را به» یطبقات اجتماع«کردم، عبارت  یم  که من خالصهیهائ  از رسالهیکيم، در يبود»  دوران قاجاریو اقتصاد

د؟ ترا بخدا ي فهمی چه مین مردک از طبقات اجتماعيآخر ا«: دون نوشته استين نقد که هنوز دمِ  دست دارم، فرير هميز. بودم
ه کلک يد خودش در نشريدم و در بزرگداشت او، با صالحدي دارم و به جان خرداد که هنوز در سر یآنگاه مرا پند» !ت مکنياذ

 را یخيپژوهش تار. است روز الهام گرفتيا از سيد باب روز نگاشت و يخ گذشته را نبايتار«: ن بوديجان کالمش ا. ٧ آورده ام
 ۀش از جادي و در به آمِد باورها و آرمان خوراهه رفتهيند به بيگر بخوانند، نگوي آراست که اگر متن تو را صد سال دید طوريبا

 !»علم به دور افتاده
ت تا ياز مشروط« زنان یها  منتشر کرده بودم با عنوان نوشتهیا مقاله. ريناپذ  جبرانیک خطايکنم از  یاد مي یگري دۀنمون

 :فتگ.  بسزا دادی رضا شاه بود، مقاله مرا خواند و درسۀفتيشاهرخ مسکوب که سخت ش! »رضا خان
م

مک
ن

 توان یکه با تهمت و افترا نم و حال آن. یر کني و تحقی تا از مقامش بکاهی کنیتو رضا شاه را خان خطاب 
ردی را نفیخيت تاريواقع ن خود بدان مفهوم است ي ای بریکار  را به» رضا خان« عبارت ینکه وقتيگر ايد.  

ا خان بود  ! ز شاه باالتر استپس مقام خان ا. که رضا خان پادشاه نبود بلکه هما
 !خي پژوهشگر تاریشاني تواند بود بر پین دست، داغ ننگي از ایخطاهائ
اسناد .  شناسانمیدست گرفته ام، م  را که بهی پژوهشی از محتوایا دهيوار چک  گذرم و مقدمهیر ميناپذ  جبرانین خطاهاياز ا

تر از   کوتاهیر و نوپا، با سرگذشتي است اخیا دهي، پدنيت در مفهوم امروزيند که روحاني نمای دوران قاجار بر میخيتار
 چند، با حکومت یاگر هم در مراحل.  از ارکان دولتیده از دولت، برآمده از دولت، و بخشي است برکشیروئين. صدوپنجاه سال

به سخن . ددست آور  خود را از برکت دولت وقت بهیاسي و ارتقاء سیشرفت اقتصاديخت، به هر رو، پيا درآويخت يدرآم
 خود یها گاهيط موجود پاي از شرایريگ ز با بهرهين. ا ُافت کرديئت حاکم باال گرفت و ي هیازهايگر، کار و بارش در ربط با نيد

 افتاد که همچون حکومت یحت. ديم ديکه خواه  استوار کرد، چنانی، در داد و ستد و گاه در بانکدارینداريرا نخست در زم
 یاريت، که به يکه مشروط مند شد، چنان ها همواره بهره سي انگ ژهيو گانگان، بهي بیاريت خود از يم موقعي تحکیوقت، برا

 . را برپا داشتیس بست نشست و به نام مشروطه حکومت اسالمي پروا در سفارت انگیت بيها سرگرفت، روحان سيانگل
 ین واژه بر ميت، کمتر به اي نوزده تا مشروطۀدکم سي ۀميکه درن چنان. ستيز چندان کهن نيت نيم که لقب روحانيدان یم
.  خواندندیم» مجتهد«و بزرگان آن صنف را » رزايم«، »آخوند«، »مال«، »علما«، »آقا«ن را يدر آن دوران اهل د. ميخور

 و یدولتک شدن علما در امور ي با شریاز دوران ناصر. ميخور یبرنم» ت اهللايآ« از تبار یا  نوزده هم به واژهۀ سدۀدرکشال
 .ديم ديکه خواه چنان. القاب گوناگون مفتخر شدند  بود که علما بهیاسي و سیتجار



 یها  سالۀرنديبرگ  نام نهاده ام که در »یت در پراکندگيروحان «  کم رايبخش . ن نوشته را در چند بخش آراسته اميا
 افکار و شمار اندک اهل یسو پراکندگ کي که از یراندو. یالدي نوزده مۀکم سدي ۀميشاه و محمد شاه است به ني فتحعلیزمامدار

در ربط با . ر به راه غارت و سرکوبيان چماقدار و اجي به لوطیند مّتکيآفر ی میگر مجتهداني دید و از سوينما ین را بر ميد
 ین از البالي همچن.ران برنموده امي اۀيس در جهت تجزيندگان انگليان را با نماين و لوطيد  اهلین دوره، اسناد همدستيهم

 مردم را که در کمبود اهل ۀرد، آراء و آمال تودي گیان و دولتمردان را در بر مي از روحانی برخیها  که نوشتهی خطیها نسخه
اد يستند، از ي زی در کنار مردم میز که به عّلت تنگدستيپا را ن ان خردهينقش مال. دست داده ام ن به حال خود رها بودند، بهيد

 .امنبرده 
و سپس » انيخيش «یها شهيپس نخست به اند.  اختصاص داده ام »ان يان از شکست بابي آمدن مالیبه رو «  بخش دوم را به،

دند و به يش کشيرا پ» یخدائ انسان«نان يد که ايم ديخواه. ان و اسالم پرداخته اميها از روحان ن فرقهي ایگردانيو رو» انيباب«به 
 یاز سو. ارت مکه و کربال حرام شمردندي را از تبار حجاب، نماز، روزه، زیني دۀضي هرگونه فرو.  برآمدندین رسميطرد د

 ی از جهانگردان و گزارشگران فرنگیاريد، بسيم ديکه خواه چنان. دنديش کشي اصالحات و حکومت عرف را پۀشيگر، انديد
 که از یان بر نظم موجود، به دنبال شکستي شورش بابد کهيم دين را هم خواهيا. دنديسنج» یسم غربياليسوس«ن جنبش را با يا
. دياست و قدرت کشاني سۀان را به جرگيمال.  تازه دادید و جانيرو بخشيت ني خورد، ناخواسته به روحانی و مذهبی دولتیروهاين

 .ام ادکردهيها  ن سرکوبياز ا. راه را بر سرکوب و کشتار هموار کرد
ن يا. ردي گی را در بر می ناصرۀ نام نهاده ام که دور » و غصب یگذار هيت و سرمايکت در ماليروحان« بخش سوم را به 

 است از یز نمودارين. ان است به دربار و دولتمردانيوستن ماليز سرآغاز پين.  استیاسي و سی مذهبیها  سرکوبۀدوره ادام
گر   و موقوفات جلوهی غاصبان اموال دولت ژهيو بهداران و  هين پس در چهره مالکان و سرمايان که از اين روحانيمنش و کنش نو

 آراستند که امروز هم یک نهاد مذهبين سروکار نداشت، يها با د از بازار که تا آن سال. وستنديپ کيبه اهل داد و ستد شر. آمدند
پا داشتند و به بازرگانان  بریني نوی و تجارینين دينکه قوانيگر ايد.  آوردندی هم روی به بانکداری حتیبرخ. داستيش پي پایجا
 .ده امي بزرگ وارسی نودولتان در شهرهاۀها، َمنش و ُکنش مجتهدان نامدار را در جلو نهين زميدر ا. ل کردنديتحم

 که  نشاهي مظفرالدۀ گردد به زمانیشتر بر ميگشوده ام که ب» یسينو  و شبنامهیسرآغاز ناخرسند«  دریدر بخش چهارم فصل
 ١٩٠٠ پزشکانش از ۀکه خواهد آمد، به گفت  رفت، چنانین پادشاه دوران قاجار به شمار ميسوادتر یو بن ينخوترينه تنها د

.  او باشدۀ توانست نوشتیهم بدان مفهوم که فرمان مشروطه نم! دچار بود و هم به فلج دست و پا» یبه جنون مغز« هم یالديم
غ يدر یت بي تبعیآمدها ین از پيهمچن. دست داده ام  را بهیاسيندگان سيز نماي و نینه اسناد دست اول پزشکان فرانسوين زميدر ا

ن يکه ا ام، چنان نبرده اديهودان را از ي سرکوب  ژهيو ، بهیني دیآزارها. اد کرده اميت ي از روحان  آن پادشاهۀو کورکوران
 ی کرد و آزارهای زدند، اجباریه منيس ان بهيهودي سرخ راکه ۀ آن پارچیعني» هودانهي «یان حتيپادشاه به درخواست مال

 .ن دستي از همیگريد
نظام مشروط به «، در مفهوم یها و به درست سيپرداخته ام که به گفِت انگل» یت و قانون اساسيمشروط«در بخش پنجم به 

آور شده  اديروعه ن نظام مشي ایان را در برپائينقش مال.  را شکافته امی قانون اساسی اسالمۀن رهگذر جنبياز ا. است» اسالم
 یرا جا» حد زدن «ین بود که در قانون اساسيچن. دي بخشی قانونۀداد و جنب تين بار به اسالم رسمي نخستی که براینظام. ام

 را ی مذهبیها تي اقلیندگينما.  حقوق محروم داشتندۀخواندند و از هم» ناقص الخلقه«زنان را .  نکردندیسنگسار را نف. دادند
ن يچن! ر نخواهند بودييتغ ها قابل ن ماّدهيک از اي چيردند و در فرمان مشروطه اعالم داشتند که تا ظهور امام زمان هان سپيمال به

 مشروطه را دور بزنند ی، قانون اساسیا اصالحات ارضي کشف حجاب و ۀنير شدند در زمي ناگزی خاندان پهلوۀبود که به زمان
 پژوهش من ۀنه درگذشته ام، چرا که برون از رشتين زمي البته از بحث و گفتگو در ا. آورندی به اصالحات عرفیتا بتوانند رو

 .ستميت نيصاحب صالح ن دورهياست و در ربط ا
دوران قاجار دست برده  ر، در متون مربوط بهي اخیها ن سالي دانم که در ایسته مين هشدار را هم باياما در ربط با اسناد، ا

 .اند
سنده در نقد ي را که نویها و عبارات تند  شناسند، آن واژهی، که همگان می دولت آبادۀنوشت» یيحيات يح«به مثل، در  

به . برداشته اند» یاسالم یجمهور «یها  بود، در چاپی دوران شاه دست نخورده باقیها کار گرفته بود و در چاپ ان بهيروحان
 . داده امن نوشته اشارهي سانسور شده در متن ایها  عبارت  از آنیبرخ

. رات داده انديي، که خود در سلک علما بود و به نقد علما هم نشست، تغیم زنجانيخ ابراهي خاطرات شی چاپۀا در نسخيو 
ها رجوع کرد از  د به دستنوشتهيل، باي اصیها نسخه  بهیابي دستی پس برا٨ . عبارات را برداشته اند و زهرش را گرفته اندیبرخ
 .اد کرده امين نوشته بارها يمان کتاب در کتابخانه دانشگاه تهران بهره گرفت که در ا هیان از نسخه خطيآن م

ان را يز، همه جا روحانيتبر ت و انجمنيخ مشروطي است در تاریا که پژوهش ارزنده» آلود ز مهيتبر «یباز در کتاب سه جلد
 ٩ . کالن زده اندینوشته اند و دست به سانسورها» نما یروحان«



وند با ي در پ ژهيو و به» انيباب«مترجم در ربط با  ١٠ ،»ادوارد براوان«اثر » انيرانيان ايکسال در مي«ان در برگرد
ان ي از تاخت و تاز تازیبانيپشت فه دشنام داده بلکه بهين طايها نه تنها به ا سيست، در پانويکه براون در نزدشان ز» انيزرتشت«

نام » ان اصفهانيهودي«ا در سرکوب يو » ران به دلخواه خود اسالم آوردي مردم اۀعام«ورش ين ين اّدعا که در ايبرخاسته، با ا
 .مجتهد اصفهان را از قلم انداخته» یآقا نجف«

 از یکي ی دکترۀرد و رسالي گی مبارزان دوران مشروطه را در میها هيانيکه ب» یف کاشانيشر «یباز، در اسناد چهار جلد
آن اسناد را به نام خود منتشر کرده، دست به سانسور هم » یمنصوره نظام ماف«گاه تهران بود،  حقوق دانشۀان دانشکديدانشجو

ر شده اند، آن متون را يت درگيا با روحانيخوانده اند، و » فضلة اهللا«اهللا را  خ فضليسان شينو هيانيکه هرجا که ب چنان. زده
 ١١ .کسره برداشتهي

ها و   از نامهی دوران شاه، در صفحات گوناگون برخیها اس با نسخهي بامداد در قی مهدۀ نوشت »رانيشرح حال رجال ا«در 
 .ها اشاره داده ام سيرنوين نوشته در زيکه در متن ا چنان. ان را برداشته اندي روحانیها نامه یزندگ

رزا يند که م نوشته ا١٩٠٥ به سال یعنيت ياست که در آغاز مشروط» جهودکشان «یزتر از همه کتاب جعليانگ شگفت
ر فرانسه، در يبه گزارش سف. ن نبوديد که چنيم ديگر خواهي دیها در بخش. ان را به کشتن داديهودير محمد شاه ي وزیآقاس

نکه نام يگر اي د١٢ .ان زدنديهوديختند و در تهران دست به کشتار ي بود که طالب ر١٨٤٨ اکتبر ١٩، در یسرآغاز دوران ناصر
 باشد و نه یهودي تواند یپس نه م. »کيپندار ن «ی است به معنای نام زرتشتوهومنکه  اند وحال آن گفته یهوديسنده را ينو

  ژهيو  محمد شاه و بهۀ و غرض تنها بدنام کردن دور١٣ ک آخوند سر درآوردهي ۀن متن از کتابخانينکه اياتر ايگو. یزرتشت
 که یز بنا بر فرمانين. را واداشت که اعدام و شکنجه را براندازدت برانداخت و شاه ين اسالم را از رسمي است که دیآقاس رزايم

ران در يا«که در چنان. ت دادين باب را رسمين نوي دیحت. ان را برابر شناختيگر ادي و دی، زرتشتیهودي، یسويداد حقوق ع
 .کرده اماديز از روابط باب و محمدشاه ين نوشته نيدربخش دوم ا. ل آورده اميبه تفص» ی فرهنگیابيراه
ن شده ي تدو١٣٤٥ن، که به سال ي دکتر محمدمعیفرهنگ فارسدر !  استیدست دهم که خواندن ن نمونه را هم بهين آخريا

 در ی طول و درازۀنام ی، زندگ»فهرست اعالم«، در بخش ١٣٦١-١٣٦٣ یها  به سالیعني، ی دوران اسالمیها بود، در چاپ
 را یني، خمیا، تا انقالب مهديا، خدايخدا«: ن شعار را هم افزوده اند کهي ایحت. دست داده اند  بهینياهللا خم تيشرح حال آ

 ١٤ !»نگهدار
توانست از زبان زنده به  یپس نم.  مرده بودی اسالمیش جمهوريداي و پینيش از خمي سال پیها ن سالينکه معينخست ا  
 !ندي برآی افراد به داورۀ، در باری علمۀنام ژهک وايبود که در  ده نشدهينکه تا کنون ديگر ايد. دي برآیپراکن سخن

  ژهيو ، بهیاسالم ی گفت که در جمهور توان یاما به جرأت م.  گنجندین مختصر نميها فراوانند و در ا دستبردها و افزوده
ده يش گنجاني به جایگري عبارات را برداشته اند و عبارات دین، آشکارا برخي پسیها شتر چاپيخ معاصر، در بيدر ربط با تار

ۀ ! دهخدانام لغت در یاند، حت
ر ي اخیها شده سال فيکار پژوهش شده اند، بهتر است از متون تحر  قاجار دست بهۀ دورۀني که امروز در زمیپس کسان

 فرنگ هم یها  دانشگاهیرانشناسيش از انقالب بروند که در بخش اي پیها ا چاپي و ی خطیها کسر به سراغ نسخهي. درگذرند
 . شوندیت مافي

ران، وزارت ي ای دولتیوهاي آرشی خطیها ه دارد بر اسناد و گزارشيشتر تکين پژوهش بيم که متن ايفزاين نکته را هم بيا
 از یگري و اسناد دی خصوصیها  دوران قاجار، مجموعهی خطیها س، خاطرات و رسالهي انگلۀ فرانسه، وزارت خارجۀخارج

 . دارند بهره گرفته امی که با اسناد همخوانی هم تا جائیاز متون چاپ. ن دستيا
 یانقالب اسالم. بودم گرفته دست  به١٣٥٥ران به سال ي است که در ای متنین نوشته بازنگريادآور شوم که ايد يسرانجام با

 ید است، هنگام در هلنیرانيس مطالعات اي، که اکنون رئیاتابک  تورجینکه آقايمتن بماند تا ا.  بر آن افزودمی داد، فصلیکه رو
 ١٥ .آورد م پسي گفت، آن متن را برایران را ترک ميکه ا
روس يس(انم ي از دانشجویکيران يدست داده ام، در ا  را که بهی خطیها  از رسالهین را هم ادا کنم که بخشين ديا

افتم از ي ینجا فرصتي ادر.  پژوهشگران و ناشران بزرگ تهران استۀ که امروز خود در زمر بود  کردهیسيرونو) انيسعدوند
 دهند تا باز به یارينه ين زمين پژوهشگر دارند، مرا در اي از ایم و از خوانندگانم بخواهم که اگر ّردپائي برآیاو به سپاسگزار

 .مي برآیسپاسگزار
.  داده اندیاري مرا یري و ناصر مهاجر در غلطگی بابک خندان ژهيو  از دوستان و همکاران، بهین نوشته برخي ایدر وارس

 .ونيپس به دل ممنونم و مد. اند که بر عهده شناخته ام  را هم گوشزد کردهینکات

  

 ٢٠٠٨سه شنبه اول ژانويه 



 ها  يادداشت
  

١-Paul Veyne : Comment on écrit l’histoire, Paris, Edition du Seuil, ١٩٧٨. 
 .در اينجا به دل سپاسگزارم.  بااليان در اختيارم نهادیانرنه دوستم هين زمي در همی اين کتاب را همراه با متون ديگر-٢

٣-François Brune : De l’idéologie, Paris, Ed. L’Aventurine, ٢٠٠٣. 
٤-Albert Memmi : La dépendance, Paris, Gallimard, ١٩٧٩, pp. ١٤٧ ,١٤٣ ,١٤٢. 

٥-Iraj Amini : Napoléon et la Perse, Fondation Napoléon, Paris, ١٩٥٥. 
 خواندند، هم از اين که در یم) les autosuffisants(» خود کفا« گاه ايرانيان را ی کردم، استادان فرنگی که در در دانشگاه سوربن نوين تدريس میهائ  به سال-٦

 . کردندیها اظهار نظر م نهيهمه زم
 .٢٥-١٩، ص ١٩٩٨، ٩٤ ۀ کلک، شمارۀ، نشري»تياستادم فريدن آدم«:  هما ناطق-٧
 .٢٠٠٧، آلمان، کلن، نشر نيما، ی من، به اهتمام غالمحسين صالحی، سرگذشت زندگانی خاطرات شيخ ابراهيم زنجان-٨
 . دارد که چندان معتبر نيستی با متن چاپی زيادیها  دانشگاه تهران بهره گرفته ام، که تفاوتی مرکزۀ کتابخانی خطۀدر متن اين نوشته از نسخ 
نه نام نويسنده را به ياد دارم و .  اين کتابی سانسورهاۀ در آمد در باریا در تهران مقاله. ١٣٦٤ جلد، تهران، انتشارات دنيا، ٣آلود،  تبريز مه: یوباد محمد سعيد ارد-٩

 .نام نشريه را
 .است  اهدا شدهید ماهوتيه به حاج حماين ترجم. ١٣٨٤ عالمه، تهران، نشر اختران، ی صالحی مانۀان ايرانيان، ترجمييک سال در م:  ادوارد براون-١٠
 و سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ی جلد، به کوشش منصوره نظام ماف٣، یوقايع اتفاقيه در روزگار، مجموعه متون و اسناد تاريخ: ی محمد شريف کاشان-١١

 . ١٣٦٢ايران، 
١٢-Clairambault à Jules Bastide, ٢٨ Octobre ١٨٤٨ (Trébizonde, Correspondance Consulaire, tome VI, Ministère des Affaires 

Etrangères). 
 در سوئد، به کوشش ی چاپۀنسخ. است ی نجفی آخوند مرعشۀ، اصل آن در قم درکتابخان)یالدي م١٩٠٥ (ی قمر١٣٢٥جهودکشان، نگارش :  هارون وهومن-١٣

 ! دوران قاجار استیها  به دور از نوشتهیسبک نوشته هم بس.  منتشر شده٢٠٠٥ت کتاب ارزان، در انتشارا
 و ی، خنياگریحافظ، م«اين نکته را در. ٤٨٥-٤٨٦، ص ١٣٢-١٣٦٣ سپهر ۀ، جلد پنجم، تهران، چاپخان«ینيخم«: ، فهرست اعالمیفرهنگ فارس:  محمد معين-١٤
 . کرده امیهم به تفصيل يادآور»یشاد
 . افتادهیها  فراوان و پانويسیها است، همراه با غلط ، منتشر شده١٣٦٢، بهار ی ساعدی از اين پژوهش، در جلد دوم الفبای کوچکیها  بخش-١٥

  
  
  

 یت در پراکندگيروحان
١٨٥٠-١٨٢٨ 

 هما ناطق

 )بخش اول(
  

؟ د يش تاختيخدا کو  خدا کو؟ سو
 ١ ديد و نشناختيخداوند کشت

  
» ر دَوليش از سايش از بينفوذ مذهب ب«ها  نين سرزميدر ا: سدي نویران مي و ایجده، در ربط با عثماني هۀسدو در يمونتسک

 است از یبخش«از مذهب است و » برآمده« مردم ین رو فرمانبردارياز ا. »ها گر ترسي است افزوده بر دیترس «یحت. است
 ٢ .ران حکمروا بوده و خواهد بوديه و ايهمواره در ترک» نيخته به ديآماستبداد «ن يا: ديگو یرسد که م ینجا ميتا به ا. »مذهب

 به یحت. ستيران هماهنگ نيخ ايم که آن ُحکم با تاريد بگوئيم، بايري بپذی عثمانۀ گذشتۀو را در بارياگر هم سخنان مونتسک
 ی به شمار میشي درویها  از فرقهیکيان مثل، قزلباش به. اند ل گزارش کردهيه به تفصيکه شاردن و تاورن چنان. اني صفوۀزمان
زاده  ی، تقیالدي پانزده مۀ در سدی دولت عثمانیه و اسالم و برپائيدر ربط با ترک ٣ . آراستندیخواِر هم بودند و بزم م باده. رفتند
ن که دولت يآن سرزمن سلطان ي سلطان محمد فاتح نخست٤ .»در بستر اسالم زاده شد«ش يداي از بدِو پیاست که دولت عثمان بر آن
 ین دولت نوپايا. نه را برعهده شناختيخالفت مکه و مد.  کار آمدیان روي عثمانۀفي روم را شکست داد، خود در نقش خلیتوانا

کار   به٦ » در جهت اصالحات  اقتدار خالفتیاياح« کوشش خود را در ۀهم ٥ »ی و روح اسالمی جنگجوئیخو«برآمده از 
 ٧ . دادی خود جاۀرا در برنام» داداستب «یا به قولي. بست

ن بار ي به بعد، چند١٨٣٩از .  زدی دست به اصالحات اساسی نوزده که مد نظر ماست دولت عثمانۀکم سدي ۀمياما در ن
روش . آهن برآمد  راهیدست به برپائ. داد و ستد را رونق داد. ت شناختي اقوام را به رسمیبرابر. آراست» ماتيتنظ«مجلس 

د دانست که ترکان ين را هم بايا.  دست زدیم اراضي به تقسیچند سال بعد حت. رورش را در الهام از فرنگ گرفتآموزش و پ



 حکومت عرف ی بود و برپائی دولتیک مفتي در دست یامور مذهب.  شناختندیت نمينام روحان  بهی مذهب بودند صنفیچون سّن
 .آسان  بسیکار

سود «ن اصالحات به ي گفتند همه ایبرخ. امديرا خوش ن» ترکان جوان«نفکران و ل، روشير و تبديين تغين همه، ايبا ا
.  به اسالم ناب آوردندیدلخواه و نه به جبر، رو  بود که بهیستيالين تفکر سوسي با ا٨ .است و بس» یسم و استعمار جهانياليامپر
شان به  ینيشبرد آرمان دي به راه پیحت.  شدندیالمو اس» محافظه کار«ک دولت ي آشکار و پنهان آراستند و خواستار یها کانون

 ٩ .گر آورده امي دیزاده در جا یکه به نقل از تق چنان.  پناه بردندی فراماسونرۀ بستیدرون ُلژها
 یاحمد باز م  آلیها ها را در نوشته ن خواستيها بعد، هم  است که سالیگرچه از موضوع سخن ما به دور است، اما گفتن

 برآمد و او را یاهللا نور خ فضلي از شیبانيآن روشنفکر سرشناس آشکارا در جهت پشت.  آورمی معترضه مۀ جملۀ جلوم که دريابي
 و  »حکومت مشروعه«خ به دفاع از يخواند، چرا که آن ش»مبارز ضد استعمار«و » ی روحانیشوايپ«، »یمدافع مکتب اسالم«

 ۀي تکی سازند به جای میبانک مل «ی دوران پهلویا عوامل دولت استعمار خرده گرفت که چریاحمد حت آل.  برآمده بودیاسالم
د از يم که به تقلي افتاده ایروز ما به: ن را هم افزود کهيا. » مساجد و امامزادهی سازند به جای میا هر گوشه مدرسه] …[دولت 
 خود یز جوانان و روشنفکران را به سو ایارين روال که بسي در همیگري دی و نقدها١٠ »مي آوری در می آزادیادا «یفرنگ
 . هموار کردی اسالمید و راه را بر جمهوريکش

ت اسالم و سرکوب اقوام يها، نجات خود را در تقو سيت انگلي از ترکان، با تقوی بود که گروهیالدي نوزده مۀاز سد. ميبگذر
 به ین را ابزاريم رودنسون ديا به قول ماکسي. تندخواس ی دانستند و نمی را میروشنفکراِن ُترک مفهوم دموکراس. دنديگر ديد

 در ین رسمي دۀ اسالم را به مثاب١٨٧٥ن بود که در ي چن١١ .شناختند یم» ی تجاوزگر جهانیدئولوژي در برابر ایستادگيا«راه 
 . کار آوردی مشروطه را رویران هم قانون اسالميد که اينپائ یريد.  گنجاندندیقانون اساس
 بر یشرفت صنعت و داد و ستد، حکومتي هم بود، در جهت پیو مصر که تابع عثماني پاشا خدی تنها محمد علها ن ساليدر ا

. ا برخوردار نبودين مزايه هنوز خود از ايکه ترک و حال آن.  ماّده آراست٩٠ در یک قانون اساسي یحت.  عرف راست کردۀيپا
 : و مصر را کارل مارکس هم ستود و نوشتيخد

ن به غرب ي دستار، مغز در سر دارد، ورنه ارمغان مشرق زمی است که به جایاشا تنها فرمانروائ پیمحمد عل
ا د  ١٢ون .ن است  طاعونيهما

 به یها رو سير فشار انگيان زي از عثمانیها گروه ن سالين بابت بود که در ايو مصر از ايچه بسا بزرگداشت مارکس از خد
 پاشا یه تنها به محمد علي همسایها ان کشوريز در مي محمد شاه نیحت. تن نداد ن برنامهيه اداشتند و تنها مصر ب» یاتحاد اسالم«
 سبب شد که فرستادن آن یم چه عاملي دانینم. ديل در قاهره برگزي ادامه تحصیان برجسته را برايُنه تن از دانشجو.  کردیرو

 .جوانان پا نگرفت
 یکه در جا ها در ارتباط بود، چنان نين سرزمي نوزده با اۀران سدين روست اي از ایکيان آوردم، ي به میاگر سخن از عثمان

. افتيران از راه بغداد ادامه ي ایستد خارج و ن داديشتريروان و نخجوان بينکه پس از ازدست رفتن ايگر ايد. خود خواهد آمد
 یران رويان اي از روستائیاريران و روس بسيا یها نکه به دنبال جنگيگر ايد. ديم دي محمد باب خواهیکه در داستان عل چنان

 ١٤ .داد  استانبول شدند و سلطان پناهشانِی راهید که به دوران ناصريسپس نوبت روشنفکران رس ١٣ .ه نهادنديبه بادکوبه و ترک
 از یبرخ. ها تاختندمرز د، بارها بهيم ديکه خواه چنان. اد برديد از ي را هم نبایعثمان» خانيش«ران نقش ي با ایرياما در درگ

.  رفتیران به شمار ميا» ُمحال«ن ي از آبادتریکيرا که » هيمانيسل«ان ياز آن م. ران جدا کردنديها و روستاها را از ا شهرک
ن يسالط.  آن دولت بودی زبان رسمیالدي م١٨٦٠ توان گفت که تا یم.  داشتی در عثمانی نقش مهمیدر آن دوره زبان فارس

مان که مجموعه يان سلطان محمد فاتح و سلطان سلياز آن م.  سرودندی شعر میبه فارس. وان بودندي صاحب دشترشاني بیعثمان
 . منتشر شدندیزبان فارس  هم بهین متون چاپينخست. اشعارشان هنوز برجاست

.  داشتندیسالم به حکومت ای در افتادند، چرا که رویران و زبان فارسيا  نوزده ترکان با فرهنگۀ دوم سدۀمياما از ن
ش به بزرگداشت از ي از گفتارهایکي ارنست رنان هم تاختند که چرا دری سرشناس فرانسوۀسنديکه سرسختانه به نو چنان

 یان بودند که دانش را در جهان اسالميرانيدر صدر اسالم تنها ا«: ن اعتقاد کهيران برخاسته بود با ايا ان و فرهنگيرانيا
 ١٥ .»شکوفاندند
 با کمبود یحت. داشتند ن سروکاريران کمتر با اهل دي نوزده، مردم اۀکم سدي ۀميان، به نيبرخالف عثمان. رانيم به ا گردیبر م

هم سد  یلهم فلور، رويها به گفت و گر شهريم و در ديز تنها پنج مجتهد سراغ داريکه در تبر چنان. آخوند رو به رو بودند
 و تهران ١٧ ران، از جمله مشهدي ایها  از شهری برخیپاکدامن در سرشمار  ناصریها  از پژوهش١٦ .ميابي یشتر نمي بیروحان

شوا مردمان ي است که در کمبود پیهيپس بد. کند ید مي فلور را تائیها  که برآوردیا نکته. مي خوریان برمي مال زيبه شمار ناچ
 ۀن رو بود که به زمانياز هم.  نداشتندیگر هم آگاهيکدي و بحث و جدل مجتهدان بزرگ با یسينو از رساله. به حال خود رهاشدند

 مقام ی روحانۀفيها طا در آن سال ١٨ .»ستندي نیران خرافيمردم ا«:  دادی میران گواهير فرانسه در اين سفيمحمد شاه، نخست



 یا به جنگ نمي پرداخت و یات نميمال» صنف سرباز«ت که همچون ين مزيبا ا. »اصناف«ان ي بود در میصنف.  نداشتیا ژهيو
ها، حکومت با آنان چندان  نير ايغ.  بودیتر به طلبگ  و سپسیگر یها به لوط  از تودهیکرد بخشي از علل رویکين خود يا. رفت

 یر و تحوالتييدر نبود قانون، احکام شرع با تغ.  شناختین را بر عهده مياست ديچرا که دولت وقت، خود ر. سرو کار نداشت
حق «داشت و » تيَوال« االرض، مقام یاهللا ف شاه خود در جلوه ظل. شد ی فرمان صادر مۀو به مثاب دربار یچند، از سو

دربار، گاه شغل حاکم شرع را خود بر .  راندندیش ميل اهللا پيسب یاهللا را ف نسان امارت و امامت توأمان، کار خلقيبد. »اجتهاد
 به یازينه چندان نين زميپس در ا. ن دستي از ایگري دیها مجازاتانداختن و شالق زدن و  ان طنابي گرفت، از آن میعهده م

 .اعوان و انصار نداشت
 یدانيس مريق و تدريفقها و علما غالبًا در انزوا، به تحق.  بردندی به سر می گوناگون اجتماعیها فيان در طين دوره ماليدر ا

 یان خودشان حل و فصل مي را در مینيل متون دير و تحليتفس.  نوشتندی خواندند و می مین به عربياهل د. چند اشتغال داشتند
ادآور يز ي که شاهرح مسکوب نیا ها، نکته بود و نه با توده» ها یخود«نه مباحثه و جدل علما با ين زميپس در ا. کردند
 چرا که مردم را توان ٢٠ ر نداشتندي فراگۀد که آن مدّونات جنبي آی که فرادستمان است برمیهائ  از رسالهیوانگه. ١٩ است شده

 .درک و خواندن آن متون نبود
 نوشتند یها در جهت ارشاد م  که آخوندینيس دوران محمد شاه، گواه بود که آن متون دي رستم الحکما مورخ طنزنویحت

ا سخن ه ک از رسالهي، در هر» نظراتیپراکندگ«ن رو که ياز ا. نداشت» یده و منفعتيچ فايعوام الناس ه «یخواندنش برا
 یها بود و جملگ توده»  دور از فهمیشرع«نکه متون يگر ايد.  بودیگريمتن د» ۀشکنند« کرد و هر متنی می را نفیگريد
را در پرخاش و » آداب بحث«ن ياهل د:  هم نوشته اندیبرخ.  آوردندیدر نم که مردم سر» یخته به جمالت عربيآم«
 مدّونات، یسنده، برخياما به گفت همان نو. مي نداریها آگاه ن دست رسالهي ای از محتوا٢١ . دانستندیم» گفتن  زشتیها سخن«

اند،  ز گزارش کردهيان نيکه فرنگ نکه، چنانيگر ايد ٢٢ . داشتندیبر حذر م» نيعامالن د«ک شدن به يحکومت را از نزد
 ٢٣ . نداشتندی چندانیه آن آگای از محتوای مردم به درستۀپس تود. بود» ممنوع« گناه و ی قرآن به فارسۀترجم
 دادند ی میشاهدان وقت گواه. شدند یم مي تقس٢٤ »پا خرده«و » پا دار«ن به دو قشر يادآور شد که اهل ديد ين نکته را هم بايا

 یزندگ. هم نبودند» تجمالت «یدر پ.  خوردندیستند و از دسترنج آنان نان مي زیان ميشتر در کنار روستائيپا ب ان خردهيکه مال
ن، ي شناختند و افزون بر ایپا را بر عهده م  خردهین خانه و پوشاک و خوراک آخوندهاياهل روستا تأم. ل و ساده داشتندسه
از  ٢٦ . آموزاندندیز کودکان روستا را الفبا و قرآن مي دهات نیها  آخوند٢٥ . پرداختندیک مي به هر یک تومان خرجيانه يسال
نکه کودکان روستاها از خواندن و ي گذشتند در شگفت بودند از ایران مي که از دهات ایانينگ اول سده نوزده، فرۀمين رو به نيا

از .  کردندیگان برگزار ميز به رايسوران را ن ا طالق و ختنهي و یپا زناشوئ ان خردهين مالينکه هميگر ايد. نوشتن بهره داشتند
 یها ن دسته از آخوندها، از آنجا که از ثروتيم که ايفزايا هم بن ريا. خرسند هم بودند.  نبودیتين رو اهل روستا را شکايا

 معترض را یها ها و روستاها جانب توده  شهریها ی آمد که در ناآرامیش مي نداشتند، گاه پیا ان پادار بهرهي مالۀبادآورد
 .گرفتند یم

گرفته بودند، مجتهدان بانفوذ ن دوره که طالب هنوز شکل نيدر ا.  ساختندین ميان بزرگ شهرنشيگروه دوم را مال
در . ان چماقدار را بر عهده داشتنديت لوطي و حمایگر شهرها، سرکردگيزد و ديراز، يز، تهران، اصفهان، شي تبریدرشهرها

مسکن و خوراک و پوشاکشان را .  داشتندی وا می و آدمکشیاز، به دزدي کردند و به هنگام نیر ميان را اجينبود ارتش، لوط
 و به دنبال ی از دوران ناصر٢٧ .اني کردند و نه روحانیان اداره ميشتر مساجد را مستوفين دوره بيدر ا. کردند ین ميتأم

بست «ن رو ياز ا. ن مساجد شدندينش ان چماقدار را گرفتند و خوشي لوطیرفته جا ان بود که طالب مّسلح رفتهيشورش باب
 .لقب گرفتند» نانينش

 انيان و سپاه لوطيروحان
آمِد  ر در بهيناگز ان بزرگ بهي برخوردار نبودند، مالیا ژهي ویها طالب هنوز پا نگرفته بودند و از سازمانده ن ساليدر ا

 ین شاه، گزارش مين صنف، پوالک، پزشک ناصرالديدر وصف ا.  گرفتندیان چماقدار بهره ميش و به راه قدرت، از لوطيخو
 ٢٨ :کرد

اجراجوئیها برا که شب] …[ هستند یبهادر ان مردمان بزنيلوط به .  روندیرون ي از خانه بی دستبرد و 
در کمر خود .  اندازندی و بلوا راه ینظم ی، بیز از سر سودجوئيگاه ن.  تعلق خاطر دارندی و قماربازیخور عرق
ها  هر شن مخلوق خدا در هميبه ا.  گذارندی یک وريکالهشان را .  دارند که سالح آنان استی چرکسیها دشنه

. ن گروهنديها و رقاصان از ا رگردانيها، ش گردان ا، خرس یپهلوانان، عنتر.  توان برخوردی در تمام اصناف م
 .راز  اصفهان به همه به جالدت شهره انديز و شي تبریها یلوط
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ار خوب يبس«: و نوشتبرد  ی پیاسي سیبردار ن صنف در جهت بهرهي ای بود که به سودمندین فرنگين دکتر پوالک نخستيا
ها زودتر از  سيان و سپس انگليد که نخست ماليد مياما خواه. »رنديان قرارگين لوطيت چند تن از ايان در حماياست که اروپائ
 .ر کردنديان را در جهت سرکوب اجيکار شدند و سپاه لوط پوالک دست به

 ی اخالق و بی هستند بیان اوباشيلوط«: ن رواليدر ا. هاد کرديها  یجا از لوط کي باب، ۀ، در کتابش در بار٣٠ کيکاظم ب
 یها نشست«نان يا. ز و اصفهانيژه در تبريو ش بود، بهيروز به روز در افزا) کم سده نوزدهيمه يدر ن(که شمارشان » شرم
ان خودشان ي در م. زدندی میدست به دزد.  کردندی میبدمست. کردند یبرگزار م» ها نيرزميها و ز خرابه«خود را در » یپنهان

. »برخوردار بودند) از داشتنديکه به آنان ن(تخت از احترام نجبا و بزرگان يهاشان در پا سرکرده«. شدند یم ميبه چند دسته تقس
.  بردندیورش ميشهرها   بهیان هر چنديلوط. » رفتی به شمار میدرخان، از شاهزدگان صفوي از رهبرانشان حیکي یحت«
 یرزا تقين بار ميدوم.  محمدشاه بود به اصفهانین اوباش از برکت لشکرکشين قلع و قمع اينخست. »ددني آفریترس وحشت م«

را که يست، زيک چندان درست ني کاظم بین گواهي گرچه ا٣١ ».شه شرشان را از سر مردم کندي همیبرا«ر ير کبيخان ام
ان، به ما ي لوطۀخچي از کارشناسان بناِم تاریکيلهم فلور، يو. ی خان در کار بودند و برجایرزاتقيان دراز بعد از ميان تا ساليلوط
 از یادگاريدوش هم  به  ُلنگیها»یکال مخمل«.  استیکي» یداش مشد«و » الت و لوط« و الواط با ی لوطۀآموزد که واژ یم

 ٣٢ .آن دورانند
هم بدان .  کردندیاستفاده م»  ضربتیها عنوان گروه به«ن اوباش ي نوزده، از اۀکم سدي ۀميژه در نيو ، به»یمقامات مذهب«

به .  کردندیرشان مياج.  گرفتندی بهره میاز سپاه لوط»با قدرت حاکم«ا در رقابت ين و آن و يحساب با ا هيمعنا که به هنگام تسو
د هم به  دربار و اهل داد و ستیحت.  فرستادندیا در جهت غصب امالک به روستاها ميو .  داشتندیب وا مي و کشتن رقیدزد

ان را در جهت سرکوب يلوط» شورش عوام« و ی اجتماعیها ینسان در ناخرسنديبد. شدند یدامن الواط م به از دستيهنگام ن
ان چماقدار خود را نداشته يبود که لوط» ی متنفذیروحان« کمتریآباد  دولتیيحيبه گواه .  دادندی گرفتند و اجرت میکار م به

ر شدن به ي آزمند پول بودند و نان و آبشان از اجیجملگ. ن نبودي از سواد و اصول دیا ن بهرهيکترن قشون مسّلح را کوچيا. باشد
 یست مي سربه نی کرد، به آسانی سر بلند می و مخالفیبيهر جا هم که رق. آمد یم راه دستبرد به امالک و اموال مردم فراهم

 .کردند
 ین دست که محالت شهرها را به نام دوازده امام مياز ا. را داشتند خود ۀژي راه و روش وینداري در ابراز دیجماعت لوط

ها و  ت و آرامش محلهيريمد.  کردندیم خود جلب ن راه اعتماد مردم را بهياز ا.  دادندی میني دۀ به شهرها جنبیعني. آراستند
 گرفتند و یر نظر ميان را زي بازاریآوردن دل مردم، گهگاه ترازوها دست  بهیبرا.  شناختندیها و بازار را بر عهده م کوچه
 . اندی و کالهبرداری ازگرانفروشیريند که در کار جلوگي کردند تا برنمای میبررس

 یبه رتق و فتق دعواها. گرفتند یدستان شهر را م ین الواط گاه جانب دولت، گاه جانب کسبه و گاه جانب تهيها، ا یريبه درگ
درخدمت «اما در اصل، قشون مانند .  کردندیم فايا» یانجيم« نقش یغه و بازاردر روابط دارو.  پرداختندی هم میمحل

 ین پروائيتر  از بستن و کشتن کوچکی بود که از لخت کردن مردم و حتیتا جائ» مّسلح«ن صنف ي زور ا٣٣ .»ان بودنديروحان
آمدند و دست به کشتار  ی آزار زنان بر مدر کوچه و بازار به هتک ناموس و.  گرفتندیهم م» یباج شرع«ن يبه نام د. نداشتند
.  خواندندیهم م» نانيبست نش«ان را ين رو لوطيازهم.  نشستندی کردند بست میآنگاه هم که احساس خطر م.  زدندیهم م

» یدست به آدمکش«ن يان چماقدار به نام ديه لوطي نبود که در ارومیا  داد که هفتهی می گواهیکائيون آمريسيسرپرست م
 ٣٤ .نزنند

هاشان را به لقب  ن موارد سرکردهيدر ا.  زدندی گهگاه سرخود و بدون اجازه از حکومت به نام خود سکه میالواط حت
.  شناسندیت نمي دادند که حکومت را به رسمین راه نشان مياز ا.  کردندیت مي حکومت از او تبعی آراستند و به جای م »شاه«

ان شهر با مجتهد ي پس از مرگ محمد شاه، لوطیک سالي یعني، یالديم١٨٤٩ز به سال يبه مثل، در تبر. ستنديها کم ن نمونه
 ٣٥ .افتندي دست نیروزيگرچه به پ. دنديهمدست شدند و برحکومت شور

 یغ نميان که مجتهدان بوده باشند، دري با سران لوطی و دوستیکيها هم از نزد سيژه انگليو  بهی خارجیها البته دولت
ران، ي به دام دشمنان ای شناختند به آسانیان وطن نمينکه چون لوطي مهم اۀنکت. ديم دين بخش خواهيکه در هم دند، چنانيورز
ان و ي خانم لمتون که همواره پشت و پناه مالیسينگار انگل خي سبب نبود که تاریب. شدند یر مي افتادند و اجیها م سيژه انگليو به
 اما خطر بزرگ ٣٦ .آراست» ن هوديراب«ش رفت که آنان را به لقب ي پیلواط تا جائن ايش ايبود، در ستا» ی سّریها انجمن«
ها، به  ران، و رقابت با روسي اۀيها، به راه تجز سي رو نمود که انگلی هنگام-م شد يادآور خواهي یشتريل بي که با تفص-تر

 .انشان برآمدندي از مجتهدان بزرگ و لوطیبردار بهره
 نمود، دو یر مي چشمگیاست به راستين و سيوند با دي مردم در پیتفاوت یجّو سرکوب و هراس، بن ي است که در ایهيبد

رزا ي عباس میها ختند و کاخيه بود، مردم ريران در جنگ دوم با روسي، که سال شکست ایالدي م١٨٢٨به سال .  آورمینمونه م
 ۀم تبعيم بروي خواهیم«ن پس يم و از اي حکومت به تنگ آمده ااز جنگ و: ها شدند که ر کوچهيآنگاه سراز.  کشاندندیرانيرا به و



دند، خود به دنبالش راه يرون کشياش ب ورش بردند، او را از خانهيز يرفتاح، مجتهد تبريرزا مي آقا مۀخان سپس به»! ميه بشويروس
کند، بلکه مردم را از  ها را گلباران قدم روسران فتوا بدهد و ميجان از اي جدا شدن آذربایچاره را وا داشتند که برايافتادند و آن ب

کال يه به تزار نيوستن به روسيه درخواست مردم را در جهت پير روسي سف٣٧ .دارند» ات معافيپرداخت مال«دست حکومت و 
 ٣٨ ».دانم یصالح نم«: تزار پاسخ داد. گزارش کرد

 ۀخت، و بازمانديه گريبه روس. ل ببستيبار و بند. ديتر د  عوام، فرار را بر قرار آسانۀچاره از ترس توديآن مجتهد ب
 داد ی می گذشت، گواهین ميه هم که از قزوير روسي سفیالدي م١٨٢٩ در ٣٩ . سرکردیس با پرورش قنارياش را در تفل یزندگ

 مردم نسبت به یتتفاو یاز ب. ه شدنديوستن به روسي با قاجارها خواستار پین هم مردم اطرافش را گرفتند و در دشمنيکه در قزو
 اخذ فتوا با یاريت کنند تا به يان را تقويدند روحانين دست که کوشياز ا. گران بهره بردنديش از ديها ب سيش، انگليوطن خو
 .ها در افتند روس

 ها سيان با انگليوند ماليپ
آراست،  یان مي از لوطی قشون کرد وی سر بلند مید که هر جا که آخونديم ديخواه.  در دست استیادينه اسناد زين زميدر ا

عهد، در يرزا ولي عباس مۀبه مثل، به زمان. ستنديها کم ن نمونه. ديد یاور خود ميار و يها را در کنار و  سي انگلیاسي سیها ندهينما
 مت شمردند و برآن شدند کهيها فرصت را غن سيه، انگليران از روسيدنبال شکست ا  در جنگ دوم و بهیعني، یالدي م١٨٢٨

ها خسته و   دانستند که بر اثر جنگ، روسیم. ها به راه اندازند ه روسيه، علي از سپاه ترکی با کمک بخشیجنگ سوم
ن ي دانستند و با خبر بودند که ایبان تزار ميرزا را پشتيها عباس م سيژه که انگليو به. دن ندارندي جنگِیاند و نا شده ناتوان

 .ا گشوده استه  را با روسینگار عهد باب نامهيول
 برادرانش به ین بود که پس از مرگش فرزند بزرگ او را به جاياش ا»  ت نامهيوص«رزا هم در يدرخواست عباس م

پزشک خاقان بود » کيکروم« دکتر یکيسردمداران مخالفان، . ختهيها برانگ سيرا بودند و انگليها پذ  روس٤٠ .رندي بپذینيجانش
س در ير انگليسف» ليجون مکن«ژه يو  هند، و بهیوابسته به کمپان» ماژور هارت«گر يد، دسته بويران زي در ایست ساليکه ب
 ٤١ .م کردياد خواهيران که از او بارها يا

ان و يناچار روستائ پس حکومت به. ردي نداشت که بار جنگ را بر عهده گیران سپاه منظميم که در آن روزگار اي دانیم
ها، اهل  اب سران خانوادهيبدان معنا که در غ.  کردی جبهه مۀ داد و از سرحدات روانیمد و سالح ي کشیکشاورزان را بر م

 ی از سرحدات م  کهیانيرانيا اياحان و يس. شدند یحال خود رها م ها به کشتزار.  بردندی آذوقه به سر می سرور و بیخانه ب
 ۀاحتناميکه در س چنان. ان شده بودين روستائيان همها بدل به گورست ران تا فرسنگي ایادآور شده اند که مرزهايگذشتند، 

 ٤٢ .ميخوان یک ميب ميابراه
سان  نيبد ٤٣ .اهللا به راه افتند لي سبی را رها کنند و فیگر خانه و زندگي نداشتند که بار دِی مردم آمادگیطين شرايپس در چن

نه هم با ين زمياما در ا. اغازندين راه بتوانند جنگ سوم را بيز اان افتاد تا بلکه اي مالیاز به فتوايها را ن سيدر نبود داوطلب، انگل
ن يدر ا.  بخواهدیاريشاه يرزا را برآن دارند که از فتحعلينکه عباس مي نماند، جز ایگري دۀچار. کمبود آخوند رو به رو بودند

ن ي به ایليشاه را چندان تمايفتحعل. واندز فرا خي به تبریدمحمد نامي سی عتبات را به سرکردگیروال که شاه چند تن از آخوندها
اش شانه از  پس در نامه. س استيندگان انگلير سر نماي جهاد زی جنگ سوم و درخواست فتواۀ دانست که برنامیداستان نبود، م

 :رزا نوشتي، به عباس میليم ی کرد و با بیت خاليمسئول
شورت کرده امیمن در هر امر] … [یفرزند اورم، يدمحمد را از عتبات بيس  آقايا خواستشم.  نخست با شما 
ئيشما خواست! ام د، آمدهيم بفرمائياي بي من به سلطانيشما خواست! د، آمده انديبفرمائ ! د، داده امي پول بدهم، بفر

د، ي خواهی  اگر جنگ ي صلح کنيليد، اگر به صلح ماي دانیاکنون خود اوضاع و احوال سرحدات را بهتر 
 .ديريها را خود به گردن بگ تيکن همه مسئوليد، ليبجنگ

دم
ماهد د

مدم و د
٤٤ 

شگفتا که در نشست با . فتادنديبه راه ن» ل اهللاي سبیف«مردم به راه جنگ و .  را دوا نکردیدمحمد از عتبات درديدن سيرس
 یزاده حسنعلز شاهي جنگ را نیفرمانده. ها شرکت کرد سي انگلی هم از سوینام» ژوزف« جهاد، ین فتوايعلما، در جهت تدو

وند او ياز پ. رزا بشتابندي عباس میاريدند که به ين ديها که خبر شدند، چاره را در ا روس. رزا حاکم خراسان بر عهده شناختيم
ب ي همدست نشود، فریران با عثمانين بود که اگر دولت ايرزا ايشنهادشان به عباس ميپ.  کنندیريان جلوگيها و روحان سيبا انگل
 ١٨٢٨ شهر قفقاز را که در ١٧ از یها آماده اند که بخش بزرگ ه نزند، روسيا نخورد، دست به جنگ با دولت روسها ر سيانگل
روان را ياز جمله ا. ت شناسنديران بزرگ را به رسميگر ايبار د. ران بازگرداننديران گرفته بودند، از نو به اي از دولت ایالديم

 .رفت ین به شمار مراي این مرکز داد و ستد جهانيکه بزرگتر
. ن استرداد شونديکار شدند تا مانع ا د، دست بهيها رس سيرفته به گوش انگل ات از دستيشنهاد برگرداندن والين که پيهم

ران با اروپا يم ايروان را که راه مستقيرفته ا ت از دستي وال١٧ان يژه اگر از ميو  گرفت، بهی بود که اگر معامله سر میهيبد



ران به ي گندم اۀن صادرکننديتر  گرداندند که بزرگیاگر نخجوان را برم.  گرفتیدند، داد و ستد با فرنگ رونق م دایبود پس م
 ٤٥ .افتي ی ما شکوه گذشته را باز میاروپا بود، کشاورز

. دندي دیان ميختند، زير یران مي ایها  خود را به بازاریش کاالهايش از پيها که ب سين داستان تنها انگلي است که از ایهيبد
دند و در يان خود ديات را به زيشنهاد استرداد والينند، پينش انجمن ران بهيکه با دولتمردان ا  آنیندگان آن دولت، بين رو نماياز ا

 ران، قلم برداشت و در ربط با هفده شهر ازيس در اي دولت انگلیاسي سۀندينسان ماکدونالد نمايبد. ستادنديها ا شنهاد روسيبرابر پ
 :س، نوشتيوزارت خارجه انگل» یته ّسريکم«به »  محرمانهۀنام«رفته در  دست

ا روسیمن به هرکار  ٤٦ت .ک شونديران نزدي قفقاز، به ایها  پس دادن شهریها نتوانند در ازا  دست خواهم زد 
بازگشت و جنگ سوم در ر يبه ناگز. ران ملحق شوديج شد و نتوانست به سپاه ايه زودتر از موعد بسيخوشبختانه سپاه ترک

ها آورد و از آنان   به روسی رویرزا از ناچاريم گر عباسيبه سخن د.  نهادیز رو به بهبوديه نيران با روسيروابط ا. نگرفت
رزا را با يوند عباس مين راه پي آوردند، تا بتوانند از ایان شهريت و لوطي به روحانیها رو سيگر انگليبار د.  خواستیاري

. رنديبود، جلو گ  نشاندهی به کرسی ترکمنچاۀه در عهدنامير روسيرزا که سفي فرزندان عباس مینينند و از جانشها بشک روس
ه ير روسيدوف سفيبايران شرکت کردند و گريه حکومت اي علیاسي سۀان رفتند و در توطئيان و لوطيسراغ مال  درنگ بهیپس ب

 .را به کشتن دادند

 دوفيبايان و قتل گريمال
 مجتهد یباني در تهران با پشتیالدي م١٨٢٩ه، که به سال ير مختار روسيدوف وزيبايان و قتل گريج لوطيم با بسياز آغیم

آن . ده انديه ناميروس» ات متعهديپدر ادب«دوف را يبايم که گري دانیم. ان کشته شديدست لوط ها و به سيق انگليتهران، با تشو
نام داشت که در نقد حکومت  ٤٧ »آفت عقل«زش يشنامه جنجال انگينما.  سرشناسیا سندهيدان بود و هم نو یقير هم موسيسف

مردم « متن آن نوشته الهام گرفته بود از ٤٨ .ف ماندي در توقیست ساليسنده، بي پس از مرگ نویحت شنامهين نمايا.  نوشتیتزار
 در یالدي م١٨٢٥ن بود که در يگر جرم او اي د٥٠ . برگرداندی هم به فارسیب اصفهانيرزا حبيها م ر که بعدي مول٤٩ »زيگر

ه نه ي بود که سران دولت روسیهيپس بد. افتاد در جهت برانداختن دولت تزار شرکت کرد و به زندان» ها ستيدکابر«جنبش 
 .ش رايها  تافتند و نه نوشتهیخود او را بر م

ه دور يکردن، از روس ی کشتن و زندانی را به جان دشمن نامداريد که ايتر د تر و آسان دوف، تزار خوشيبايدر ربط با گر
 به ترک وطن و یل چندانيدان را تما یقير شاعر و موسي است که سفیهيبد. د کنديران تبعير مختار به اي وزیکند و با سمت رسم

حدس بزن . ستندرون از وطن بفري خواهند مرا به بیم«:  نوشتی از دوستانش میکيه به يکه به گال چنان. انو نبودي از پیدور
ن هم يکش پوشکي به دوست نزدیدي و نومیني باز با بدب٥١ ».ت در بروم، نشدين مأمورير ايدم از زيهرچه کوش! رانيبه کجا؟ به ا

 ٥٢ ».د به ضرب چاقو طرف شدين جماعت بايبا ا«نکه يجز ا. ستي نیگري دۀراه و چار: گفته بود
رزا ين کاخ عباس مينش د خوشيز که رسيبه تبر. ش گرفتيران را در پي راه ایليم یدوف با بيباي بود که گریطين شرايدر چن

 هم یشتاب. عهد را بستوديول» دي سفیها دندان«ها و  ش خندهيها در نامه.  کردیبانيبه دل از او پشت.  به او دادیدست دوست. شد
شتر خوش داشت که يدان بود، ب یقيجا که موساز آن. تخت برسانديشاه خود را به پاي به دربار فتحعلیابي شرفینداشت که برا

 .سر آرد انو بهيرزا به نواختن پيم روزها را در کاخ عباس
 دانستند که تزار از ین را هم ميا. دوف آگاه بودنديبايژه که از وضع نابسامان گريو به. مت شمردنديها فرصت را غن سيانگل

رزا يالدوله، عباس م ار خان آصفي وفادارشان الهۀنشاند  دستیاريد که به داشتن در برنامه. کشته شدن او غم به دل نخواهد گرفت
الدوله هم  ن آصفيم که اي دانیم. ش نشاننديس را بر جايگر از شاهزادگان هوادار دولت انگي دیکي بردارند و ینيرا از جانش

که او بود  هم. صدر اعظم را هم داشتمقام ) ١٨٣٧-١٨٤٠ (١٢٤٣ تا ی هجر١٢٤٠از .  محمد شاهیداماد خاقان بود و هم خالو
م يمقام را در سر دار قائم ابوالقاسم رزايشعر باالبلنِد م» منشآت«در . ختيران و روس وا داد و از جبهه بگري ایها در جنگ
 ».ز استيز به هنگام که هنگام گريبگر«: انت آن دولتمرد سروده بوديکه در خ
 یاست، به انگلستان ارادت ميدرجهت س«استمدار ين سياست که ا دست اول آورده اسناد معتبر و یاريت هم به يدون آدميفر
ها او را  سي که انگلی تا جائ٥٣ .»ستيز یت آنان مي رفت و در عتبات هم تحت حماید و از کارگزاران آنان به شمار ميورز

»The English Asefoddowle «آصف ینشاندگ شرح حال دست.  دانستندی میرانير اي و غی خودیعني ٥٤ .خواندند یم 
 ٥٥ .است ز آوردهيبامداد ن یالدوله را مهد

را به او واگذارند، تا » ک شدن به مجتهدانيت نزديمأمور«ار خان بود که برآن شدند تا ي به اللهیها را چنان اعتماد سيانگل
 کنند و یکيکومت خراسان و هرات را نخست ح. رنديگ شيران را پيات اي والۀيان، تجزيگر مالي با دین رهگذر در همکارياز ا

 خراسان ۀي که از بهر تجزیتا جائ. رباز در سر داشتندي که از دیا نقشه. الدوله بسپارند ز به خود آصفيت را ني آن والیفرمانده
 . با عّمال حکومت واداشتندیريآذوقه و پوشاک رساندند و به درگ.  سرخس را مّسلح کردندیها ترکمن



 است که به سبب یهيبد«:  کردیکه گزارش م چنان. ها آگاه بود و هم از سرنوشت شوم خودش ن برنامهي ادوف هم ازيبايگر
 یبانين پشتي آصف الدوله هرگز ایعنيس ين مأمور انگلي، ای ترکمنچاۀرزا، در معاهدي فرزندان عباس میني من از جانشیبانيپشت

 یسخن«:  گفتید و مي طلبی میگر از دوستانش تّسلي دیکيش، از ي باز در هراس از عاقبت خو٥٦ ».را به من نخواهد بخشود
دانم چرا  یمرگ در انتظار من است و نم. ش ازآن دلتنگ نتوان بوديدلم آنچنان تنگ است که ب. ابي من بۀ خاطر آزردیبرا

 ٥٧ »! زندیدلم شور م. تاکنون زنده ام
 تن از ٣٩با .  تهران شدیشاه راهي به دربار فتحعلیابي شرفیه براير روسي بود که سفیليط سخت و تحمين شرايدر چن

. ت جان سالم به در نخواهد بردين مأموريم از کجا بو برده بود که از اي دانینم. تخت منزل کرديهمراهانش در زنبورک خانه پا
 . نداشتیبانيه پشتي دانست که در روسین را هم ميا

 یها که از نامه  چنان .بود ها آگاه کرده سي مجتهد و انگلۀرا از توطئر يتر سف شير سفارت روس، پيدب» مالتسوف«ا يگو
 از یبانيدر پشت ٥٨ ».تک خواهند کشت به أت ما را تکي هۀهم«: ن دست کهي فرستاد از ایگزارش م. داستيدوف پيبايگر

ان ي مینيا بر سر جانشي  حل خواهد شد ویزين داستان فقط با خونريا«: ن نوشتيز به دوستش پوشکيرزا ني عباس مینيجانش
 .د سفر به تهران را به عقب اندازدي کوشی کرد و می مینيب شيگر مرگ خود را پي به سخن د٥٩ ».فرزندان خاقان

 ِیبه سرکردگ» دست ان و اوباش چماق بهيلوط« به دربار هم بود، یابي روز شرفی که فردا١٨٢٩ه يکم فوريسرانجام در 
آنگاه به . از بازار تهران به راه افتادند» !امروز روز عاشوراست! اهللا اکبر! نيا حسي«عار ح مجتهد تهران، با شيرزا مسيم
ز به ضرب ي تن از همراهانش را ن٣٩شناختند، ناچار  ینم» شخصًا«دوف را يبايورش بردند و چون گرير مختار يگاه وزيجا
نکه بعدها يتا ا.  دادندیست در گورستان ارامنه جاآنگاه اجساد را نخ. تکه کردند دند و تکهيسر بر» سنگ و چماق و قمه«

ن يشرح آن ماجرا را پوشک. س بردندي کردند و به تفلیدست داشت شناسائ  که بهی انگشتریدوف را از رويبايها کالبد گر روس
 .است م، آوردهيتر نقل کرد شيکه پ» سفر به ارزروم«در 

ن يام نخستيآن ق«: پروا در ربط با آن کشتار نوشت یآورده،ب صل اسالماال یسيموّرخ انگ» حامد َالگار« اگر ی شگفتیچه جا
ن بود و هست، اما يبان اهل ديس همواره پشتيست که دولت انگلي نیادآوري به یازي ن٦٠ ».ه استعمار بودي علیجنبش مذهب

 دربار ی به مورخان رسمید رو اثبات سخن خویر برايسنده به ناگزي است که نویي تا جایخيرت حکم َالگار با اسناد تاريمغا
سخن گفته » انيان و درباريان، مالي لوطۀتوطئ« ازین کشتار، جهانگردان و گزارشگران خارجي اۀورنه در بار. است آورده
 ٦١ .اند

. دوف به دربار حضور داشتيبايگر» یابيشرف«س دربار به هنگام ي و طنزنویموّرخ رسم) رستم الحکما(محمد هاشم آصف 
 ۀدر سن«: نوشت. ان کشته خواهد شديان و لوطيدست مال ر روس بهي داد که سفی می چگونه از توطئه آگاه بود و گواهمي دانینم

» !ربوعيجاء «: عرض کردم] …[ده افتاد ينظرم برآن روس اجل رس] …[ تهران بودم ۀدر دارالخالف) ١٨٢٩ (ی هجر١٢٤٤
! ی است و شکار و خوراک اعراب بدویربوع موش صحرائين چو«: عرض کردم»  ؟یربوع خوانديچرا او را «: شاه گفت

 از حکمت ی خالید که مالهايبعد از ده روز خبر رس] …[ران خواهد شديز شکار و مقتول و طعمه اهل ايده نين اجل رسيا
موالش را به تاراج ا. ربوع الدوله مذکور آمدندي یعنيده ي آن اجل رسۀ به هجوم عام، به خانیبه اتفاق اوباش و رندان بازار] …[

 :ارانش هم سرودي در نکوهش مجتهد و ٦٢ ». و نه نفر از مالزمانش کشتندیبردند و او را با س
  قاتل روسیا            نميدست ذوالفقارت ب که به خوش آن

 با غرش و کوس                      نمي سوارت بیبر مرکب مرتض
  با قهر و عبوس          نمير و دارت بيدر جنگ و جدال و گ

ن يدر ا. داشت و بس ران را در برنامهي اۀيها شکل گرفت، تجز سيان و انگليان، لوطي روحانیها که با همدست ن توطئهيا
 .مي آوری دو نمونه میکينه هم يزم

 راني اۀيان و سرآغاز تجزيمال
د باقر يس« با مجتهد اصفهان یرات و همدست جدا کردن هۀها را در نقش سيان و انگليان مجتهدان، لوطين اتحاد ميآشکارتر

مان ي هرات، پۀدر بار.  درآمدیشاه سر برآورد و سرانجام به ضرب قشون محمد شاه از پاي فتحعلۀ، که به زمان»ميابي ی میشفت
 و م که جدا کردن خرمشهر و بوشهري دانیم. ت بودين واليکردن ا ان اصفهان نخست بر سر جدايها با مجتهد و لوط سيانگ

ران يکسره از دولت ايه يدر ربط با هرات، دولت روس. م دادي خود اشاره خواهیداشتند، که در جا سر بلوچستان را هم در
و ٦٤ ها سيگر از زبان انگليد» ی فرهنگیابيران در راهيا«که در   چنان٦٣ .س از افغانستاني کرد و دولت انگلی میبانيپشت

ن يان ايرانينه ايهرآ.  رفتیشمار م ران بهيها هرات خراجگزار ا م که بدان سالي دانین را هم ميا.  آورده ام٦٥ انيفرانسو
ن يها از ا سيشدند انگل یک ميهر بار هم که به هم نزد.  از افغانستانی دانستند و افغانان بخشیران مي از ایت را بخشيوال



اما نتوانست .  شهر زدۀد و دست به محاصريلشکر کشد که محمد شاه به هرات ي رسیکار به جائ.  کردندی میريکنارآمدن جلوگ
 . هم نداشتیپشت و پناه.  کندیستادگيدر برابر دشمنان پرزورش ا

نکه يز ايانگ شگفت. انيج لوطيان بود و بسي روحانی جهاد از سویها، تنها راه جدا کردن هرات همانا گرفتن فتوا سي انگلیبرا
جون «ر آن دولت ي اکنون سف٦٦ .ران آورده بودنديا، هرات را جزو خاک ايجغراف ۀها خودشان در نقش سيتا آن زمان، انگل

ن دژ را يا« خواهند یها م  گزارش به دولت متبوع خود فرستاد که روسیحت. ده گرفت و به حاشا برآمديآن نکته را ناد» ليمکن
راه را در کنار آمدن با مجتهد مقتدِر اصفهان و ن يتر س سادهير انگليپس سف ٦٧ .م شديو ما مانع خواه» ران بسپارنديبه دولت ا

م و ي همکارانش را هم به تعظ٦٨ .بگشود» راني ایفحل علما «یعني» ید باقر شفتيس«را با » باب مکاتبه«. ديگرفتن فتوا د
 .ل کردي او گسیپابوس
 از یکي  »یشفت«دانستند که  یهمگان م.  ارزدی به نقل می دهم که بسیدست م  آن مجتهد را بهۀنام ی از زندگیا دهيچک

از «:  دادی میگواه» قصاص العلما «  در رسالهیکه شاگرد او تنکابن چنان. ش در شمار بودي خوۀن مالکان زمانيثروتمندتر
دوهزار  «یشفت» .اورده بوديدست ن آن اندازه ثروت و مکنت به] …[ه ي امامیک از علماي چيزمان ائمه اطهار تا آن عهد ه

از «ن يافزون بر ا. بود  راز غصب کردهي در شیزد و دهاتيامالک در بروجرد و . داشت» چهارصد کاروانسرا «دکان و» باب
 سپاه ۀ را در جلوی هزار لوط٣٠ن يافزون بر ا.  ستاندیات ميمال» عنوان سهم امام هندوستان و قفقاز و ترکستان به

 پول نقدش به ١٨٤٣ان در ي فرانسوی به گواه٦٩ گاه شاهانه داشتدست»  و قلع و قمعی و دزدیق آدمکشياز طر«. بود آورده گرد
 ٧٠ .دي رسی هزار تومان م٢٠٠

ات ي اصفهان مالیاز روستاها. برد» تجارت هم سود کالن«از . دي را هم باال کشیدولت» درآمد اوقاف« پروا ی بی حتیشفت
 و یمقرر» نهصد خروار برنج«انه يروند، سال کیک روستايکه تنها از  چنان.  کردی گرفت و محصوالتشان را غصب میم
دست  ن مجتهد بهي از ایبه قول عباس اقبال، که شرح حال جامع. ديکش یم» زديتا بروجرد و « امالکش ۀ ستاند و دامنیات ميمال

لدار، يان تحونخيرزا حسي می به گواه٧١ ».تر بود رنج یتر و ب  مطمئنیاز هر عمل قرطاس و کمپان«د که ي برگزی راهیداده، شفت
کنار و در پناه مجتهد   درین اوباش همگيا  ٧٢ .بودند» یخونخوار، شارب الخمر، قمارباز، دزد و جان «ی ُمشتیالواِط شفت
) یراف (یس ارمنينو ان تهران را داستاني لوطۀ روزانی روزمره و خورد و پوشاک و آداب و رسوم زندگیزندگ. افتنديسازمان 
 مجتهد اصفهان را از آتش جهنم هم یگوئ ٧٣ .م داديدست خواه گر بهيده است که در فرصت ديقلم کش  بهشيها یکار زهي رۀبا هم
به مسجد جامع « را یآنگاه مال دزد.  کردیل مي و کشتن گسیانش را به دزديافتن به اموال مردم، لوطي دست یبرا.  نبودیپروائ

ش از ياما پ.  زدیدست خود گردن م انش را بهيدن اموال مردم، لوطيو چاپها  یز به راِه پنهان داشتن دزديگهگاه ن ٧٤ ».برد یم
چ ي گزارد و در هیش نماز ميها آنگاه بر کشته» !شد ع گناهان شما خواهميع جميامت شفيروز ق«:  داد کهیشان م یکشتن دلدار

 ٧٥ . دادینم» حکومت را محل دخالت در آن کار«مات و اقدامات ين تصميک از اي
 راندند ی میخواه یها سخن از جدائ سي با انگلی پروا در همبستگی بودند که بیجتهد اصفهان و چماقدارانش به قدرتاکنون م
ان علم ي از رهبران لوطیکيد که ي کشیکار به جائ. دنديکش یم شيران را پي اۀي آن دولت، تجزیاسيندگان سيک نمايو به تحر

خطبه خواند و سکه زد و سپس » رمضان شاه«نخست به نام . ران برآمديدولت اش و ين خويبه انکار سرزم. استقالل برافراشت
 . نبردی اما راه به جائ٧٦ .دستور کشتار و غارت شهر را داد

 دانستند که یم. شمردند متي اهل دولت و توان مجتهد آگاه بودند، فرصت بادآورده را غنی از ناتوانیها که به خوب سيانگل
س به سراغ مجتهد اصفهان يپس مأموران دولت انگ. دانست یم» ملحد«شاه سر سازش نبود و او را  را با دولت محمد یشفت
 یها ش رفتند که نامي پی تا جائیدر چاپلوس. ن زانو زدند و اسالم را ستودندي زمیرو. شگاهش سر فرود آوردنديدر پ. رفتند

که محمد شاه او » نجريپات«نام گرفت، » مال مؤمن «یسينگلافسر ا» یکولون«به مثل .  کردندیخودشان را برگرداندند و اسالم
و » نيمحمد حس«ل يپسند از قب ني دیها  داد و نامیر اسم ميي رفت تغی خواند، هرجا که میم» بادمجان صاحب«را به طنز 

 ٧٧ .دي گزیبر م» یب هنديطب«
س ي انگلی نظامۀندينما» اري الیهانر«کردن هرات، به راه جدا . ران هموار شدي اۀيان راه تجزي مالیاريسان بود که به  نيبد

ک مسلمان سرسخت است ينکه او يبا ا] …[دار مجتهد اصفهان رفتم يدوبار به د« هرات ۀدر بار:  کردی گزارش میبا سرفراز
 ٧٨ ».مي هم به گفتگو نشستیاسيو در باره مسائل س] …[ کرد یرائيار مؤدبانه پذياز من بس] …[

س و ي با سران انگلیارين رو دستمزد را گرفت و در همياز ا. ران را بفروشدي رشوه سرتاسر ایکه در ازامجتهد آماده بود 
 که محمد ی بهبهانیرزا عليز با خود همراه کرد، از آن جمله مي را نیگريان دين هدف، ماليبه راه ا. ران فتوا دادي اۀيبه راه تجز

 بماند که ی کشور در دست شاهیفرمانروائ«روا نباشد که :  فتوا داد کهیآسان بهاو  هم.  خواندی میو صوف» مهدورالدم«شاه را 
ژه که يو به  ٨٠ ». مخالفندیبا مذهب رسم«رش ين شاه و وزي دانند که ایرا همگان مي ز٧٩ ».ن اسالم اعتقاد ندارديبه د
 ٨١ .بود  کردهل يران ، لغو حکم اعدام را به شاه تحمير فرانسه در اي به گزارش سفیآقاس رزايم



:  دادی مینو هم گواهيرا گوبيز. ان چندان ناروا نبوديد بتوان گفت که سخن ماليرش، شاي اعتقادات محمد شاه و وزۀنيدر زم
ان ي ذات خداوند همانا نزد خردگرایتجل«ن باور بود که يبلکه بر ا. »یهودي، نه گبر، نه یسوينه مسلمان بود، نه ع«محمد شاه 

 برو برگرد یها ب سي با دولت محمد شاه انگلیدر دشمن. ن رايتافتند و نه او اهل د ین او را بر مين رو نه اهل دياز ا  ٨٢ ».است
فتوا برد و  د و دست بهيها به جان خر سي خواست انگلی به آسانین رو بود که شفتياز هم. بودند انش همسويبا مجتهد و لوط
: پروا اعالم داشت یداد و ب  خوش نشانیران رويه جدا شدن هرات از اران شد و بيات اي از والی برخۀيخواستار تجز

 ٨٣ .است» المذهب«شاه  ژه که محمديو ، به»توافق ندارند«است دولت در ربط با هرات يبا س» یان مذهبيشوايپ«
. دنديگنجان ه خواندند در برنامیز که در آن روزگار ُمحّمره مي خرمشهر را نۀيها تجز سين آخوندها انگلي همیاريبه 
 بر سِر محّمره ی عثمانیادعا«ن بهانه که ي واگذارند، به ایران جدا کنند و به عثمانيت را از اين والين بود که ايشان ا برنامه
است انگلستان يس«ن پس يت، از ايدون آدميگر و به نقل از فري به سخن د٨٤ .» استیران بر سر محّمره اسمي ای و ادعایرسم

 ٨٥ ».نديتوانستند خوزستان را اشغال نما یتر م ها آسان سيانگل«را از آن راه يز» .افتي در آن خّطه قرار یبر تسلط عثمان
ورش بردند و ي به خرمشهر یان هر چندين پس عثمانياما از ا. ن کار سر نگرفتيداد و ا  نشانیستادگيران ايخوشبختانه دولت ا

 ٨٦ . درآوردندی از پا رایراني بازرگان و زائر ا٥٠٠ش از ي، ب١٨٤٣در 
 سران آن دولت ٨٧ ».کند یم دي خود را نسبت به بلوچستان تجدیدعو« تاختند که چرا ی بر محمد شاه میها حت سياکنون انگل

 یتي وال »ها یارين بختي از عربستان و سرزمیبخش«ها هم طرح جداگانه آراستند تا بتوانند از  یاريها و بخت  لرها و کردیبرا
 .اده کردندي خود را در بندر بوشهر پیها ها ناوگان ن طرحي ای اجرایست که براي به واگفتن نیازي ن٨٨ . دارندمستقل برپا

ران به گوش ي ایت ارضي از تمامیبانيک کلمه در پشتي یا بد، حتياِن خوب ي روحانین احوال، از سويبنگر که در همه ا
شتر يکه پ نسان چنانيبد! یسي، چه انگلیرانيا پس چه.  شناسدیرز نم است و حد و مینکه اسالم جهانياستداللشان ا. نخورد

ران فتوا داد و آنچنان از جان و دل به سود دشمن يغ به سود دشمنان اي دریها، ب سي با انگلیم، مجتهد اصفهان در همسوئيگفت
 .گر آمد جلوه» یاسيرجل س«ک ي ۀها درچهر سيدگاه انگليخدمت کرد که از د

چگونه «: نوشتند. دنديقلم کش  را بهیمنش و کنش شفت. ان را به شگفت آورديران فرنگي ایت ارضيه تمامي عل مجتهدانیفتوا
ر يسرقونسول فرانسه در طرابوزان، به وز» نبرد؟ کس فرمان چين به استقالل حکومت کرد و از هين چنيمجتهد اصفهان ا

، ی کنت دو سرس٨٩ ». ورزدی میات به دولت هم خودداري از پرداخت مالی حتیاکنون شفت«اش گزارش فرستاد که  خارجه
 ٩٠ ».به گروگان گرفته است«ران را ي مردم ایشفت: د و نوشتي مجتهد اصفهان را به نقد کشیسخت ران بهير فرانسه در ايسف

شاه در  حمد که می با اصالحاتی در دشمنی داد که شفتی می گذشت، گواهی هم که از اصفهان میاح روسيس» بود دو بارون« 
جماعت  «یران بردارد، شفتي به سود ایشد تا قدم یم کار که هربار که حکومت دست به ش داشت، برخاسته بود چنانيپ

 ی میه مستقر بودند، گواهي که در ارومیکائي آمریها ونريسي می حت٩١ . انداختی کرد و آشوب به راه میج ميرا بس»انيلوط
ها  سين بود که با انگلي از ا٩٢» .نيبه راه د«و حکومت عرف در افتاده بود و نه »  اصالحات بایدر دشمن« همانا یدادند که شفت

 . کردی می داشت و همکاریان بودند، همدستيکه در کنار روحان
 علل ۀر فرانسه بوده باشد، در باري، که چه بسا نام مستعار سفی بود، با نام ساختگی شفتی که شاهد ماجرایگري دۀسندينو
 یدشمن«ن رو ياز ا» .از نفوذ علما بکاهد«است که   بر آنیرزا آقاسيصدراعظم م: نوشت.  مجتهدان با حکومت قلم زدیدشمن
 یرزا آقاسين را هم افزود که ميا» .ش نهاده استي مجتهد اصفهان رو به افزایها یان عرف و شرع به علت اخاللگريم

ن يا. است» در حد صفر«ان که دانش آنان يدرست برخالف روحانو با فرهنگ، » بس دانشمند« است یران مرديصدراعظم ا
گرچه مردم » .رديها برگ  را از دست آخوندیامور شرع« کوشد تا ی می به سختیرزا آقاسيم.  خورندیم» ینان از تنبل« فه يطا
را » ی مذهبیها شهي اندیسست« تفاوت ین بيآبشخور ا. ستنديندار نيبار آمده اند، اما د» یخراف«، »انير دست ماليز«ران يا

 ٩٣ . داندیم» هيران از روسيشکست ا«سنده در يهمان نو
س، محمد شاه به ير انگليل سفي مکنۀران و اقدامات خائنانيات ايه والي در برابر تجزیستادگيد که درجهت اي کشیکار به جائ

س يندگان انگيت از دست نماي لندن کرد تا به شکاس وي پارۀران رواني اۀندي را با عنوان نماین خان آجودانباشيرزا حسيناچار م
ش به يها ن فرستاده در نامهيا. س را بخواهدير انگليسف» ليجون مکن «یده بودند و برکناريان کشيان را به مي مالید که پايبرآ

ز ين دولت انگرو کاغذ نوشت] …[ل به علما يکاغذ افساد و اخالل نوشتن مستر مکن«. ر خارجه آن کشور نوشتيپالمرستون وز
ن يمضام« با علما ی آن دولت در همدستۀنديد نماي، مجتهد اصفهان چه مناسبت دارد؟چرا باید محمد باقر شفتيبه جناب س) کذا(
 ٩٤ »ران بنگارد؟يه دولت ايعل»  بر اخالل و افسادیمبن

 شاه فرانسه تن نداد، چرا که در آن .ردي بگیاريس يه انگليپ پادشاه فرانسه، عليلي فید تا بلکه از لوئيس هم کوشيدر پار
 ی در برشماریحت. د تا سهم ببرديايب خود کنار بيست با رقي بای در کار بود و می عثمانی امپراطورۀيم و تجزيها تقس سال

ات دولت يرش شکاي از پذیها و حت سي با انگلیريران، او را از درگير فرانسه در اي سفیت کنت دو سرسيو مأمور» فيوظا«
 ٩٥ . برحذر داشتینه، به سختين زميان در اريا



ن راه با گماشتگان دولت خودشان به سود ي گرفتند و از ای خواستند و رشوه میباج م. بردار نبودند ارانش دستي و یاما شفت
به تن « که او ین رويختند، هم از ايه خسرو خان حاکم اصفهان برانگي علیکه شورش چنان. دندي ورزی میها دشمن سيانگل

سکه » عادل شاه«ز که به نام ي فرمانفرما نینعليها حس سي انگلین راستا سوگلي درهم٩٦ . دادیدر امور کشور نم» دخالت علما
 را که یروانين شيالعابد ني زی، حاج»بنا بر خواهش علما«س ويندگان انگليه بر نماي هم داشت، با تکی پادشاهیزده بود و ادعا

ن دانشمنِد ين رو که ايراز براند، هم از اي بود سرشناس، از شی همتا و جهانگردی بود بینگار خي خودش، تارۀزمان به
نو در ي کنت دو گوب٩٧ . نداشتیت سر سازگارين و روحانينکه با ديگر ايسو هوادار دولت بود و د کيمسلک از  شيدرو

 ٩٨ .است اد کردهيل ي تفصش، با طول وين دروي اۀ سالی سیت او را ستوده است از سفرهايش شخصيها نوشته
ن يا. بودند، همگام شد کرده  سره را بابین و اصفهان فارسي که در قزویسندگانياد کرد که با نوي ی جندقیغمايد از يگر بايد

ن و يخاطر نقد د ن شاعر هم بهي ا٩٩ . جستندی میز دورين نياز اهل د.  کردندیز مي پرهی عربیها کار گرفتن واژه گروه از به
 .مطرود علما افتاد ١٠٠ نيداهل 

 از تبار فرمانفرما و همدستانشان، بر آن شد که کار را یهائ  و دست نشاندهیسرانجام دولت محمد شاه به تنگ آمده از شفت
ن بار بود دولت به ين نخستيا. دي شاه با توپ و عراده و سرباز به اصفهان لشکر کشیالدي م١٨٣٩درآغاز سال . کسره کندي

ها را   شاه به ضرب توپخانه دروازه١٠١ ». افتادندیستادگيال ايخ  بهی مذهبیشوايان مسلِح پيلوط«.  رفتیان ميجنگ روحان
ن سفر در يم در اياد کرديتر از او  شير فرانسه که پي سفیکنت دو سرس. روز شديپ» زيهراس انگ«گشود و بر آن مجتهد 

. افکند ان را به زنداني از مالی دادند که شاه گروهی میز گواهيگران نيد. است ل گزارش کردهيها را به تفص داديبود، رو رکاب
ت گشودند يبودند، لب به شکا ان شدهيان و مالي لوطی کامجوئی که قربانیدر آن نهاد، زنان. داد» وانخانهيد «یآنگاه دستور برپائ

نکه محمد شاه جمله امالک يگر ايد. انده شدندز از شهر ريانش ني و لوطی شفت١٠٢ ».ات دهشناک، برداشتنديپرده از آن جنا«و 
 ١٠٣ . کردی دولتۀ مجتهد را گرفت و جزو امالک خالصیغصب

که  چنان. شد» امت به پايق«ن شهر يلدار هم گزارش کرد که در اين خان تحويرزا حسي اصفهان میدر ربط با لشکرکش
ر فرانسه ي به گفت سف١٠٤ .پنهان شدند» ني خونخوار و مفسدان و اشراف مخوف، الواطي بدنام، اکابر و ارکان متهم، اعیمالها«
 کرد ین قونسول آن کشور از طرابوزان گزارش مي همچن١٠٥ ».مؤثر افتاد« بر مجتهد اصفهان، در اذهان سخت ین لشکرکشيا

 ١٠٦ .نشان دادند» یتفاوت یان بيسرکوب مال«که مردم در 
 تن ٦٠٠«ن جنگ ي شد که در ای مدعیس بود که با ُپرروئي انگلیاسي سۀندياتفورد نمي میاتر از همه داورينه گوين زميدر ا

و » آلت روس«است و صدراعظم » سيدشمن انگل«دا بود که محمد شاه يندگان آن دولت ناگفته پي نمایپس برا» .دنديرا سر بر
 ۀ از محمد شاه خواستند که همی حت.ن هم بسنده نکردنديبه ا. است و بس» گرفتن بغداد« هم تنها ین لشکرکشيد قصد اي تردیب

 ١٠٧ .ک بودند، آزاد کندي دست به ی را که با شفتیسيکارکنان انگل
رزا ي میها بود در خاطراتش درِد دل طنزآلود صدراعظم حاج سي اصفهان و دخالت انگلیر فرانسه که شاهد لشکرکشيباز سف

 : ن باز گفتيران چني از دشمنان ایزاري را در بیآقاس
ا   بهیقصد دارد سپاه«: ديگو یگاه به طنز . ها سيبه تنگ آمده از رفتار انگ] یاجن حيا[ کلکته بفرستد 

خواهد  یم: ديگو یگر يروز د»  سربازان خودش بکنند شهر طعمیدان عموميرند و در ميا را بگيکتوريو ملکه
ند سيبفرستد و داد و ستد انگل] به بوشهر [ی جنگیها یکشت«  ».ها را نابود 
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 ١٠٨ک
 ی چاپلوسیا از رويا از ترس علما و يشه ي مانند همی ناصرۀپرداز و متملق زمان ن احوال، جمله مّورخان دروغي اۀدر هم

ابراز  «یشاه از رو:  نوشتی ناصریالصفا ت در روضهي خان هدایرضاقل.  جلوه دادندیها را وارونه و به سود شفت داديرو
 به ی اصفهان جملگۀ سادات و علما و عملیونيدن موکب همايهنگام رس« ن رو بهياز ا. راه اصفهان گرفت» تفقد به مجتهد

ن دست ياز ا. ان بسنده کردي را واگذاشت و به شماتت لوطیآنگاه شفت. شدند» ات علمايو مورد التفات و عنا] …[شواز رفتند يپ
 ١٠٩ ». کردندی دادند و بدان فخر می مساجد غسل میها رين را بدان مقتول ساخته بودند در آبگي که مسلمیا اشرار حربه«: که

اشرار «سپس از . راند سخن» ات خسروانه يالتفات و عنا« ، نخست از ی دربار ناصرینگار رسم خيالملک سپهر، تار لسان
» حت يضف« زن و فرزند را . ختندي ری بازرگانان میها ان هم سخن گفت که چگونه شبانه به خانهياز لوط. اد کردي» و اوباش

 یگر سر از تنش بر ميشب د« کرد یاد مي» ث شبانهيحد« از یو اگر کس.  بردندیم» متي اموال را به غن «.  کردندیم
 یران گزارش مير فرانسه در ايکه سف و حال آن.  را محکوم نکردند و بد نگفتندین مورخان شفتيک از اي چي اما ه١١٠ ».داشتند

رزا تنها در بازگشت ير مي جهانگی حت١١١ . داشتندیجا» گاه امن و امان مجتهد يپا«  در یهمگ» دزدان و آدمکشان«فرستاد که 
 ١١٢ . نشدیچ شفتيسخن گفت و پاپ» آرامش « 

پناه  یف دولت وقت، مردم بيز طرد و تضعيگانه، نيشان با عوامل ب یارين مجتهدان بزرگ، همي است که منش و کنش ایهيبد
د و در ي ُگنگ گرائیها ی و ناخرسندیسرخوردگ ن انزوا رفته رفته بهيا.  گذاشتیگردان بر جارا به حال خود رها کرد و سر

ن بود يچن. یخدائ یا به بيشان پناه برند و يا به دروي رفتند که ین روال که مردِم به ستوه آمده، ميدر ا.  گوناگون رو آمدیها جلوه



ک ي به کي یروانين شيالعابد نيره برآمدند که زيه و غيه، هوشنگيه، وهميمايه، خين و رنگارنگ از تبار افالطوني نویها که فرقه
که در بخش  کردند چنان ی آوردند و اسالم را نفیخدائ  به انسانیه رويه و بابيخي شیها گر مانند فرقهي دیبرخ. شناسانده است

 .گرآمدند ه جلو١١٣ استيو س» ني تفاوت در برابر دیب«گر ي دیبرخ. م داديدست خواه گر بهيد
.  دادندی ساختند و بشارت شورش باب را میان را ميخي شۀ فرقیها شهي اندیها نهيزم شيم که پي دهی دو متن اشاره میکيبه 

 خود و به ۀويبه ش» نويگوب«بنام  شناِس  رانيگونه که ا شي نمای داستانۀزدگان آن دوره، در جلو ني آورم از دی میا نخست نمونه
 گذرد یمتن فرانسه در زنجان م ١١٤ .خته اميتر است، درآم  که مفصلیرانسه برگردانده و من هم با متن فارسزبان ف اختصار به
 :ن رواليبد. هي در رضائیو متن فارس

 که یسوار. ختي ریم دگان فرويل اشگ از دي رفت و سی راه میگر همي دی و قرآن به دستیدست  عصا بهیا د سالخوردهيس
 : دي به مرشد کرد و پرسیو گذشت ریاز آن راه م

مم: ؟ ی کنیه ي و گری روی راه ی مرشد، آخر چرا ِهیا  سوار    ·
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ا چشم چپ نم یه يفرزندم، گر:  مرشد    ·  ! نمي بیکنم چون 
 . ديستيگر جوان نيچون شما د. بله، حق با شماست:  سوار    ·
خواندم که چه  یرا ) قرآن حاال کتاب خدا نيچون که هم. گر استي دی من از جاينه پسرم، گر:  مرشد    ·
 ! باست و چه عادالنه استيز
 … دي خوانیست که شما قرآن مين اول بار نيآخر ا… ار خوبيبس:  سوار    ·
 سخنان یشتريشود که اگر محمد با دقت ب یرت ي دستگیاما خوب که بخوان. فرزندم حق با شماست:  مرشد    ·

 . است  آورد که در قرآن آمدهی را یهائ درست عکِس آن گفتهل را گوش داده بود، يجبرئ
ا شماست یب:  سوار    ·  ن همه اشک چرا؟ يگر ايپس .  استیاما چه بسا که در نزول قرآن حکمت. گمان حق 
ن يا اوردميدرن ن جاست که عمرم به سرآمد و از مفهوم ظاهر و باطن قرآن سريفرزندم، اشک من از ا:  مرشد    ·
نار، يحال، پ! چه بود» ياهللا مج  از شأن نزول کالمیتعال یمقصود و منظور خدا«ا هم ندانستم که ر امبر به 

 خدا یها  از حرفیل هم کالمي جبرئیحت.  چه بودیبرا» واجب الوجودیفلسفه وجود«  یندانستم منطق هست
  ١١٥ !اوردين در سر

 نداشتند و ی که رهبرین دورانيبلکه در ا.  بودندی مذهبیاز جهل و باورهاده يش بدان معنا نبود که مردم رهين درويسخنان ا
 خود ین و خداي خود، دیها د و خواستي ُبرد، هر کس فراخور امی نمیت جان نگرفته بود و احکامش راه به جائيهنوز روحان

 .ها گرفته تا حکومت از توده. دي آفریرا م
. س دربار بود که لقب رستم الحکما داشتي و طنزنویهاشم آصف موّرخ رسمن نمونه، محمد ياتريان اهل دولت، گويدر م

ش به يها  از رسالهی که برخیتا جائ. رفت یشمارم س دوران قاجار بهينگار و طنزنو عين وقايتر د بتوان گفت که برجستهيشا
ز يها و اسناد و ر دادي تمام رویحت. وان هم بودينگار و صاحب د خيالحکما تار رستم.  برگردانده شده اندی فرنگیها زبان

 .ست و آزموديز زيشاه و محمد شاه را ني فتحعلۀزمان. ديقلم کش ه را هم بهيمحاسبات دوران زند
ن يباز در ا. دي پروا به نقد کشی شاه نوشت، نخست حکومت را هشدار داد و بی که در نقد علما برایهائ  از رسالهیکيدر 

 یاول خدا، ثان«: ن دست کهياز ا.  فراخواندین به دور خواست و به خرد گرائين و اهل ديدک شدن به يراستا شاه را از نزد
 :اد کرد و سروديز در اشعارش ي مردم نی پناهی و بی گاه از سرخوردگ١١٦ .چي هیو باق» است عقل

  

  

  شنومی میاالمان االمان هم
  

    
  

  

  

 نمي بی میالفرار الفرار هم
  

  
  

  
» ده دارد؟ي پادشاه، آهن سرد کوفتن چه فایا«: شاه آراست، به نقد شاه برآمد و نوشتيباز در همان رساله که به دوران فتحعل

 را بر ین حکمرانيکه درهم افتاده اند، آئ» کردن ضعفا ماليپا «یبه جا. نشان دهند» متيمال«د ياهل دولت در ارتباط با مردم با
بر پا » دارالشفا و مدرسه« مردم ینها براي ایبه جا. نسپارند» مرّوت یدست حکام ب به«ت را يال رعاحو. عدل استوار کنند

 : پادشاهیآخر ا. دارند 

    را بخوانیقانون روم  



  
  

  

  

  

  را بدانیرسم فرنگ
  

  

  
  

 یها  کتابخانهی گوناگون، حکام حتیها گونه به سالنکه چيان به اياز آن م.  حکام اشاره دادیها انتيها و خ یآنگاه به دزد
 نماند ی باقیزيچ«راث ياز آن م. دند و فروختندي، همه را دزد«ی و فنیمملو از کتب مختلفه بود در هر علم«ان را که يصفو
 ١١٧ ».ک جلد قرآنيمگر 
ت را ين که روحانيد، همي به رخ شاه کشن آزادانه دربار و حکام را نقد کرد و قانون فرنگ راين چنيس اين پندنويکه ا نيهم

 از یا به دور و َور نشاني. ت نداشتي از روحانیپروائ. شه بردي اندی از آزادیا شد بهره ی نمود که هنوز میبر نتافت، خود بر م
 .ديان نديمال

 ی، خطاب به محمد تقشاه  محمدیکه به آغاز پادشاه ١١٨ قلم جعفربن اسحق  است به یگر از همان دوران رساله اي دۀنمون
خداوند : از جمله گفت. امبران برآمدي مقام خالفت پی به نفیسنده حتيدر آن نوشته، نو. شاه نوشتيالسلطنه فرزند فتحعل خان حسام

 ی خدا توانند بود، آنگاه که به اداۀيسا«  موجودات ۀهم.  خداستۀفي خلین جهان هر انسانيدر ا. ستين» مباشر « از به يرا ن
ن نکته را ي ا ».  نماز و روزه و خواندن قرآن « نباشد به یازيپس ن. د و ستارگاني ماه و خورشیحت. نديش برآيخو» ت يمسئول
ن اند و ي سازند که آراسته به علم راستیم» اهل دانش « فه را ين طايفه است و باالتريد افزود که خالفت خدا با هفت طايهم با

« ن گروه يا» .ث استير و حديعلم فقه و کالم و تفس«ان دارند و آن يه واعظان و قاضهمان است ک» علم ظاهر«که  حال آن
 و سخنان ١١٩ »دشمن علم « است و »  آب یچ و پوچ و به منزله کف رويه« گفتارشان .  روندیبه شمار م» طان ي شۀفيخل
 .خورد ی کمتر به چشم مین دست که البته به دوران ناصري از همیگريد

 ۀان مفهوم عدل، زمانيخ گذشتگان نداشت، در بي هم از تاریا سان که چندان بهرهينو گر از پندنامهي دیکين دوره باز در هما
عدل پادشاه : د کهينجا رسي چند از آن دوران نقل کرد تا بدیهائ داستان.  سخن راندیاز عدل نوشروان. ديان را به رخ کشيساسان

سوم . که داد ندهد و نستاند و آن غفلت است دوم آن. که داد بدهد و بستاند و آن عدل است اول آن« : د بر سه وجه استوار باشديبا
ک مؤبد رهگشا ي را انوشروان از ین معانين باور غنوده بود که ايز براي ن ». که داد ندهد و بستاند و آن ظلم است آن

 ١٢٠ .آموخت
 نداشتند، یان قدرتيم، که هنوز روحان١٨٤٧/ ق ١٢٦٤ سال به.  دهمیگر اشاره مي دۀ دو نمونیکين بخش، به يان ايدر پا

ک ساعت عدل پادشاه در يدر خبراست که  «: گفت.  کردیبانيپشت» ضعفا « اط از يدست گرفت و با احت ان قلم بهي از مالیکي
گار ضعفا ا دمار از روزياقو« ورنه . است» واجب « پس عدل »  .تر است از عبادت شصت ساله زان طاعت، راجحي مۀپل

 نظام  «در آن صورت » .  گردد سخت شودین ميق ضعفا تأميشت آنان که از طريمع «را يز. که بس خطرناک است» برآورند 
 :دست داد  هم بهینه اشعارين زميدر ا. خورد هم به »  عالم

  

  

 ش برآريش آر و مراد دل درويعدل پ
  

  

  

  

  

١٢١ ر گرددسيتا تو را هر چه مراد است م

  
  

  
  

را يز. ان به جانش افتادند و آزارش دادندي که سروده بود روحانیزيخاطر اشعار کفرآم م که بهياد کردي هم ی جندقیغماياز 
 ]١٢٢[ :گفته بود

  

  

 یا که ملت ويبزرگوار خدا
  

  

  

  

  

 شه دلتنگ استيعت هميز بانگ شر
  

  

  
  



ط سازگار ي با شرایسان آزادانه و در سازگارين پندنويدهند که ا ینشان م. ستندين دست کم ني از ایهائ هها و سرود رساله
ان و يخيافته بود شيرومند خود را باز نيگاه نيگاه و جايت هنوز پاي که روحانیهائ  به سالیعني. قلم شدند  خودشان دست بهۀزمان
 . انداختندیگريپراکنده را به بستر د یها شهين انديکه خواهد آمد، ا ان، چنانيباب

 باب یها شهيکنم و سپس اند یاد ميه يخينخست از ش. ردي گین دو فرقه را در مي که افکار ای پردازم به اسناد و متونیپس م
 اما با .دست به شورش برد. ن فرقه با اسالم در افتاديد که ايم ديخواه.  دهمیدست م افته بهي اسناد نویارين را به يو قرةالع
دست اهل دولت  ن را بهين بار دست اهل دي نخستیبرا. ر قدرت نشانديت را بر سري خورد، روحانی دولتیروهاي که از نیشکست
شرفت ي و پیسرانجام راه بر هر گونه نوآور. ن بر پا کرد که تا آن زمان باب نبودي نویها اتيمال. دي سخت آفرین شرعيقوان. داد

 از اهل قلم و اهل روستا را به مهاجرت یاريت، بسيسرکوب دولت و روحان. دي تازه بخشی جانیآزادشه و يبست و سرکوب اند
. ختندي داروغه و کدخدا گرین از دست تّعدين مهاجري از ایبرخ:  کرد کهی گزارش میا ن مراغهيالعابد نيحاج ز. واداشت

 ١٢٣». اني و تهمت مالیريباجگ«  از دست یبرخ
 ٢٠٠٨ ژانويه ١٥سه شنبه 
 ها  يادداشت

 .نستوني دانشگاه پریان، اسناد خطيخي الواح ش-١
٢-Montesquieu : De l’esprit des lois ,Paris ,Flammarion ,١٩٧٩ ,tome ١ ,pp .١٨٧ ,١٥٤. 
در . پا کردند که با شکست رو به رو شده دولت بر ي علی شورش١٩٠٨در .  گرفتندیم جايت برسي پناهنده شدند و در والیان به عثماني قزلباشان پس از سقوط صفو-٣
 .  گنجدین نوشته نميم که در اي در دست دارینه اسنادين زميا
 ٤-(Hassan Taghizadeh) : “Le panislamisme et le panturquisme”, Revue du Monde Musulman, Tome X ١٩١٣ ,٢٢, pp. ٢٠٠--١٧٩. 
٥-Perry Anderson : L’Etat absolutiste, Paris, Maspero, ١٩٧٨, pp. ١٨٩--١٨٧.  
٦-Unité Islamique, Paris, Aymot, ١٨٧١, p. ١١.  
٧-P. Fremont : Abdul Hamid et son règne, Paris, Payot, ١٨٩٥, p. ٦ 
٨-Kamuran Harputlu : La Turquie dans l’impasse, une analyse marxiste de l’empire ottoman à nos jours, Paris, Edition Anthropos, 

١٩٧٤, pp. ٣٠ ,٢٨ ,٢٥. 
 ٢٥٩-١٧٨، ص ١٣٧٨ور ي، شهر٧ ۀ بخارا، تهران، شمارۀي، نشر»ماتي آمد تنظیه و پي در ترکیبحران فرهنگ«:  هما ناطق-٩
کند اما در  ی اسالم را طرد مکم آرامش دوستدار،ينکه دوست نزديز ايانگ شگفت. ٧٨ و ٤٤، ص ١٣٥١، تهران، انتشارات رواق، یغرب زدگ: احمد  جالل آل-١٠

 ی است، اندکی گنجیها احمد در همان رواِل گفت  داند که سخنان آلینکه ميرد، با اي گیده ميکسره نادياحمد را   آلیها ن گفتي، ایجهت حفظ روابط دوران جوان
 .تر خطرناک

١١-Maxime Rodinson : Fascination de l’Islam, Paris, Edition Garnier, ١٨٥٢.  
١٢-Karl Marx: “Mohamad Ali Pacha”, in New York Daily Tribune, ١٨٥٣. 
 . ٦٢٩٨ ۀ دانشگاه تهران، شماری مرکزۀلم، کتابخانيکروفيران، مي مهاجرت، اسناد وزارت خارجه اۀي احصائ-١٣
١٤-Homa Nategh : “Mirza Agha Khan, Seyyed Jamal-ed- Din et Malkom Khan à Istanbul”, in Les iraniens d’Istanbul ,Institut 

Français de Recherches en Iran ,Paris ,Téhéran ,Istanbul ,١٩٩٣ ,pp .٦٠--٤٤ . 
١٥-Ernest Renan : Islamisme et la science, Paris, Clément Levy, ١٨٨٣, p. ١٦. 
، ١٣٦٦کم، تهران انتشارات توس، ي، جلد یسر  ابوالقاسمۀران، ترجمي ایخ اجتماعي از تاریهائ ، در جستار» قاجارۀان در در دوري لوطیاسينقش س«: لهم فلوري و-١٦
 .٢٦٣-٢٨٩ص
 . ١٣٥٦ن، ، تهرای قمر١٢٥٦ـ١٢٩٥ نفوس مشهد، یسرشمار:  ناصر پاکدامن-١٧
١٨-A. de Sercey : La Perse en ١٨٤٠, extrait de la Revue Contemporaine, Paris, ١٨٥٦, p. ٢٠٨. 
 .١٩٨٢س، ي، پارین و عرفان در نثر فارسيت و نقش ديمل:  شاهرح مسکوب-١٩
 .١٣٥٦اجار، تهران، انتشارات آگاه،  دوران قۀ در آثار منتشر نشدی و اقتصادیاسي و سیافکار اجتماع: ت و هما ناطقيدون آدمي فر-٢٠
 .١٢٥٧/١٨٤١، ی خطۀشرع االمعه لماعه، مجموع): رستم الحکما( محمد هاشم آصف -٢١
 .خي دوم، در همان مجموعه، همان تارۀاو، رسال  هم-٢٢
 .١٩٤ ص ،١٣٦٨، ی، تهران، انتشارات خوارزمیکاووس جهانداري کۀان، ترجميرانيران و ايپوالک، ا) دکتر (ۀ سفرنام-٢٣
 . ه است و نه الت و لوطي سرمای سرور و بی، غرض فرِد ب» سر و پایآدم ب«: مي گوئی میوقت. ه استي و سرمایدر نزد تجار در مفهوم دارائ» پا «ۀ واژ-٢٤
٢٥- H. Southgate: Narrative a Journey to Persia, London ١٨٤٠, Vo. ١, p. ٢٩٠.  
٢٦- L.A. Conolly: Journey Throuh the North of India, ٢ volumes, London, R. Bentley, ١٨٣٨, Vol. ١, p. ٢٤١. 
 . است از همان دورانیادگاريسند که خود ي نویسواد نامه م ی مردم بی پشت در مساجد نشسته برایا  حرفهیها سيرزا بنويد که مي توان دی هنوز و گهگاه م-٢٧
.  پرداختیس زبان فارسين به تدريها در و بعد. ن شاه شدي ناصرالدۀژي پزشک و١٨٥٥ست و در يران زي در ا١٨٦٠تا  ١٨٥١از . ن بودي وین پزشک از اهالي ا-٢٨
 ). کتابۀبه نقل از مقدم(ران آورد ياو به ا  هم١٢٧٤تخم چغندر را هم در سال . نگاشت» رانين ايران و سرزميا« هم دریکتاب
 .٣٨.، ص١٣٦٨، ی، تهران، خوارزمیکاووس جهانداريان، ترجمه کيرانيران و اي پوالک، اۀسفرنام: اکوب ادوارد پوالکي -٢٩
 . ان بوديزش بابيست و شاهد خي زیران ميدر ا.  قفقاز بودیک از اهالين کاظم بيم که اي دانیقدر م ني هم-٣٠
٣١- Mirza Kazem Beg : “Bab et les Babis, ou soulèvement politique et religieux en Perse de ١٨٤٥ à ١٨٥٣”, Journal Asiatique, 

١٨٦٦, p. ٣٥١. 



، ١٣٦٦کم، تهران انتشارات توس، ي، جلد ی ابوالقاسم سرۀران، ترجمي ایخ اجتماعي از تاری، در جستار هائ» قاجارۀان در دوري لوطیاسينقش س«: لهم فلوري و-٣٢
 .٢٦٣ -٢٨٩ص
٣٣- Wilhem Floor: “The Political Role of the Loutis in Iran”, in Modern Iran, University of New York Press, ١٩٨١, p. ٨٩. 
٣٤- Justin Perkins: Residence of Eight Years in Persia Amongst the Nestoriens, Andover, ١٨٤٣, p. ٢٩٢. 
 .اد شدهي، » قاجارۀان در در دوري لوطیاسينقش س«: لهم فلوري و -٣٥
 .٢٦٢ همانجا، ص -٣٦
 . ٩٤ و٤٢، ص ١٣٣٠، یز، چاپ سنگيز، تبري تبرۀ دارالسلطنیايخ و جغرافيتار: رزا قاجاري نادر م-٣٧
٣٨- G. Prince Scherbatow: Le feld Maréchal Prince Paskévitch, St. Petersbourg, Imprimerie Trenke, ١٨٨٢, p. ٨١. 
٣٩- Wilbraham: Travels in Transcaucasian Provinces in Russia, London, J. Murray, ١٨٣٩, p. ٢٥٦.  
٤٠- Homa Nategh and Bill Royce: “The Will of Prince Abbas Miza”, in Studia Iranica, n° ١٩٧٠ ,١٠, pp. ٢٦--٢٠ . 
٤١- Docteur Cromick, Major Hart, John Mack Neil. 
 .خي تاریده، بي، انتشارات سپیک، مقدمه باقر مؤمنيم بي ابراهۀاحتناميس: یا  مراغهنيالعابد ني ز-٤٢
 .٩٢، ص ١٣٤١ز، يه، تبريماثرسلطان: ی عبدالرزاق، مفتون دنبل-٤٣
 .دست داده ام ، در مجموعه مقاالت از ماست که برماست به»ران و روسي ایها جنگ «ۀن اسناد را در مقالي ا-٤٤

Henry Willock: a Public Record Office, F.O./٦٠/٢٧. 
 .  گندم و اسب و فرش به جهان بودۀن صادرکننديران بزگتريه، ايران از روسيش از شکست اي است که پی گفتن-٤٥
٤٦- Sir Macdonald to Secret Commitee, Confidential, Téhéran, ٨ May ١٨٢٨ )Public Record Office, F.O., ٦٠/٣٠). 
٤٧- Griboiedov : Le malheur d’avoir de l’esprit, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, ١٩٨٣, pp. ١٠٥-٥. En anglais  :The misfortune of 

Being Clever. 
 . افت و به چاپخانه سپرديدوف يباي گرۀ خانیانوي پی از دوستانش رویکي بعد یرا چند شنامهي متن نما-٤٨
٤٩- Le Misanthrope. 
 .ی قمر١٢٨٢ ۀر افکار، سني تصوۀز، استانبول، مطبعيمردم گر: یب اصفهاني حبرزايم-٥٠
٥١- Youri Tynianof : La mort du Visir Mokhtar, traduit du russe, Paris, Gallimard, ١٩٦٩, p. ٣٠ . 
٥٢- Pouchkine : Voyage à Erzeroum pendant la campagne de ١٨٢٩ ,traduit du russe, Paris, Bibliothèque de la Pléiade ,١٩٩٣, p. 
٤٩٨. 
 . ٢٣، ص ١٣٦١، یران، تهران، انتشارات خوارزمير و اير کبيام: تيدون آدمي فر-٥٣
٥٤- Colonel Sheil to Palmerston, Tehran, (Foriegn Office, F.O. ٦٠). 
 .١٥٨کم، ص ي جلد، تهران، انتشارات زوار، چاپ سوم، جلد ٦، ١٤ و ١٣ران در قرن يح حال رجال ا، شر»الدوله ارر خان آصفيالله«:  بامدادی مهد-٥٥
 با یران کتابيدر ا.١٥٤-١٧٥، ص ١٣٥٨ حکومت، تهران، نشر گستره، یبت وبا و بالي، در مص»دوف در احکام و اشعار رستم الحکمايبايقتل گر«:  هما ناطق-٥٦

 دو یکين يبه هر رو ا. خورد ی بر سرش آمد و امروز درکجا خاک میدانم چه بالئ ینم. م که که بنا بود انتشارات آگاه چاپ کندنوشته بود“ دفيبايقتل گر”عنوان 
 . خواهمی از حافظه نوشتم و پوزش میسطر را به دلتنگ

 .٦٩اد شده، ص يدوف، يباي قتل گر-٥٧
 .١٦٩اد شده، ص يدوف، يباي قتل گر-٥٨
 .  همانجا-٥٩
٦٠- Hamed Algar: Religion and State in Iran, U.C.P., ١٩٦٩, p. ١٥٤.  
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٨٩- Caliranbault à Guizot, Trébizonde ,٢٤ mai ١٨٤٤) Trébizondee, Correspondance Politique, tome ٥ ,Archives du Ministère des 

Affaires Etrangères de France.( 
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 او به هندوستان، بغداد، افغانستان ، یها  ستود و از سفرت او راينو، هم دانش و شخصياحت جهان گذراند، گوبي سال از عمر خود را به سین سيالعابد ني زی حاج-٩٧
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  به کون زنتیناره که تو کردهمان م              بَود ز مسجد نام زنتیبه روزگار تا هم
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 .ادداشت خودم افزودمي از ینجا چند سطريدر ا. ميدست داده ا به…» یافکار اجتماع«کتاب مشترکمان ١٦ ۀن رساله تنها سه سطر در صفحياز ا



 . ١٣٣٩نه، ي، تهران ، انتشارات ابن سی جندقیغمايات ي کل-١٢٢
 :و باز

  به کون زنتیناره که کردهمان م                  بَود ز مسجد نامیبه روزگار تا هم
 .٤٩اد شده، ص ي تعصب، یا باليک يم بي ابراهۀاحتناميس: یا ن مراغهيالعابد ني حاج ز-١٢٣

  


