ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﺳﺖ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ ﭘﯿﺮﺣﺴـﯿﻦﻟـﻮ ﮐـﻪ در
ﺷــﻤﺎرهﻫــﺎی  16و  17ﻣــﺮداد  1381روزﻧﺎﻣــﻪ اﯾــﺮان
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻦﻟﻮ :در اﺑﺘﺪا ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺸﺮﻫﺎ و ﻃﯿﻒﻫﺎﯾﯽ از ﺟﺎﻣﻌـﮥ آن روز در اﻧﻘـﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ،
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻃﯿﻒﻫﺎ در آن ﺟﻨﺒﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﻬﺒﺎزی :ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ را ﻣﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﻪ ﺷـﺶ ﻃﯿـﻒ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ :اول ،آن ﺑﺨﺶ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﻘـﻼب ﻣﺸـﺮوﻃﻪ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد و از آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻮده ﻣﺮدم ﯾﺎد ﮐﻨـﯿﻢ .اﯾـﻦ ﺗـﻮده ﻣـﺮدم ﺑـﻪﻃـﻮر
ﻋﻤﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻓﻘﯿﺮ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺷﺪ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻓﻌـﺎلﺗـﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ آن را
ﮐﺴﺒﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎن و اﻫـﻞ ﺣـﺮف و ﺻـﻨﻌﺖ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﻣـﯽدادﻧـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﻼن ،ﺗﻼﻃﻢﻫﺎﯾﯽ رخ داد وﻟﯽ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺣﺮﮐـﺖ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ را ﻃﺒﻘـﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑـﺰرگ ﺷـﮑﻞ ﻣـﯽداد .اﯾـﻦ ﻣـﺮدم ﺑـﻪﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺑـﻪوﺳـﯿﻠﻪ رؤﺳـﺎ و
رﯾﺶﺳﻔﯿﺪان و ﮐﺪﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺤﻼت و اﺻﻨﺎف و ﮐﻼﻧﺘﺮان و ﮐﺪﺧﺪاﯾﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎ و اﯾﻼت و
ﻃﻮاﯾﻒ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾـﺮان داﺷـﺘﻨﺪ.
ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﺣﺎد ﻣﻨﻔﺮد و اﻧﺒﻮﻫﻪ ) (mobﮐﻤﺘﺮ
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓـﺖ .ﺗﺠﻠـﯽ اﯾـﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر را در ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻌﯿﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎن و ﻋﻠﻤـﺎ
و اﻋﯿﺎن و ﻣﻼﮐﯿﻦ و ﺗﺠﺎر و اﺻﻨﺎف ،اﺟﺎزه داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻨﺘﺨـﺐ ﺧـﻮد را
ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
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دوﻣﯿﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻠﻤﺎ و وﻋﺎظ و ﻃﻼب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮده ﻣـﺮدم و ﮐﺴـﺒﻪ و
ﺑﺎزارﯾﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺗﻮده ﻣﺮدم اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ .در آن
دوران ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﺪﻧﺪ و اﺻـﻄﻼح
>ﻋﻠﻤﺎی ﻣﻠﺖ< در ﻣﻘﺎﺑﻞ >اوﻟﯿﺎی دوﻟﺖ< ﮐﺎرﺑﺮد ﻓـﺮاوان داﺷـﺖ .در ﻣﯿـﺎن ﻋﻠﻤـﺎ ،ﻧﻘـﺶ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺛﻼث ﻣﻘﯿﻢ ﻋﺘﺒﺎت )آﺧﻮﻧﺪ ﻣﻼ ﻣﺤﻤـﺪﮐﺎﻇﻢ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ ،ﺷـﯿﺦ ﻋﺒـﺪاﷲ ﻣﺎزﻧـﺪراﻧﯽ و
ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻞ ﺗﻬﺮاﻧﯽ( ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد و وﻋﺎظ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن ﺷﯿﺦ ﻣﻬﺪی ﺳﻠﻄﺎناﻟﻤﺘﮑﻠﻤـﯿﻦ و
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎناﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻣﺮدم داﺷﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﻧﺘﻘـﺎداﺗﯽ ﮐـﻪ
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﯽﺗﻮان وارد ﮐﺮد ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﺮاﺟـﻊ ﺛـﻼث
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻘﺶ آﺧﻮﻧـﺪ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ ،ﺑﺴـﯿﺎر ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ در
ﺣﺪی ﮐﻪ از آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﯾﺎد ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻋﻠﻤﺎی
ﺗﻬﺮان در ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺮﮐـﺖ از ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺮدم ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻣﯽﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﺟﻊ ﺛﻼث و ﺑﻪوﯾﮋه آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﺟـﻊ ﺗﻘﻠﯿـﺪ آن ﻋﺼـﺮ ،آﻗـﺎ ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤـﺪﮐﺎﻇﻢ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ ﯾـﺰدی
)ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺮﻭﺓﺍﻟﻮﺛﻘﻲ( ،در ﻣﺎﺟﺮای ﻣﺸﺮوﻃﻪ روﯾﻪ ﺑـﯽﻃﺮﻓـﯽ در ﭘـﯿﺶ ﮔﺮﻓـﺖ .در ﻣـﻮرد
ﯾﺰدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮم ﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﮐﺖ وی در اﻧﻘـﻼب ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﺑـﺪﺑﯿﻨﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮادث اﯾﺮان و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد ﻧـﻪ ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻮدن و
ﭘﺮﻫﯿﺰ از دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ .اﯾﺸﺎن اﻧﺪﮐﯽ ﻗﺒـﻞ از ﻓـﻮت آﺧﻮﻧـﺪ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ ﻓﺘـﻮای
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﻋﻠﯿﻪ اﺷـﻐﺎﻟﮕﺮان اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎﯾﯽ در ﻟﯿﺒـﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و روﺳﯽ در اﯾﺮان ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻫﺠﻮم اﺳﺘﻌﻤﺎر اروﭘـﺎﯾﯽ را >ﺟﻨـﮓ ﺻـﻠﯿﺒﯽ<
ﻧﺎﻣﯿﺪ .آﯾﺖاﷲ ﯾﺰدی ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ از آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫـﺎ در
ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ داﺷﺖ و زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻗـﻮای اﻧﮕﻠـﯿﺲ ﺑـﯿﻦاﻟﻨﻬـﺮﯾﻦ )ﻋـﺮاق( را
اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﺘﻮای ﺟﻬﺎد ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ اﯾﺸـﺎن ،آﻗـﺎ ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﯾـﺰدی ،از
رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎد  1920ﻋﺮاق ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ﻣﺸﺮوﻃﻪ اول ،و در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺟﺪﯾﺪی ﮐـﻪ ﻋﻠﯿـﻪ ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽﺷـﺎه
آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻋﻠﻤﺎی ﻓﻌﺎل در ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾـﮏ ﮔـﺮوه از ﺧﻠـﻊ
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮد و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮ اﺻﻠﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ ﻏـﺮبﮔﺮاﯾـﺎن اﻓﺮاﻃـﯽ
ﻣﯽدﯾﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه و ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﻔـﻆ او
را ﺿﺮور ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮه ﮔﺮوه اﺧﯿﺮ ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از
ﻋﻠﻤﺎی درﺟﻪ اول ﺗﻬﺮان ﺑﻮد و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ در آن زﻣﺎن و ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻋﻠﯿـﻪ
او ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮب و ﺧﻮﺷﻨﺎم ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﮐﻠﻨـﻞ ﭘﯿﮑـﺎت،
واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ،در ﮔﺰارش ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐـﻪ در ﺳـﺎل  1316ق .ﺑـﻪ ﻟﻨـﺪن
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ارﺳﺎل ﮐﺮده ،ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮری را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐـﺮده اﺳـﺖ> :ﺑﺴـﯿﺎر ﺑﺎﺳـﻮاد اﺳـﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﺰه و ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪای دارد .ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام اﺳﺖ<.
در ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ ،ﮐﻤﺘﺮ ،و وﻋﺎظ و ﻃﻼب ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷـﺖ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ از
ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻣﻞ اﻓـﺮادی اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﮐﺴـﻮت
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﻓﮑﺮی در ﺻﻒ ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﺎن ﻏﺮبﮔﺮا ﺟﺎی داﺷـﺘﻨﺪ و ﯾـﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﺸﺎن ﻋﻠﯿﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﮐﻞ ﺑﻮد .از اﯾﻦ اﻓـﺮاد
در ﮐﺴﻮت ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺪ اﺳﺪاﷲ ﺧﺮﻗﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ زﻧﺠﺎﻧﯽ اﺷـﺎره ﮐـﺮد .ﺧﺮﻗـﺎﻧﯽ
ﻣﺪتﻫﺎ در ﺑﯿﺖ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ از ﻧﻔﻮذ ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد و از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻬﺎد .زﻧﺠﺎﻧﯽ در دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ اول ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﺒـﻮد
و در زﻧﺠﺎن اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺖ .او ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ اول وارد ﺣﻮادث ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﺷـﺪ و
از آن ﭘﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﻓﮑﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺠـﺪدﮔﺮاﯾﺎن ﻏـﺮبﮔـﺮا ﺑـﺪل
ﺷﺪ .در ﻣﯿﺎن وﻋﺎظ ﻣﻠﮏاﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ و ﺳﯿﺪ ﺟﻤﺎل واﻋـﻆ از اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺑﻮدﻧـﺪ و در ﻣﯿـﺎن
ﻃﻼب اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷـﺎﺧﺺﺗـﺮﯾﻦ آنﻫـﺎ ﺳـﯿﺪ
ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽزاده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻤﯿﻖ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ ﺑـﺎ دﯾـﻮانﺳـﺎﻻران ﻏـﺮبﮔـﺮا و ﺗﺠـﺎر ﺑـﺰرگ
ﮐﻤﭙﺮادور -ﯾﻌﻨﯽ دو ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ درﺑﺎره آنﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧـﻮاﻫﻢ داد؛ و ﻧﯿـﺰ
ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺳﺮی ﻓﻌﺎل در ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﭘﺲ از آن .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،زﻧﺠﺎﻧﯽ را ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ ﺧﺎن
ﻧﻈﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﺎﻓﯽ ،از دوﻟﺘﻤﺮدان ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ،ﮐﺸـﻒ ﮐـﺮد و ﺑﺮﮐﺸـﯿﺪ و اوﻟـﯿﻦ
رﺳﺎﻟﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻈﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﯾﻦ رﺳـﺎﻟﻪ را ،ﮐـﻪ ﺑﺴـﺘﺎن
اﻟﺤﻖ ﻧﺎم دارد ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﺳـﺎﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ دوران ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ .ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻧﺰدﯾـﮏ
زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻣﯿـﺮزا ﻣﻬـﺪی ﺧـﺎن ﻏﻔـﺎری ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ )وزﯾـﺮ ﻫﻤـﺎﯾﻮن( ،در دوران ﺣﮑﻮﻣـﺖ
وزﯾﺮﻫﻤﺎﯾﻮن ﺑﺮ زﻧﺠﺎن ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اول راه ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻠﮏاﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﻧﯿـﺰ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه داﺷﺖ و اوﻟﯿﻦ رﺳﺎﻟﻪ او ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻦ اﻟﺨﻠـﻖ اﻟـﯽ اﻟﺤـﻖ در زﻣـﺎن
اﻗﺎﻣﺖ دو ﺳﺎﻟﻪ وی در ﺑﻤﺒﺌﯽ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ ﭘﺎرﺳﯽ )زرﺗﺸﺘﯽ( اﯾﻦ ﺷـﻬﺮ ﭼـﺎپ ﺷـﺪ
ﮐﻪ اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻤﺒﺌﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ و ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻠﮏاﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻫﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷﺪ.
ﺳــﻮﻣﯿﻦ ﮔــﺮوه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﮐـﻪ در اﻧﻘــﻼب ﻣﺸــﺮوﻃﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻓﻌــﺎل دارد ،ﺑﺨﺸـﯽ از
ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ را دﯾﻮانﺳﺎﻻران ﻏﺮبﮔﺮا ﻣﯽﻧـﺎﻣﻢ .ﻫﺴـﺘﻪ اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ
ﺑﺨﺶ از رﺟﺎل و دوﻟﺘﻤﺮدان را ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ در وزارﺗﺨﺎرﺟﻪ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ
و ﯾﺎ ﺑﺎ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .اﺻﻮ ًﻻ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت ﺧﺎرﺟـﻪ ﺑـﺮ ﺗﺤـﻮﻻت
ﻓﮑﺮی ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻫﻢ در اﯾﺮان و ﻫﻢ در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻃﺒﻘـﻪ ﺟﺪﯾـﺪ
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان

دﯾﻮانﺳﺎﻻران ﻏﺮبﮔﺮا در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ از اواﯾﻞ ﻗـﺮن ﻧـﻮزدﻫﻢ و در دوران ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﻣﺤﻤـﻮد
دوم اﻧﺴﺠﺎم ﯾﺎﻓﺖ و در اﯾﺮان ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ و از دﻫﻪ  1870ﻣﯿﻼدی و ﺻﻌﻮد ﻣﯿﺮزا ﺣﺴـﯿﻦ
ﺧﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺑﻪ ﺻﺪارت .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ،ﮔﺮوه ﺟﺪﯾـﺪی
ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ”ارﺑﺎب ﻗﻠﻢ“ ﻣـﯽﻧﺎﻣﯿـﺪ .اﯾـﻦ واژه در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻫـﻢ ﻋﻠﻤـﺎی دﯾﻨـﯽ را
درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢ دﯾﻮاﻧﯿﺎن را و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﻀﻼ و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣـﯽﺷـﺪ .وﻟـﯽ
در ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر از ”ارﺑﺎب ﻗﻠﻢ“ ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺘﯽ و دﯾﻮانﺳﺎﻻران ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﻏﯿـﺮ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﮔﺮوه اوﻟﯿﻦ ﻣﻨﺎدﯾﺎن ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻏﺮﺑﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪﻋﺒﺎرت دﯾﮕـﺮ
اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺮبﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .از ﻋﻬـﺪ
ﻧﺎﺻﺮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻟﯿﮕﺎرﺷﯿﮏ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪ ﯾﻌﻨـﯽ در
اﻧﺤﺼﺎر ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻃـﯽ ﭼﻨـﺪ
ﻧﺴﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﺴﺎس اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﻪدﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و از درون ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﮐﺎرﮔﺰاران ﻏﺮبﮔﺮای ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻬﻤﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻣﻠّـﯽ اﺷـﻐﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺘﯽ ﺳﺮﺷﺖ دوزﯾﺴﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ در ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺎدی و اﻗﺘﺪار ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼـ ﺪی ﻣﻨﺎﺻـﺐ ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻫﻢ در ﻣﻮﺿﻊ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﺎی داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻨﻘـﺪﯾﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
اﯾﺮان ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻮل اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑـﻪﺳـﻮی ﯾـﮏ اﻟﮕـﻮی ﻣﻄﻠـﻮب و ﺧـﺎص را
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ آرﻣﺎﻧﯽ و اﺗﻮﭘﯿﮏ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎن اﻟﮕﻮی ﻣﻮﺟﻮدی ﺑـﻮد ﮐـﻪ
در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .دوزﯾﺴﺘﯽ و ذوﺣﯿﺎﺗﯿﻦ ﺑﻮدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧـﺎت
ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﯾﻦ ﻗﺪرت را داد ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﻧﻘـﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪﺷﺪت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮان ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺟﺪﯾـﺪ ﻣﺸـﺮوﻃﻪ
ﻗﺪرت را ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﮔﯿﺮﻧـﺪ .ﺑـﻪﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،اﯾـﻦ ﻧﺨﺒﮕـﺎن دوزﯾﺴـﺘﯽ ﻫـﻢ از اﻟﻄـﺎف
ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه و ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه و ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽﺷـﺎه و اﺣﻤـﺪ ﺷـﺎه ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑﻮدﻧـﺪ؛ ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﻬﻢ دوﻟﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬـﻢ ﺑـﻪ ﺧﺎرﺟـﻪ اﻋـﺰام
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،و از ﻃﺮﯾﻖ اﻫﺮمﻫﺎ و راﻧﺖﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺑﺎ اﺧﺬ رﺷﻮه ﺑﻪ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﻢ از ﻣﻮﺿﻊ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ
و از اﯾﻦﻃﺮﯾﻖ وﺟﯿﻪاﻟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳـﯿﺮ ﺗﺤـﻮل
ﻓﮑﺮی در ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ در واﻗﻊ ﺑﺎزﺗﺎب ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺮی در اﯾـﻦ
ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺘﻨﻔﺬ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷـﺎه ،ﺗﺤـﻮل ﻧﻈـﺮی در
درون اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻬﻠﻮی را ﺑﻨـﺎ ﻧﻬـﺎد و در دوران ﭘﻬﻠـﻮی اول
ﯾﮏ اﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪ آورد ﮐﻪ اﻗﺘﺪار آنﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳـﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠـﻮی دوم ﺗـﺪاوم
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ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل در ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ واژه ﺑـﺮای
ﻃﺒﻘــﻪﺑﻨــﺪی آن ﮐُﻤﭙــﺮادور اﺳــﺖ .ﮐﻤﭙــﺮادور واژه ﭘﺮﺗﻐــﺎﻟﯽ و ﺑــﻪ ﻣﻌﻨـﯽ واﺳــﻄﻪ اﺳــﺖ.
ﮐﻤﭙﺮادورﯾﺴﻢ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﭙﺮادوری را اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ در ﺷﺮق رواج داد
و ﮐﻤﭙﺮادور ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽﻫﺎ و ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در اواﯾﻞ
ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ در ﺑﻨﺎدر ﭼﯿﻦ رواج ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎﻓﺖ و ﺑـﻪ ﭼﯿﻨـﯽﻫـﺎﯾﯽ اﻃـﻼق ﻣـﯽﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﻪﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺗﺠﺎر اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﺎک ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒـ ًﺎ ﻫـﺮ
ﺗﺎﺟﺮ اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺮادور ﭼﯿﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﺧﻮد داﺷﺖ .ﺑﺘﺪرﯾﺞ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ
در ﺳﺮاﺳﺮ آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﺒﻪﻗﺎره ﻫﻨﺪ رواج ﯾﺎﻓـﺖ و ﻃﺒﻘـﻪای ﺑﺴـﯿﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨـﺪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد واﺳﻄﮕﯽ و دﻻﻟﯽ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ را در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﻪدﺳﺖ
داﺷﺘﻨﺪ.
در اﯾﺮان اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﭙـﺮادوری در دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾـﻪ ﺗﮑـﻮﯾﻦ ﯾﺎﻓـﺖ و ﮔـﺮوه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﻣﻘﺘﺪری از ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه را از ﮐﺴﺒﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽﮐـﻨﻢ زﯾـﺮا
ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ ﮐﻤﭙﺮادور ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ﻏﺮب و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓـﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮده ﮐﺴﺒﻪ و ﺑﺎزارﯾﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮی داﺷﺘﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﮐﺴﺒﻪ
و ﺑﺎزارﯾﺎن ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ ﮐﻤﭙﺮادور از
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﻮانﺳﺎﻻران ﻏﺮبﮔﺮا ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﺣﻮاﻟﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و در دوران ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر و اواﯾـﻞ ﻋﻬـﺪ ﻧﺎﺻـﺮی در اﯾـﺮان
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .در آن زﻣﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻫﺠـﻮم ﮔﺴـﺘﺮده ﮐﺎﻻﻫـﺎی
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﭘﻨﺒﻪای ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮج ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺻﻨﻌﺖﮔـﺮان
و ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در دﻫـﻪ  1840ﺑـﺎرون دوﺑـﺪ از ورﺷﮑﺴـﺘﮕﯽ ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻫﺠﻮم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار اﯾـﺮان ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ ﺗﺠـﺎر
ﺑﺰرﮔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنﻫﺎ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎزارﯾﺎن و ﺗﺠﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﺴـﺒﻪ
ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘـﺶ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻫـﻢ از ﻧﻈـﺮ
ﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎی ﺟﻨـﻮب ﺷـﺮﻗﯽ آﺳـﯿﺎ و ﻫﻨـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ.
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎﻣ ً
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﺎر اﯾﺮان در آن زﻣﺎن در زﻣﺮه اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎج ﻣﻌﯿﻦاﻟﺘﺠﺎر
ﺑﻮﺷﻬﺮی و ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻦاﻟﻀﺮب و ارﺑﺎب ﮐﯿﺨﺴﺮو ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و ارﺑـﺎب ﺟﻤﺸـﯿﺪ
ﺟﻤﺸﯿﺪﯾﺎن .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺣـﻮزه ﺗﺠـﺎرت ﻣﺤـﺪود ﻧﺒـﻮد و اﻣـﻮر
ﻣﺎﻟﯿﻪ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪدﻟﯿـﻞ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ و ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﯾـﮏ ﺑـﺎ
دﯾﻮانﺳﺎﻻران ﻏﺮبﮔﺮا ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺤـﻮﻻت ﻣﺸـﺮوﻃﻪ و ﺳـﻮق دادن آن ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ
اﻫﺪاف و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽداﻧـﯿﻢ ﮐـﻪ دو ﺗﺠﺎرﺗﺨﺎﻧـﻪ ﺟﻤﺸـﯿﺪﯾﺎن و
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ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷﺎه ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻓﺮاواﻧـﯽ اﺳـﻠﺤﻪ وارد
اﯾﺮان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ ﺧﺎﻧــﺪان اﻣـﯿﻦاﻟﻀــﺮب ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷﺎﺧﺼـﯽ از ﭼﮕــﻮﻧﮕﯽ ﺗﮑـﻮﯾﻦ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ ،ﺧﺎﻧـﺪان ﻓـﻮق
را ﺑﻪ ﻫﯿﭽﻮﭼﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان در زﻣﺮه ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣ ّﻠﯽ در اﯾـﺮان ﺟـﺎی داد ﺑﻠﮑـﻪ
ﺑــﻪﻋﮑـﺲ ﻋﻤﻠﮑـﺮد آن ﻣﺼــﺪاق ﺑــﺎرز ﻧﻈــﺎم ﮐﻤﭙــﺮادوری اﺳــﺖ .ﻗﻬﺮﻣــﺎن ﻣﯿـﺮزا ﺳــﺎﻟﻮر
)ﻋﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ( در ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد ،ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎزه اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾـﺮان
اﺳﺖ ،ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮی از زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﯿﻦاﻟﻀﺮب ﺑﻪدﺳﺖ داده ﮐـﻪ ﻣـﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ از اﺻﻔﻬﺎن ﺑـﻪ
ﺗﻬﺮان آﻣﺪ .اﺑﺘﺪا دورهﮔﺮدی ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﻮزن و ﺳﻨﺠﺎق ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ .ﺳﭙﺲ دﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐـﺮد
و ﺑﻪ واردات ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی زری ﺗﻘﻠﺒﯽ از ﻓﺮﻧﮓ ﻣﺸﻐﻮل ﺷـﺪ> .ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ زریﻫـﺎی اﺻـﻞ
اﯾﺮان ...ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻞ ﻓﺮوﺧﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺟـﺰو ﺗﺠـﺎر ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺷـﺪ و ﺗـﺎ
ﻣﺪتﻫﺎ اﯾﻦ زریﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺻﻞ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ <.در زﻣﺎن آﻗﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻣـﯿﻦاﻟﺴـﻠﻄﺎن ،ﭘـﺪر
اﺗﺎﺑﮏ ،وارد ﮐﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮ ﺿﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ دو در ﺷﺮاﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ >ﺗﻘﻠﺐ زﯾـﺎد
در ﺳﮑﻪ دوﻟﺖ ﮐﺮدﻧﺪ <.در زﻣﺎن ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺧﺎن اﻣﯿﻦاﻟﺴﻠﻄﺎن )اﺗﺎﺑﮏ( ﺿﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ را اﺟﺎره
ﮐﺮد و ﺿﺮب ﺳﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎه را ﮔﺴـﺘﺮش داد و از ﻃﺮﯾـﻖ ﺗﻘﻠـﺐ در ﺿـﺮب ﻣﺴـﮑﻮﮐﺎت
ﻫﯿﺠﺪه ﮐﺮور ﺛﺮوت ﺑﺮای ﭘﺴﺮش ،ﺣﺎﺟﯽ ﺣﺴﯿﻦ اﻣﯿﻦاﻟﻀﺮب ،ﺑﻪ ارث ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم ،اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ دﯾﻮانﺳﺎﻻران ﻏﺮبﮔﺮا
داﺷﺖ در ﺣﺪی ﮐﻪ ﮔﺎه ﺧﺎﻧﺪانﻫﺎی ﮐﻤﭙﺮادور و دﯾﻮانﺳﺎﻻر ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎرز،
ﺧﺎﻧﺪان ﻓﺮوﻏﯽ اﺳﺖ .ﻧﯿﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻪﻧﺎم آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪی ارﺑﺎب اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﮐـﺎر ﺧـﻮد
را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮔﺰار ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻮﻃﻦ ﺗﺮﯾﺎک ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺎﺳﻮن ﺑﻤﺒﺌﯽ ،ﺷـﺮوع
ﮐﺮد و ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﻪ رﺟﺎل درﺟﻪ اول دوران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑـﺪل ﺷـﺪﻧﺪ و از ﻧﻈـﺮ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و
ﻓﮑﺮی ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻬﺎدﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺆﺛﺮ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳﺮان اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ
ﮔﺮوه ،ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮده ﻣﺮدم ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻧﯿﺰ از آنﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ در
ﺣﻮادث ﻣﺸﺮوﻃﻪ داﺷﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن اﯾﻼت و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺣـﺪود  2/5ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ده ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﯾﺮان را در ﺑﺮﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  25درﺻﺪ ﮐـﻞ ﺟﻤﻌﯿـﺖ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺿﻊ ﺧﺎص ﺷﯿﻮه زﯾﺴﺖ ﻋﺸﺎﯾﺮی ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻧﯿـﺮوی ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﻣـﺆﺛﺮ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣـﯽرﻓـﺖ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ آن ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮوزی ﻣﺸـﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫـﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﯾـﻦ ﮔـﺮوه را ﯾﮑﺪﺳـﺖ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان
داﻧﺴﺖ .در دوران ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ ﻫـﻮادار او.
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ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻼت ﻫﻮادار ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽﻫﺎ و ﺑﺨﺘﯿﺎریﻫﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ .وﻟـﯽ ﺣﺘـﯽ ﺳـﺮان اﯾـﻞ
ﺑﺨﺘﯿﺎری را ،ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﺧﻠﻊ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷﺎه اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﯾﮏ ﺻـﻒ ﺳﯿﺎﺳـﯽ
واﺣﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﺎی داد .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﺎج ﻧﺠﻔﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﺻﻤﺼﺎماﻟﺴـﻠﻄﻨﻪ اﯾﻠﺨـﺎﻧﯽ
و ﺣﺎج ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ﺧﺎن ﺳﺮدار اﺳﻌﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎری ﻋﺎزم ﻓﺘﺢ ﺗﻬﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﺮدار ﺟﻨﮓ ﺑﺨﺘﯿـﺎری
در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﺪ ،اﻣﯿﺮﻣﻔﺨﻢ در ﺗﻬﺮان از ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽﺷـﺎه ﺣﻤﺎﯾـﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺎﺟﯽ ﺧﺴﺮوﺧﺎن ﺳﺮدارﻇﻔﺮ از ﻃﺮف ﺷﺎه ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮود و ﺑـﺎ
ﺻﻤﺼﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﺠﻨﮕﺪ .ﺷـﯿﺦ ﺧﺰﻋـﻞ ،رﺋـﯿﺲ ﻋﺸـﺎﯾﺮ ﻋـﺮب ﻣﺤﻤـﺮه ﮐـﻪ در آن زﻣـﺎن
ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﺦ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرﻓـﺖ ،ﻧﯿـﺰ از
ﻫﻮاداران ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻮد.
ﺷﺸــﻤﯿﻦ ﮔــﺮوه اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﻣــﺆﺛﺮ در اﻧﻘــﻼب ﻣﺸــﺮوﻃﻪ روﺷــﻨﻔﮑﺮان ﻫﺴــﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑـﻞاﻋﺘﻨـﺎ در زﻣـﺎن ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﻫﻨـﻮز در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .ﻇﻬﻮر اﯾـﻦ ﮔـﺮوه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾـﻖ
ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﮑﺮی ارﺗﺰاق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺤـﻮﻻت دﻫـﻪ
 1340ﺷﻤﺴﯽ و ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸـﯿﻨﯽ و ﭘﯿـﺪاﯾﺶ اﻣﮑـﺎن اﺷـﺘﻐﺎل در ﺣﺮﻓـﻪﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ
روﺷﻨﻔﮑﺮی )ﻣﺎﻧﻨﺪ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ و ﻏﯿﺮه( اﺳـﺖ .ﻣﻨﻈـﻮر
ﻣﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز وزن و اﻫﻤﯿﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑـﻞاﻋﺘﻨـﺎ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﻀﻼ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﮑﺮی ﻋﺼـﺮ
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﮔﺮد آﻣﺪﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺴـﯿﻢﺑﻨـﺪی ﮐـﺮد .اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯽاﻋﺘﺒـﺎر ﺷـﻮد .ﻣـﺜﻼً ،ﻋﻠﻤـﺎ و ﺳـﺎﯾﺮ ﺻـﻨﻮف
روﺣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺰاران دوﻟﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﯾـﺪ در ﻗﺎﻟـﺐ ﮔـﺮوه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد زﯾﺮا ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫـﺎ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﮐـﺎر ﻓﮑـﺮی اﺳـﺖ.
ﻣﻔﻬﻮم روﺷﻨﻔﮑﺮی در واژﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳـﯽ اﯾـﺮان ﺑﺴـﯿﺎر ﻣـﺒﻬﻢ اﺳـﺖ .ﻣﻌﻤـﻮﻻً زﻣـﺎﻧﯽﮐـﻪ از
ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽرود ،واژه روﺷـﻨﻔﮑﺮ ﺑـﺮای اﻃـﻼق ﺑـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﺳﯿﺎﺳـﯽ
ﺗﺠﺪدﮔﺮا ﯾﺎ ﻏﺮبﮔﺮا ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻣﻔﻬـﻮم ”روﺷـﻨﻔﮑﺮ“ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﺧـﺎص ﯾﺎﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از واژه روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﻓـﺮاد و
ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﮑﺮی ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﻌﻠﻘﺎت و ﮔـﺮاﯾﺶﻫـﺎی
ﻧﻈﺮی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ،ﻧﯿﺴﺖ .آﻧﭽﻪ از ﻣﻔﻬﻮم روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻓﻬﻤﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد ﻧـﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﮑﺮی در درون ﺟﺎﻣﻌـﻪ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻧﭽﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔـﺮوه اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﻠﺖ وﺟﻮدی آن را ﻣﯽﺳﺎزد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻧﻈﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .و در اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎی
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ﺧﺎص اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ”روﺷﻨﻔﮑﺮ“ ﺑﻮد ﺑﯽآﻧﮑـﻪ
ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻓﮑﺮی اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ از داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﺣﺪاﻗﻞ در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮد.
ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻦﻟﻮ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﯽ اﻓـﻮل ﻧﻘـﺶ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺳـﻪﮔﺎﻧـﻪ در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕـﺎری
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﮑﺎل ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕـﺎری وارد ﻣـﯽ ﮐﻨﯿـﺪ ،ﯾـﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻤﺪی در ﺣﺬف اﯾﻨﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد دارد؟
ﺷﻬﺒﺎزی :اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺿﻌﻒ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ و ﻫـﻢ ﻋﺎﻣﺪاﻧـﻪ.
اﺻﻮ ًﻻ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻋﺮﺻـﻪﻫـﺎی ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕـﺎری ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،ﺑﺴـﯿﺎر
ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً ،ﺗـﺎرﯾﺦ ﮐﺴـﺮوی را در ﻧﻈـﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب درﺑـﺎره ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻘـﺎﻃﻊ ﻣﻬـﻢ
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻪﮐﻠﯽ ﺳﺎﮐﺖ اﺳﺖ .ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧـﺎﻇﻢاﻻﺳـﻼم ﮐﺮﻣـﺎﻧﯽ
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺣﻮادث ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺻﻼ ﺑﯿﺎن ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ .ﻣـﺜﻼً در ﮐﺘـﺎب ﻓـﻮق درﺑـﺎره
ﻣﺎﺟﺮای اﺗﺎﺑﮏ ،ﮐﻪ از ﮔﺮﻫﮕﺎهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳـﺖ ،ﻣﻄﻠـﺐ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻨـﺎﯾﯽ ﻣﻨـﺪرج
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻧﺎﻇﻢاﻻﺳـﻼم،
در ﻫﻤﺎن ﭼﺎپ اول آن ،ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪه و دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺗﻌﻤﺪی ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻪ ﺗﺼﺎدﻓﯽ .اﻧﺒـﻮه اﺳـﻨﺎد و ﺧـﺎﻃﺮات و ﻣﻨـﺎﺑﻊ داﺧﻠـﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ﮐـﻪ در ﻃـﻮل
ﻼ
ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸـﺮوﻃﻪ را ﮐـﺎﻣ ً
ﺿﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﺟـﻊ ﺛـﻼث ﻧﯿـﺰ اﯾـﻦ ﻓﻘـﺮ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕـﺎری ﻣﺸـﺎﻫﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻤـﯽ از زﻧـﺪﮔﯽ آﺧﻮﻧـﺪ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ و
ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ و ﻣﯿـﺮزا ﺧﻠﯿـﻞ ﺗﻬﺮاﻧـﯽ و ﺳـﯿﺪ ﮐـﺎﻇﻢ ﯾـﺰدی در دﺳـﺖ ﻧـﺪارﯾﻢ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﮏﻧﮕﺎری درﺑﺎره ﺳﺎﯾﺮ رﺟﺎل و ﺣﻮادث ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺴـﯿﺎر ﻧـﺎدر اﺳـﺖ .ﺣﺘـﯽ
اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ آرﺷﯿﻮﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺲ و روﺳﯿﻪ درﺑﺎره ﺣﻮادث ﻣﺸـﺮوﻃﻪ در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕـﺎری اﯾـﺮان
ﺑﺎزﺗﺎب ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺎم ﮐﺘـﺎب آﺑـﯽ و ﮐﺘـﺎب ﻧـﺎرﻧﺠﯽ ﺑـﻪ
ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﺪهای اﺳﺖ از ﮐـﻮﻫﯽ از اﺳـﻨﺎد ﺧـﺎرﺟﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ
ﺣﻮادث ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﺮان .ﻏﺮضورزی ﻧﯿﺰ در ﮐﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫـﺎی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻌﻤﺪی در ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮاﺟﻊ ﺛﻼث ﮐﻤﺘﺮ از واﻗﻊ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ اﻣﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪک ﯾـﺎ ﻣﺤـﺪودی داﺷـﺘﻨﺪ ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﺗـﺮ از
واﻗﻌﯿﺖ ﺷﻮد .ﺗﺤﺮﯾﻒﻫﺎی آﺷﮑﺎر ﻫﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،دﮐﺘـﺮ ﻣﻬـﺪی ﻣﻠـﮏ زاده در
ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪﺳﻮد ﭘـﺪرش ،ﻣﻠـﮏاﻟﻤﺘﮑﻠﻤـﯿﻦ ،اﻏـﺮاق و ﺟﻌـﻞ
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ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎح اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺑـﺎ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺮزا ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﻣﺸـﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ )ﺻـﺪراﻋﻈﻢ( از ﻃـﺮف دوﻟـﺖ و ﺷـﯿﺦ ﻣﻬـﺪی
ﺳﻠﻄﺎناﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ از ﻃﺮف ﻣﻠﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ﺳـﻠﻄﺎناﻟﻤﺘﮑﻠﻤـﯿﻦ ﺑـﻪ ”ﺧﻄﯿـﺐ
ﻣﻠﺖ“ ﺷﻬﺮت داﺷﺖ و ﻣﻮرد وﺛﻮق ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺟﻊ ﺛﻼث ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .دﮐﺘﺮ ﻣﻠﮏزاده اﯾـﻦ ﻧﻄـﻖ
ﻣﻬــﻢ ﺳــﻠﻄﺎناﻟﻤﺘﮑﻠﻤ ـﯿﻦ را در ﮐﺘــﺎﺑﺶ ﺑــﻪﻧــﺎم ﭘــﺪرش ،ﻣﯿ ـﺮزا ﻧﺼــﺮاﷲ ﺧــﺎن ﺑﻬﺸــﺘﯽ
)ﻣﻠﮏاﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ( ﭼﺎپ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻠـﮏاﻟﻤﺘﮑﻠﻤـﯿﻦ ﭼﻨـﺎن
ﻣﻘﺎﻣﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺨﻨﮕﻮ و زﺑﺎن ﻣﻠﺖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ ﯾـﮏ ﺟﻌـﻞ
آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﻣﻠﮏاﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻄﺮود و ﺑﺪﻧﺎم ﺑﻮد .در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم ﻣﺤﺒﻮﺑﯿـﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮت ﻓﺮاوان داﺷﺖ و اﺧﯿﺮ ًا ﻧﯿﺰ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻨﮕﻞ ﺑﯿﺎت در ﮐﺘـﺎﺑﺶ رﺳـﻤ ًﺎ
او را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺎﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻗﺎ ﻧﺠﻔﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻫﺎ او را ﻃﺮد ﮐﺮده ﺑـﻮد و در
دوران ﺣﻮادث ﻣﺸﺮوﻃﻪ اول ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺻﺤﻦ ﺣﺮم ﻗـﻢ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻧﮑـﺮد .ﭼﮕﻮﻧـﻪ
ﭼﻨﯿﻦ آدﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻄﯿـﺐ و ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﻣﻠـﺖ در اﻓﺘﺘـﺎح ﻣﺠﻠـﺲ ﻻﯾﺤـﻪ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟ واﻗﻌ ًﺎ ﭼﺮا دو واﻋﻆ ﺑﺰرگ و ﻣﺆﺛﺮ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺳـﻠﻄﺎناﻟﻤﺘﮑﻠﻤـﯿﻦ و
ﺳــﻠﻄﺎناﻟﻤﺤﻘﻘـﯿﻦ ،در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕــﺎری ﻣﺸــﺮوﻃﻪ ﮔﻤﻨــﺎم ﻣﺎﻧــﺪهاﻧــﺪ؟ اﻣــﺮوزه ﭼﻨــﺪ ﻧﻔــﺮ از
ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎناﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﻠﮏاﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮت ﻓـﺮاوان
دارد .در واﻗﻊ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤـﯽ از ﮐﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﻠﻄﺎناﻟﻤﺘﮑﻠﻤـﯿﻦ ﺧﻮﺷـﻨﺎم
ﺑﻪﺳﻮد ﻣﻠﮏاﻟﻤﺘﮑﻠﻤﯿﻦ ﺑﺪﻧﺎم ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮارد ﻓﺮاواﻧﯽ از اﯾﻦ دﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ دوره ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﻤﯽ از اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻦﻟﻮ :آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﻧﺪۀ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣـﺎﺟﺮا ﻫﻤـﺎن دوﻟﺘﻤـﺮدان
دوزﯾﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻮج اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻓﮑﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﯽ ﺳـﻮار ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮروﮐﺮاتﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻠﻤـﺎ و روﺷـﻨﻔﮑﺮان
را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺧﻮد در رأس ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاﻫﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؟
ﺷﻬﺒﺎزی :ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺧﺼﻠﺖ دوزﯾﺴﺘﯽ دﯾﻮانﺳﺎﻻران ﻏـﺮبﮔـﺮا ﻋـﺮض
ﮐﺮدم ،راز اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
دوزﯾﺴﺘﯽ ،ﺧﺎرج از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ زاﺋﯿﺪه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺟـﺎر
و در ﻣﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﯾـﻮاﻧﯽ آن ﺑﻮدﻧـﺪ و اﻫـﺮمﻫـﺎی ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﺘﻨﻔـﺬ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣـﺜﻼً ،ﺿـﺮاﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻣﺎﻟﯿـﻪ ﮐﺸـﻮر در دﺳـﺖ ﺣـﺎج ﺣﺴـﯿﻦ
اﻣﯿﻦاﻟﻀﺮب ﺑﻮد .ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ،ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺳﺖ ،ﻗـﺒﻼً ﻧﯿـﺰ
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وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ و ﺻﺪراﻋﻈﻢ و از رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ درﺟـﻪ اول ﺑـﻮد .ﻣﺸـﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ و ﭘﺴـﺮاﻧﺶ،
ﺣﺴﻦ ﻣﺸﯿﺮاﻟﻤﻠﮏ و ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺆﺗﻤﻦاﻟﻤﻠﮏ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ًا ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﭘﯿﺮﻧﯿﺎ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ،
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﺧﺬ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﻣﺘﻌـﺪد ﺗﺼـﺮﯾﺢ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﺛﺮوت ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ از ﻃﺮﯾﻖ رﺷﻮه ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه و او در آﻏﺎز ﮐﺎرش ﭼﯿﺰی ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣـﺜﻼً
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﺧﺬ اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻔﺖ دارﺳﯽ ،ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺑﺖ دﻻﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮد و در زﻣﺎن ﻣﺮگ  25ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن آن زﻣﺎن ارث ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن دو ﭘﺴـﺮ و
ﯾﮏ دﺧﺘﺮش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺸـﺮوﻃﻪ را از ﻣﻈﻔﺮاﻟـﺪﯾﻦﺷـﺎه ﮔﺮﻓـﺖ ،ﻫﻤـﺎن
ﻣﯿﺮزا ﻣﻬﺪی ﺧﺎن ﻏﻔﺎری ﮐﺎﺷﯽ )وزﯾﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮن( اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑـﺎرهاش ﺗﻮﺿـﯿﺢ دادم .وزﯾـﺮ
ﻫﻤﺎﯾﻮن ﭘﺴﺮ ﻓﺮخ ﺧﺎن اﻣﯿﻦاﻟﺪوﻟﻪ ﮐﺎﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﻧﻨﮕﯿﻦ  1857ﭘﺎرﯾﺲ را ﻣﻨﻌﻘـﺪ
ﮐﺮد و اﻧﺘﺰاع ﻫﺮات از اﯾﺮان را ﺳﺒﺐ ﺷﺪ .ﻣﺨﺒﺮاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ> :ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻣﻀـﺎ
را ﺑﻪ وزﯾﺮ ﻫﻤﺎﯾﻮن واﮔﺬار ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاح ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻋﺮض ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ <.در ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ
ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﻮد و ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻧﻘـﺶ ﻓﺎﺋﻘـﻪ را در ﻗـﺪرت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ دﯾـﻮانﺳـﺎﻻران
ﻏﺮبﮔﺮا واﮔﺬار ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﯿﺰ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻫـﺮمﻫـﺎی ﮐـﺎﻓﯽ را
ﺑﺮای اﻧﺤﻼل ﻧﻈﺎم ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻘﺮار دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری آﺗﺎﺗﻮرک ﺑﻪدﺳﺖ آوردﻧﺪ .دﯾﻮانﺳـﺎﻻران
ﻏﺮبﮔﺮای اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﯾﻦ اﻫﺮمﻫﺎ را ﺑـﻪﻃـﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺑـﻪدﺳـﺖ آوردﻧـﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ،ﺗﻠﻘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از واژه ”ﻣﺸﺮوﻃﻪ“ ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪﮐﻠـﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت
ﺑﻮد و ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﯽ آرﻣﺎن ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﭘﯿﺮوزی ﻣﺸـﺮوﻃﻪ ﯾﻌﻨـﯽ
ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ آرﻣﺎن .ﻣﺜﻼً ،ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﺮاز در ﯾﮑﯽ از ﺗﻠﮕﺮافﻫـﺎی ﺧـﻮد از ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﺸـﺮوﻃﻪ
>ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ< را ﻣ ﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ> :اﯾﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﭼﻪ ،از
ﻋﻬﺪ ﺳﻠﻒ ﺗﺎ ﺣﺎل ﺧﻠﻒ ،ﻋﻠﻤﺎی ﻫﺮ ﺷـﻬﺮی ﺑـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺷـﻮرش ﮐﺮدﻧـﺪ ،دوﻟـﺖ ﺑـﺎ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﺣﺎﮐﻢ را ﻋﺰل ﻓﺮﻣﻮد <.ﺗﻌﺮﯾﻒ واﺣﺪ و دﻗﯿﻘﯽ از ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈـﺎم ﻣﺸـﺮوﻃﻪ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل و ﻣﻄﻠﻮب ﺧـﻮد
را در ﻣﻔﻬﻮم ”ﻣﺸﺮوﻃﻪ“ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧـﺪ .آن ﭼﯿـﺰی ﮐـﻪ در ﻣﺮﺣﻠـﮥ اول ﻣﺸـﺮوﻃﯿﺖ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم و ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮد ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎدی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﺗﻈﻠﻤـﺎت
ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻋﻠﻤﺎی و ﻣﺮدم ﻣﺘﺤﺼﻦ در ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ
در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺻﻐﺮی در ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﻋﺪاﻟﺘﺨﺎﻧﻪ را
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﺎده دﯾﮕﺮ >اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم درﺑﺎره آﺣﺎد و اﻓﺮاد ﺑـﺪون ﻣﻼﺣﻈـﻪ
اﺣﺪی< .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﻪﻧﺎم ﻗـﻮه ﻣﻘﻨﻨـﻪ اﺻـﻼً ﻣـ ﺪ ﻧﻈـﺮ ﻧﺒـﻮد .در
دﺳﺘﺨﻂ دوم ﻣﻈﻔﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ >ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ< ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺪف
از آن اﺟﺮای >ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس< ﺑﻮد .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻧـﺎم آﻏـﺎز ﺷـﺪ.

ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان
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ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺤﺼﻨﯿﻦ در ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠـﯿﺲ ﺑـﻪﻫﻤـﺮاه ﯾﮑـﯽ از اﻋﻀـﺎی ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾـﻪ ﺳـﻔﺎرت
اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪﻧﺎم ﮔﺮاﻧﺖداف ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺻﺪراﻋﻈﻢ رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠـﺎ ﻗـﺮار ﺷـﺪ ﮐـﻪ
دﺳﺘﺨﻂ ﺟﺪﯾﺪی از ﺷﺎه اﺧﺬ ﺷﻮد و در آن ﻋﺒﺎرت >ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ< ﺑﻪ >ﻣﺠﻠﺲ
ﺷﻮرای ﻣ ّﻠﯽ< ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑـﺪ .ﺗﻮﺟـﻪ ﮐﻨـﯿﻢ ﮐـﻪ ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣﺘﺤﺼـﻨﯿﻦ در ﺳـﻔﺎرت اﻧﮕﻠـﯿﺲ ﺑـﺎ
دﯾﻮانﺳﺎﻻران ﻏﺮبﮔﺮا و ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎ ﺑﻮد و ﻫﺪف ﺗﺤﺮﮐﺎت اﯾﺸﺎن ﺳﻠﺐ اﻗﺘـﺪاری اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﺼﻦ ﺣﻀﺮت ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﯿﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎره ﻣ ﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺰرگ آن را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی دﺳﯿﺴﻪﮔـﺮ اﺳـﺘﻌﻤﺎری اﺳـﺖ.
ﻋﻨﺎﺻﺮی در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺸﺮوﻃﻪﺧﻮاه ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳـﯿﻠﻪ اﻧﺠﻤـﻦﻫـﺎی
ﺳﺮی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آنﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﺑﻪ دﯾﻮانﺳﺎﻻران ﻏﺮبﮔﺮا
و ﮐﻤﭙﺮادورﻫﺎ ﺑﻮد .اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ درﺑﺎره اﯾﻦ اﻧﺠﻤـﻦﻫـﺎی ﺳـ ّﺮی در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ .ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ اﯾـﻦ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺳ ّﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﺳﻮﻧﯽ ﺑﯿﺪاری اﯾﺮان اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎی ﻣﺨﻔـﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﻪ دار ﮐﺸﯿﺪن ﺷﯿﺦ ﻓﻀـﻞاﷲ ﻧـﻮری ،ﺗـﺮور ﺳـﯿﺪ ﻋﺒـﺪاﷲ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﯽ،
اﻗﺪاﻣﺎت زﻧﻨﺪه و ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺗﺮور و ﺣﺬف رﺟـﺎل ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺳـﺎﻟﻢ،
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺠﺎزات و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺘﺪرﯾﺞ راه را ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺧـﻮد
ﻫﻤﻮار ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری رﺿـﺎ ﺧـﺎن ﺗﺠﻠـﯽ ﯾﺎﻓـﺖ .اﻧﺪﯾﺸـﻪ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻣﺼﻠﺢ ،ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﻈﺮی ﺻﻌﻮد ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻬﻠﻮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از ﺑـﺪو
اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺑﻠﮑﻪ از آﻏﺎز ﺗﮑﻮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪﻧـﺎم دﯾـﻮانﺳـﺎﻻران ﻏـﺮبﮔـﺮا در
دوره ﻧﺎﺻــﺮی وﺟــﻮد داﺷــﺖ .ﺗﻮﺟــﻪ ﮐﻨ ـﯿﻢ ﮐ ـﻪ ﻣﯿ ـﺮزا ﻓﺘﺤﻌﻠ ـﯽ آﺧﻮﻧــﺪزاده ،ﯾﮑــﯽ از
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﺮوج ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﺪرت دوﻟﺘـﯽ در اﯾـﺮان ﺑـﻮد و
ﮐﺴﺐ >اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﻇﺎﻫﺮی ﺳﻠﻄﻨﺖ< و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑـﻪ >ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﻠـﺖ< را ﮔـﺎم
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮای >ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﺰه ﮐﺮدن اﯾﺮان< ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻦﻟﻮ :ﺷﻤﺎ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ را ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺸـﻮرﻣﺎن ،ﻫـﻢ
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﻫﻢ ﭘﺲ از آن ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ رﯾﺸﮥ
آن ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد؟
ﺷﻬﺒﺎزی :ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻦ ،در ﯾﮏ ﮐﻼم ،رﯾﺸﻪ ﻫﻤـﻪ ﻧﺎﮐـﺎﻣﯽﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﯾـﺮان در ﻓﻘـﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﻨﯿـﺎنﻫـﺎی واﻗﻌـﯽ روﺷـﻨﻔﮑﺮی در
اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨـﺎﯾﯽ از ﻧﺨﺒﮕـﺎن ﻓﮑـﺮی واﻗﻌـ ًﺎ ﻣﻮﻟـﺪ اﻧﺪﯾﺸـﻪ در
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ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ اﯾﺮان

ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﺎ ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎره ﺑﺎ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﯿﺮﺣﺴﯿﻦﻟﻮ :ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ.

