
 رانیبا جامعه امروز ا تیاصالح طلب عصر مشروط یها شهیاند انیجر یا سهیمقا یافتیره

 ینجف یموس

اره اصالحات درب هیبرآنند که امروزه دو نظر ی. برخباشدیاست مفهوم اصالحات م عیکه امروزه بر سر زبانها شا یمیاز مفاه یکی

 انیاسالم به جر یعلما انیآن را در م نهیشیو پ کندیدادن به آن حرکت م تیّو اهم یبه طرف آزاد یکیمطرح است که 

 شانیا لّهالمهیو تنز االمّةهیو بخصوص کتاب تنب ینینائ یرزایو م یمازندران عبداللّه خیش ،ینجف، همچون آخوند خراسان یعلما

 خیش ژهیخواه نهضت مشروطه و بومشروعه انیآن را به جر نهیشیکه پ کندیعمل م یخالف آزاد یگریو د دانندیمربوط م

 .دانندیمربوط م ینور اللّهفضل

 یاریما را  زیاز همه چ شیآنچه ب ر،یمس نینگاه فوق به مقوله اصالحات است. در ا یمجال، نقد و بررس نیما در ا هدف

 اناتیاز جر کیدر آن نهضت است تا معلوم شود که کدام  یطلبو روشن مسأله مشروطه و انواع اصالح قیفهم دق کند،یم

 معاصر است. یاسیتحوالت س خیدر تار یطلباصالح یانهایاز جر کیبه کدام  هیشب یفعل

علما  نایاست که در مشروطه م نیرا که ذکر آن گذشت از مشروطه دارند، اساس گمانشان بر ا یبرداشت نیکه چن یکسان

 (. اللّهفضل خیطرفدار استبداد بودند )ش ینجف( و برخ ی)علما یطرفدار آزاد یشرح بود که برخ نیبد یاختالف

 یاسالم یقیحق یطلبو در واقع اصالح تیدر مشروط یاصل انیجر دیگویهست که م زین یگرید یتئور ه،ینظر نیمقابل ا در

 .دیرس خینجف بعدها به تمام مواضع و تفکرات ش انیبوده و جر ینور اللّهفضل خیش اللّهتیمشروعه آ انیهمان جر

 یشده دارا ادی هینمود که هر دو نظر میروشن خواه قیتحق نی. امّا در اباشدیمطرح م اریهست که امروز بس یدو موضع نیا

 .شودینم دییدو تأ نیاز ا کی چیصورت مسأله ه یخیهستند و از نظر تار طیافراط و تفر

و  نددهیرا مدّنظر قرار م یوارد باشد که همواره دو خط فکر یخیتار یلهایاز تحل یاریبه بس یبه طور کلّ  رادیا نیا دیشا

 یو هر که خط مشهور به ترق یخط ترق یگریخط ارتجاع و د یکیگونه است(:  نی)چنان که در جامعه ما ا دارندیمفروض م

و ضد توسعه و امروزه ضد اصالحات  ییضد نوگرا شرفت،یضد پ ،یضدترق و خوردیاشته باشد انگ مرتجع مرا قبول ند

قبول  دربست زیرا ن ینباشد و همه آن خط بظاهر ترق یرا فرض کرد که ارتجاع یتفکر توانیکه م ی. در حالگرددیمحسوبم

و در  یهستند، امّا در بستر تعال ینمود که خواهان ترق یبازکاو هیزاو نیرا از ا انهایو جر افتیرا  یافراد یعنینداشته باشد؛ 

 انیرج توانینقادانه، اجتهاد و انتخاب دارند. لذا م یحالت ،ییمآبانه و نوگراغرب یخصوص تفکر غرب، تماس با غرب، ترق

 .گرید یدگاهیا از دامّ خواهد؛یاصالحات م خواهد،یو توسعه م شرفتیپ ست،ین یکه ارتجاع افتی خیرا در تار یسوم

 آنها ییآراو صف مشروطه مختلف اناتیبه جر قیدق ینگاه



 ،یقمر 1124از  یکی: میکه اوالً دو مقطع مشروطه را از هم جدا ساز میدقت کن دیبا میکنیصحبت م تیاز مشروط یوقت ما

)تا به توپ بسته شدن مجلس( که آن را مشروطه  دیکه حدود کمتر از سه سال به طول انجام یالدیم 1906و  یشمس 1285

 . مییگویو پس از آن، که مشروطه دوم م مینامنیاول م

 حضور داشتند: انیمشروطه اول، چهار جر در

 استبداد؛ انیـ جر 1

 ؛یو فراماسونر یسرّ یمنورالفکر و انجمنها یسکوالرها انیـ جر 2

 نجف؛ یعلما انیـ جر 3

 خواه.مشروعه یعلما انیـ جر 4

نظر کردند که اصالحات مورد یفوق در مقطع مذکور سع یبندسکوالر از دسته انیاست که جر نیما ا یقابل توجّه برا نکته

 ازند.س یتوده مردم عمل انیدر م شانیا ینجف و در واقع استفاده از نفوذ مذهب یعلما انیبه جر یکیخودشان را با شعار نزد

 یاز علما ینینائ یرزایمرحوم آخوند و م یخود به آرا یاست که در مقدمه ذکر شد که به دنبال انتساب فکر یانیهمان جر نیا

 .کندیاجرا م ینیالمله مرحوم نائ هیاالمه و تنز هیرا بر تنب شیمانور خو نیشتریب انیم نینجف است و در ا

 ینتفم ینور اللّهفضل خیخواه با شهادت شمشروعه یعلما انیجر رایتصور نمود؛ ز توانیرا م انیمشروطه دوم تنها دو جر در

 عبارتند از: ماندهیباق انیگشته بود؛ لذا دو جر فیشاه بشدت تضع یبا شکست محمدعل زیشده بود و استبداد ن

 نجف؛ یعلما انیـ جر 1

 روشنفکران سکوالر. انیـ جر 2

  انیم یشفاف نسبتها طرح

 مختلف مشروطه اناتیجر

تنباکو به  میرتح امیتنباکو بود و در ق میتحر امیپانزده سال قبل از ق تینهضت مشروطه در ابتدا عدالتخانه بود. مشروط شعار

و امامت جلو سلطنت گذاشته شد. دو مفهوم  تیمهدو یرازیش یرزایمطرح شد و در فتوا و حکم م تیهر حال امامت و مهدو

 .تعدال یگریامامت و د یکیمقدس است:  عهیدر ش

 تنباکو بحث عدالتخانه مطرح شد. میتحر امیجلو آمد و در پانزده سال بعد از ق عهیعدالت در ش انیجر ت،یاز امامت و مهدو بعد

نبه داشته باشد؛ ج یاچه جنبه م،یبرقرار کن میخواهیکه م یکه حاال قانون و آزاد شودیم نیمشروطه بحث ا یروزیبعد از پ

که  یتعدال ،یرغربیغ ایباشد  یغرب یطلبما اصالح یطلباصالح رمشروعه،یغ ایمشروطه مشروعه باشد  ،یغرب ای یاسالم

 .یرغربیغ ایباشد  یعدالت تفکرات غرب میخواهیم



وطه در بحث مشر اللّهفضل خی. شردیگیشعار مشروطه مشروعه شکل م یدر راستا ینور اللّهفضل خیجا موضع ش نیا در

بود و همان زمان جبهه استبداد هم با مجلس  ریو با آن درگ دیدیشدن مشروطه م یرا در روند غرب یلمشروعه مشکل اص

در  هستند و یکیدافعه مشترک داشتند،  کیو مستبدان چون  هاخواهعهطور وانمود شد که جبهه مشرو نیبود؛ لذا ا ریدرگ

 جبهه بودند. کی نهایکردند که ا غیموضوع تبل نیا یرو یلیهم خ خیتار

رب بوده، بحث اسالم و غ نهاینبوده است، بلکه بحث ا یعدالتیو ب یقانونیهرگز استبداد، ب ینور اللّهفضل خیبحث ش امّا

 چون با اصل مشروطه و قانون مخالفند، پس نهایسکوالر گفتند ا یمنورالفکر انیجر ی. ولیو غرب یطلب اسالمبحث اصالح

 :دیگویم اللّهفضل خیخوب جا انداختند. در آن زمان خود ش یلیخمسأله را هم  نیمستبد هستند و ا نهایا

 یمحمّد عتیباشد و برخالف قرآن و برخالف شر تیکه اساسش بر اسالم خواهندیم یعموم مسلمانان مجلس البتّه»

 کی در نیمن و عموم مسلم. پس خواهمیم یمجلس نینگذارد. من هم چن یقانون یو مذهب مقدس جعفر آلهوهیعلاهللیصل

و چه  مذهب یمزدک دهیهستند، چه با د فیحن نیو دشمن د تیما و المذهبهاست که منکر اسالم نی. اختالف بمیهست یرأ

اند و شب و روز بر تالش و تک و دو هستند که بر مسلمانها واقع شده نهاینایطرف من و کافه مسلم مشرب،یفرنگ هیعیطب

 یالفو اخت میتو همراه هس یرأهم یفقره را مشتبه کنند و نگذارند که مردم ملتفت و متنبه شوند که من و آنها همگ نیا

 .«میندار

 :ندیگویم شانیهم ا بعد

اند که علما دو گفته نهایا خواهم،یمن قانون م خواهم،یمن عدالت م خواهم،یمن مجلس م میبگو میآیهر چه هم م من»

 «خواه.دسته هم مشروطه کیدسته مستبد هستند،  کی؛ گروه هستند

 :دیگویم شانیخود ا و

مردم  حرفها درست است، نیو نه ا میکه بابا نه ما مستبد هست میمردم کن یحال میخواهیهم که م یکه به هر زبان افسوس»

 .«کنندیهم قبول نم

هم با استبداد  یسرّ  یاز انجمنها یبودند و چون مجلس و بعض ریمشروطه خواه در نجف با استبداد درگ یآن طرف علما از

بود  مشترک نهایچون دافعه ا یمنورالفکر یانهایخواه و جرمشروطه یعلما نیشبهه هم به وجود آمد که ب نیبودند، ا ریدرگ

 شدند. کیهم به هم نزد نهایا

وجود داشت: استبداد، سکوالرها،  یاسیس یرویشکل است که عرض شد. چهار ن نیبه ا تیمسأله دوره اول مشروط صورت

فضا به هم خورد و به هر حال،  نیا ینور اللّهفضل خیبعد از شهادت ش یمنته ؛یمذهب یهاخواهها و مشروطهخواهمشروعه

 مشروعه نابود شد. یجبهه علما

 ریرا هم گ یزیچ کی یو جبهه مشروعه را نابود کرده بودند، منته اللّهفضل خیگرا شغرب یانهایدوره دوم مشروطه جر در

تند، گذاش هیما ادینجف ز یخواه را سرنگون کنند از علمامشروعه یکه جبهه علما نیا یبرا نهایبود که ا نیافتادند و آن ا



در فکر  نیو ا کردندیم فیخواه تعرمشروطه یو علما یتهران نیحس رزایم ،یمازندران هعبداللّ خیش ،یاز آخوند خراسان کسرهی

خواه طهمشرو یعلما نیشده بود که چطور خود ا یمشکل نهایا یبرا نیو هم آمدینم رونیمردم رفته بود و از مغز و فکر مردم ب

دو  ،یقمر 1329 یآخوند خراسان اللّهتیزمان رحلت آ ات یشمس 1288 یعنی یقمر 1127مسأله از  نیرا از مردم دور کنند و ا

به تهران  مدام یمازندران عبداللّه خیو ش یآور شد، بخصوص که مرحوم آخوند خراسانعذاب یلیخ نهایا یفاصله برا میسال و ن

ا کند؛ امّا در ه را اجرینظارت پنج فق یعنی هیابد فهیآن ماده شر دیکه استبداد سابق برطرف شده و مجلس با زدندیتلگراف م

 کردند،یدر تهران منعکس م کردیکه م یکار نیدر نجف کمتر یآخوند خراسان یکه وقت یمطبوعات و مجلس نیمرحله هم نیا

ار تا نوبت دستور ک دیکشیماه طول م نیو گاه چند خواندندیو اصالً نم کردندیمعطل م دیرسیآخوند را که م یتلگرافها

مرحله  نیدر ا گریبه نجف ندارند و د یکه توجّه جدّ کندیمشخص م یروند بخوب نیبرسد. ا شانیا یمجلس به تلگرافها

 نجف تمام شود. یکه زودتر مسأله علما خواهندیمزاحم است و م نهایا ینجف برا

و  نهایاکثر ا مینیبیم م،یکنیم یرا بررس رانیا خواهیآزاد ینجف و علما یعلما انیما جر یاست که وقت نیمهم ا اریبس نکته

ه طرز ب رانیدر شبِ حرکت به ا یآموز است. آخوند خراسانو عبرت بیعج اریمسأله بس نیشته شدند و اک نهایبلکه همه ا

در تهران  یهبهانب عبداللّه دیّمطرح است. س شانیو شهادت ا تیشبهه مسموم یحت یعنی د؛ینفهم یفوت شدند و کس یمشکوک

 د،یگذاریجلسه م دیآیکه ما خوشمان نم یاز اشخاص یاست که با برخ یگفتند شما در منزلتان مدت شانیبه ا شود؛یترور م

 : نه.گفتیم ود،بر نهایا ربارِ ینبود که ز یهم آدم عبداللّه دی. سدیقطع کن دیجلساتتان را با

جلسات، سران  نیکه ا کردمیم حتینص شانیمن به ا دیگویرا کامل نوشته است، م نیا هیاتفاق عیدر کتاب وقا یکاشان فیشر

 را هم ترور کردند. شانیترک نکرد و ا شانیا د،یمجلستان را ترک کن کند،یمشروطه را ناراحت م

 یکیبعد هر دو کشته شدند.  یمشروطه هستند و در سالها خواهیآزاد یاز علما نهایکه ا میکه در مشروطه دار یگرینفر د دو

 یکیکشته شد و  یقمر 1146/ یشمس 1306است که در  یاصفهان اللّهاصفهان مرحوم حاج آقا نور خواهیرهبر مشروطه آزاد

 هم مرحوم مدرس.

 است یامشروطه جبهه خواهیآزاد یجبهه علما یعنیهم کشته شد؛  شانیاست که ا خواهیآزاد یعلما نیاز هم یکی مدرس

 یربانعلآخوند ق ،ینور اللّهفضل خیهمه کشته شدند؛ ش میکنیخواه را هم که نگاه ممشروعه یکشته شدند. علما یکه همگ

 .یقمام یو حاج یزنجان

 نهایا یاز اختالفها یکیدر مشروطه اول دارند.  یاختالفات مینیبیم م،یکنیم یخواه را بررسمشروطه یما جبهه علما یوقت

 یاعلم یاد را، ولو بعد استبد دندیدیغرب را م یخواه اول استعمار و تهاجم فرهنگمشروعه ی. علماتهاستیتفاوت حساس

 رانیبعد استعمار را. در اصل معتقد بودند اگر استبداد در ا دند،یدیاول استبداد را م رانیا خواهیآزاد ینجف و علما خواهیآزاد

 یتا زمان رحلت مرحوم آخوند خراسان یعنیموضع هم تا آخر ماندند؛  نیو بر ا رودیم انیاز م رانیسرنگون شود استعمار هم در ا

 محسوس است. عموض نیا م،یکنیآن را نگاه م یاسیمطبوعات نجف و رسائل س یوقت



 نیوار اس توانندیو معتقد بودند که م نیبها خوشخواهمشروطه یبودند، ول نیها به روند اوضاع بدبخواهکه مشروعه نیا دوم

 .مینکیخودمان هم کنترلش م م،یموج را خودمان درست کرد گفتندیموج شوند. در اصل م

 جاناتید و هجو تند بو نیا یمردم فکر کنند. به قدر گذاشتیآن زمان است، که اصالً نم یحائز توجّه، جوّ مطبوعات اریبس نکته

طرف  از آن اللّهفضل خیبه طور راحت با هم حرف بزنند. هر چه ش توانستندیکه دو گروه علما نم کردیم جادیکاذب در مردم ا

 .رفتیبه گوش مردم نم م،یندار یکه ما اختالف گفتیم

ا ر جانیه نیا ی. وقتکردندیکاذب درست م جاناتینفوذ کنند و چقدر ه توانستندیاست که چقدر مطبوعات م بیعج

مطرح شد  یقتو اللّهفضل خیش حهیال نی. همکردندیفضا را متشنج م خواستند،یهم م یوقت کردند،یسرکوب م خواستند،ینم

ردند، ک کیرا چاپ کرد، بالفاصله عوام را تحر نیصادق در تهران ا صبحدر مجلس باشند، روزنامه  دیکه پنج نفر مجتهد با

ؤول روزنامه مس ریمد روزیکه د سدیمضمون بنو نیرا به ا یروزنامه را شکستند و صبح صادق را مجبور کردند که متن ختندیر

 حهیال کیاجازه چاپ  نهایا ی. حتمیکردیرا چاپ م نیا دینبا م،یخواهیعذر م م،یباها چاپ کردرا اشت نیعجالتا نبوده و ما ا

 . دادندیرا نم یمعمول

 نیالمتآورد. در حبل شیخواه پمشروعه انیجر هیطلب منورالفکر در دوره اول مشروطه علاصالح انیبود که جر یاستبداد نیا

بحث نظارت فقها مطرح  نیهم میبود یآخوند خراسان یمضمون که ما خدمت آقا نیطلبه به ا کیچاپ شد از  نیدروغ یانامه

ه هم هاندهیهستند. نما نداریاست. مردم همه د یچه وضع نهایندارد. ا نید سناراحت شدند و گفتند مگر مجل شانیشد، ا

چند  د،شیگوشه روزنامه چاپ م کیو در  ردکیم بیمطرحکردند. تا آخوند تکذ نهایاست که ا یچه حرف نیمسلمان هستند. ا

 .گذاشتیخودش را م ریو تأث گذشتیماه م

متمم  نهایاز ا یکی کرد،یم کیخواه را در دوره اول به هم نزدخواه و مشروعهمشروطه یهم بود که علما یعوامل کی یمنته

 ینیکرد و خود مرحوم نائ کیدو جناح را به هم نزد نینگهبان امروز ما بود که آن زمان ا یشورا نیهم ای یدوم قانون اساس

 یستمسکو بعد تنها م رفتندیبود که تمام علما پذ یزیچ یعنیاست؛  یحرف درست م،یریپذیما م دیگویاالمه م هیهم در تنب

و  41ال ام، سام یبود. حت یسؤال ببرند اجرا نشدن متمم قانون اساس ریکه علما بعد از مشروطه توانستند نظام مشروطه را ز

را  هیچون شما نظارت پنج فق ست؛ین یانونمجلس شما ق دیگویسؤال ببرد، م ریرا ز یو حکومت و یپهلو خواهدیکه م 42

و  یمشروطه به متمم دوم قانون اساس خواهیآزاد یعلما یبعد از مشروطه، حت یاسیس ی. در تمام نهضتها و حرکتهادیندار

 .هیابد فهیو اسمش را هم گذاشتند ماده شر کردندیکرد استناد م بیتصو ینور اللّهفضل خیکه ش یاحهیال

ه حکم در مسأل نهایمثالً ا گرفتند؛یموضع م یامروز یگراطلبان منورالفکر آن مقطع درست مانند روشنفکران غرب اصالح

 یرانسانیحکم غ نیا گفتندیآن زمان شروع کردند به استخفاف کردن و سبک شمردن احکام اسالم. م یهاقصاص در روزنامه

 رسدی. بعد خبر به نجف مکندیرا به حکم قصاص م یادیاهانت ز ودشخ 121در شماره « ما رانیا» دهیاست بخصوص جر

 م،یتا ما حکم خدا را اعالم کن دیما بفرست یروزنامه را برا نیا ندیگویم یمازندران عبداللّه خیو ش یکه مرحوم آخوند خراسان

 !د؟یرا بگو نیا یجرأت کرده راجع به احکام اسالم یچه کس



روطه مش انیکه به جر یگذشتِ زمان بود. وقت کرد،یم کیمشروطه و مشروعه را به هم نزد یعلما دگاهیکه د یگرید نکته

ست که امانده  رانیمنورالفکر ا انینجف و جر انیبه هم خورده و تنها جر یاسیس یروهاین شیکه آرا مینیبیم میرسیدوم م

ت مطبوعا کند،یم دایرواج پ یاجرا شود. منکرات اسالم یدوم قانون اساس مکه متم خواهدیکرده و دلش نم دایپ تیّحاکم

 خی. نه حکومت مزاحمشان است چون از خودشان است، نه مثل شستیهم در کار ن یو مانع زنندیخودشان را م یحرفها

به  کندی. نجف شروع ماست یهنوز حکم نجف، حکم نافذ نهایایقبل غاتیوجود دارد، تنها به خاطر تبل تختیدر پا اللّهفضل

 .دادندینم یاثر بیو روشنفکران سکوالر هم ترت میاز آن بگذر میتوانیمتمم دوم قانون اجرا شود و ما نم دیکه با ینگارنامه

روطه نجف در نهضت مش یعلما یاسیاست. امروز در شناخت فلسفه س ینینائ اللّهتینجف مرحوم آ یپردازهایاز تئور یکی

 اشتباه است. نیکه ا شودیاالمه اکتفا م هیفقط و فقط به تنب

 یکه تمام ماجرا نیا گری. دستیمشروطه اول و در مشروطه دوم اصالً ن انینجف است، در پا انیاالمه انعکاس جر هیتنب

مرحله  یحت م،یکن ریتصو دینجف با یما دو مرحله برا یخی. پس از نظر تارشودیختم نم ینیبه مرحوم نائ خواهیآزاد یعلما

و فقط  دشویقطع م رانینجف ارتباطش با ا خواهیآزاد انیکه جر یخراسان آخوند. بعد از فوت میقائل شو میتوانیهم م یسوم

 ستیونالیعرب و ناس ستیونالیناس یجنبشها شود،یم دهیاز هم پاش یبعد عثمان رد،یگیو استقالل عراق را م ماندیدر عراق م

ن و آن زما شودیانگلستان مشغول م هو فقط ب کندیهم حساب خودش را جدا م نهای. نجف از اشودیترک در نجف مجتمع م

 .کنندیانگلستان مبارزه م هیعل یاصفهان عهیالشرخیدوم و مرحوم ش یرازیش یرزایم

 یمحالت لیمحمّد اسماع خیدارد که مرحوم ش زین گرید یاالمه را دارد؛ امّا رسائل هیتنب میکنینجف نگاه م انیما به جر یوقت

و قانون  یکه درباره آزاد میرا دار ییهم علما گرید یدر دفاع از مشروطه نوشته، در اصفهان، تهران و شهرها ییهارساله

 نهایهمه ا دیآن مقطع با یموردنظر علما یاجتماع یاسیشناخت اصالحات س یبرا یعنی د؛انمطلب نوشته یو نظام مدن یاساس

دوم  مشروطه انیجر نهایکه ا می( دارییها. در ضمن در نجف ما مطبوعات و رسائل )به قول امروز فصلنامهمیرا با هم نگاه کن

 .میبگذار االمههیما آنها را کنار تنب دیبا یعنی کنند؛یمنعکس م ینجف را بخوب

له شصت رسا کیشصت صفحه است؛ مثل  یچاپ نشده و دارا شتریشماره ب کیمجله  نی. ایاست به نام الغر یامجله یکی

ده ش جادیا هیو در همان جا زاو یانسان به قانون اله ازیاست و لزوم ن یاله نیو همه آن بحث درباره حکومت و قوان یاصفحه

ه نام ب دیآیدرمیگریآن مجله د یو به جا شودیمجله بسته م نی. امینیبیخواهان سکوالر تهران را منجف و مشروطه نیب

شما آن را ورق  ی. وقتدهدیبار چاپ شده که رسائل نجف را انعکاس م کیکه آن هشت جزء است و هر دو ماه « النجفدرّة»

 ییهاو اصطالحات و واژه ریو تعاب هرا نوشت عیهمه وقا اتی. جزئدیکنینجف حرکت م یهااز کوچه دیکه دار نیمثل ا د،یزنیم

 با مطبوعات تهران فاصله دارد. یلیبه کار برده که خ

زوه ج دم،یرا د «یالغر»هفتاد، هشتاد شماره از آن چاپ شده است. من  دیکه شا« نجف»است به نام  یهفتگ دهیهم جر سوم

 ،یمطبوعات و رسائل تا قبل از رحلت آخوند خراسان نیاش را دارم. ارا هم چهل، پنجاه شماره« نجف»را دارم و « النجفدرّة»

هم هست که من آن را  یگریدارند. مجله د رانیا یمهاجم نسبت به منورالفکر و خواهانهعتیشر یکامالً مذهب یفضا کی



 ید خراساناز شاگردان آخون یشهرستان نیالدّیطباطبائ دیّ، که مرحوم س«العلم»ام به نام را خوانده شیهامقاله یبرخ یول دم،یند

 است در جهان عهیحوزه ش یاسیس یعلم بوعاتمط نیاز اول دیچاپ شده و شا یمجله به زبان عرب نیآن را منتشر کرده؛ ا

 عرب.

را  یادیموارد ز دیاست؛ با دیمف یلیامروز هم قطعا خ یو برا میینجف را بگو خواهیآزاد انیجر یهامشخصه میاگر بخواه ما

 :میکن ادی

 هی. در تنبکنندیاستفاده م یاسالم یهاو حکومت، از واژه ینظام مدن ،ینجف در بحث آزاد خواهیآزاد انیکه جر نیا یکی

 دییرا تأ یو نظام مدن ی. آزادستین یزیغرب چ سمیبرالیها و اصول لاز اصطالحها و واژه خواهیآزاد یاالمه و رسائل علما

 است. یاسالم نگآنها فره یهافرهنگ واژه یول کنند،یم

ه از بود ک یانینجف ادامه جر یطلباصالح انیاست که جر نیا میدر آن دقت کن دیکه در نجف هست و ما با یگرید نکته

مقدس کار داشتند و در نگاه آنها مشروطه و مجلس، مقدس  میبا مفاه نهایمقدس است. ا انیجر کی یعنیتنباکو شروع شد؛ 

 یلیخ نیشود و بر ا یخودش خال یقبول نداشتند که انقالب از قداستها یعنی کردند؛یقداست تالش م نیحفظ ا یبود و برا

 خیه در تاراست ک یاهم نکته نی. اشناسندیمشروطه را به انقالب نم نهایکه ا مییرا بگو یاجا نکته نیداشتند. در ا دیتأک

 یعنیروطه؛ نهضت مش ندیگویو م رندانقالب مشروطه را قبول ندا . مطبوعات نجفستیدرست ن یجا افتاده، ول مانیبرا بایتقر

نداشته  آنها مفهوم مثبت یکه امروز دارد، برا یکرد. انقالب حاال به خالف مفهوم مثبت رانبابیلفظ انقالب را فرقه دمکرات در ا

 ونیانقالب و ونیدو فرقه بود، فرقه اعتدال رانیچون آن زمان در ا بردند؛یکم به کار م یلیخ شانیو لفظ انقالب را در نوشته ها

 دو فرقه بودند. نیا ون،یو اعتدال ونیاجتماع ون،یو عام ونیهمان دمکراتها بودند. اجتماع یو فرقه انقالب

 یلفظ کیلفظ انقالب  ندیگویمخالفند، م نینجف با ا دیانقالب مشروطه. جرا گفتندیمشروطه را مدام م زاده،یتق انیجر

که  یعدب یخطابها ی. منتهبردندینهضت مشروطه به کار م شتریچه هست و ب نیکه ا میدانیز فرنگ آمده و ما نماست که ا

در آن زمان  یشد. منته یهم جا افتاد و لفظ انقالب، لفظ مثبت نیا جیمشروطه نوشتند، گفتند انقالب مشروطه و بتدر یبرا

 داشتند. تیلفظ حساس نیا یرو نهایا

 یطلبمهم است که اصالح شیمطلب برا نینجف ا خواهیآزاد یعلما یطلباصالح انیجر مینیبیم م،یکنینگاه م یوقت ما

 عدول کند. خواهدیهم نم نیخودش را در چهارچوب اسالم و مقدسات مطرح کند و از ا

 یبد معتقد هم بودند که وضع عقب افتاده و شرفتیاز پ رانیهم قبول داشتند که ا نهایکه ا نیکه وجود دارد ا یگرید نکته

منجر  یدگمانعقب نیکه به ا یریو در س یماندگعقب نیدر علل ا یجا با سکوالرها هم اشتراک داشتند، ول نیتا ا دیاست. شا

نداشته و از  یاستقالل هیتا زمان صفو رانیا شود،یم دهید نهایو رسائل ا قاتیکه در تحق ییلهایشده، اختالف دارند. از نظر تحل

به وضوح وجود دارد که  نهایآغاز شده است و در مقاالت ا یاجنگ فرقه یول کند،یم دایاستقالل خودش را پ رانیآن زمان ا

و  با خودشان داشتند یادیز یهایریدرگ نهایبودند و ا لیچون قزلباشها هفت ا شود،یتمام م هیبا آمدن قاجار یاجنگ فرقه

به  رانیقزلباشها که قاجارها بودند برنده شدند و ا یاز گروهها یکیبود؛ باالخره  ریعثمان درگ یزه سنبا حو رانیا یعیحوزه ش



ظلم حکّام است  آنتا مشروطه ادامه داشته و  هیاز اول قاجار یزیچ کی یتمام شد. منته یاو جنگ فرقه دیآرامش رس کی

ام احکام اسالم را گرفته، ظلم حکّ یکه جلو اجرا یمشکل ما و سد محکم ندیگویحساس هستند و م یلیخ بارهنیکه آنها در ا

 است.

آن  امروز است و اناتینجف و جر خواهیآزاد انیجریطلباصالح یکه واقعا فرق جدّ  میکنیاشاره م یگریجا به نکته د نیا در

 یدر صورت نند،یبیرا م رانیاستبداد ا نهایا یعنیاست؛  یو اسالم ینگاه شرق کیبه استبداد  نهای. نگاه اباشدیخود استبداد م

 زیچ کیندارد؛  یرنگ بوم م،یکنیمطبوعات امروز خودمان استبداد را نگاه م یدر مطبوعات مشروطه و برخ یکه ما وقت

 یفضا . لفظ وکنندیدر مشروطه استبداد را مطرح کنند، ژاندارک و دانتون را مطرح م خواهندیم یوقت نهایاست؛ مثالً ا یواردات

 یکه در رسائل علما یشده، در صورت نامأنوس رانیا یکه برا ییانقالب فرانسه است؛ فضا یو فضا یغرب یآنها، فضا

ستبداد ا م،یخوانیامروز هم م یچه بوده؛ ما حت رانیاستبداد ا نیکه ا مینیبیواقعا استبداد را ملموس م رانینجف و ا خواهیآزاد

 ی: وقتدیگویم ،و مسافر دارد میکه رساله مق یریبود. تعب نیاستبداد سالط گفتندیکه آنها م یدادروشن است؛ استب مانیبرا

 کندیرا نقل م یادیز یهاباشد و نمونه شتریده از استبداد سلطان ب یبسا که ظلم استبداد کدخدا یکشور بر استبداد شد، ا یبنا

فت شد، گ حالیرا آورد جلو پادشاه و پر کند، مرغ ب یاخائن، مرغ زنده یاز وزرا یکی دیگویکه آن زمان بوده، م یاز استبداد

 نداشته باشند. دنیجرأت نفس کش یعنی م؛یکار را بکن نیا تیبا رع دیبا

د عبور دو تا گاو خوشرنگ دار دندیشان نشسته بودند، دحضرت واال در بالکن خانه دیگویو م کندینقل م یداستان نیهمچن

ان است. رنگ شصت توم یاقهوه یبایدو گاو ز نیا متیق دندیکردند، د متیق خواهم؛یرا م نهایگفتند که من ا شانیا کند،یم

اطراف، دهات  نیدر ا نندیبیم نهای. ادیمن آماده کن یشصت تومان برا دیآفتاب با وببه مباشرانشان گفتند که تا غر شانیا

داخل  ندزیریاز سفر مکّه برگشته و هنوز پول دارد، لذا م ینام میابراه یحاج کی نندیبیم رندیگیهمه خراب است و سراغ م

 ندیگویم چرا؟ دیگوی(، مخواستندیخودشان م یبرا هم)ده تومان  یهفتاد تومان پول بده دیکه با ندیگویخانه او و با کتک م

امروز آمدم،  نی: من که همدیگویم یاج. حدیو به خاله حضرت واال حرف ناجور زد دیشدیشما چند روز قبل از بازار رد م

واال فعالً  ترحض ندیگوی. ممیبگو شانیبه ا یزیندارد که من چ یسن دارد، معن شتریخاله حضرت واال که نود سال ب یوانگه

 ده تومان خودشان رند،یگیم ی. خالصه هفتاد تومان از ویپول بده دیناراحت و غضبناک هستند، با

ور پول را ج نیکه چطور ا ندیگویحضرت واال م روند،یحضرت واال م شیپادشاه، بعد پ یو شصت تومان برا دارندیبرم را

که به خاله ما  نیا انصافهایب دیگویم زنند،یم یوقت د،یبزن ادیفراش را کتک ز نیاول ا ندیگویم ند،یگویقصه را م د،یکرد

و  روندیم چارهیب ی. دوباره به سراغ آن حاجدیگرفتیتومان م صدیس دیاست، با وماناز هفتاد ت شتریاهانت شود، جرمش ب

 .یامر پوچ و واه کیسر  برند،یم نیاو را کالً از ب یزندگ

قمار شب  کیبه  نهایا دیگویجالب است؛ از جمله م یلیآورده که خ یزیریلینوشته و موارد خ ادیموارد ز نیشده از ا ادی رساله

 ندیگویم هانیرسائل ا نی. در هممیخواهیبود، ما نم یچه قابل دهیقاشق آب گند کیو گفتند  دندیخزر را بخش یایو خمار روز در

 یلو کرد،یکشور را حفظ م یکه شوکت اسالم و مرزها میرفتیپذیم هیزاو نیبه هر حال از ا رانیرا در ا یما سلطنت قبل

 .میریبپذ میتوانیاصالح را نم نیما ا نیاجانب را باز کرده؛ بنابرا یرا هم ندارد و پا نیآمده، ا شیپ رانیکه در ا یدیسلطنت جد



طه مشروعه ما مشرو گفتندیخواه داشتند و ممشروعه یبه علما یاشکال خواهیآزاد یکه علما میرا در پرانتز بگو یاجا نکته نیا

 دیامشروطه مشروعه هست ب دیی. اگر بگوشودیوع نموقت مشر چیاست که اساس سلطنت ه نیعلتش هم ا م،یرا قبول ندار

و  کردندیبود که آن زمان م ییاز انتقادها یکیهم  نی. امیدانیوقت مشروع نم چیو ما سلطنت را ه دیسلطنت را مشروع بدان

ظلم  فیمجلس تخف مییگویبه خاطر مجلس است، چون م ست،یبه خاطر سلطنتش ن میما اگر مشروطه را قبول دار گفتندیم

 . میدانیم یمشروطه را ما اسالم نیا کند،یم

آشنا  رانیواقعا با استبداد ا خواند،یرا م رانینجف و ا یشده در رسائل علما میترس یاستبداد یفضا یهر حال انسان وقت به

 رانیا خیارد و از تارند یکردند، رنگ بوم میما ترس یکه مخصوصا از دوره رضاخان به بعد، منورالفکرها برا ی. استبدادشودیم

به  ینیرا که مرحوم نائ یخودشان از استبداد، حمالت یخاص غرب یبراساس همان تلق یوزامر یاست. منورالفکرها گانهیب

 یر فضااست. د یبیعج زیچ کیاصالً  نی. ادهندیم قیتطب «هیمطلقه فق تیوال»استبداد و حکومت مطلقه کرده است به 

 .ستین قیجور حرف بزند و اصالً قابل تطب نینباشد که ا دیشا یکتاب کس نیا ینجف و در فضا

 ینیکنند. مرحوم نائ نییرا تب ینظام خواهندیها هستند که مخواهها و مشروعهخواهاست. دو گروه مشروطه یگریبحث د نیا

فاظ و ال نیه است. حال اکتاب در آن زمان نوشته شد نیکند و ا نییمشروطه را تب نیا خواهدیشکست دوره اول م انیدر پا

جا  نیرا به ا ینیو آن فضا و حمالت مرحوم نائ میبگذار یانقالب اسالم ین را در فضایا مییایها چه کار دارد که ما بواژه

 یف از آزادنج یعلما یکه در تلق یاست. نکته مهم یکامالً اشتباه زیچ یو از نظر تئور یخیاز نظر تار نی. امیبده قیتطب

 یعنیضد استعمار،  خواهیآزاد یول خواهند،یآزاد نهایاست که ا نیاست ا یمنورالفکر انیبا جر یوجود دارد و نقطه افتراق جدّ

 یبیلص یمبارزه با کشورها نهایا یبرا یهم در مقابل استبداد است و هم در مقابل استعمار. آزاد ندیگویم یآزاد یوقت نهایا

سالم ا هانبه ج یبیصل یهجوم کشورها یرافع آزاد ینینائ یرزاینجف و م ی. نزد علمانهاستیمتن خود ا قایدق نیاست. ا

 استعمار، از از شرّ یخالص یو برا کنندیحساب م یکیاستبداد و استعمار را  کنندیصحبت م یاز آزاد یوقت نهایا یعنیاست؛ 

 .کنندیاستفاده م یآزاد

 یما وقت .خوردینجف هم نم یبه فضا نی. امیمطرح کن ینیرا در مقابل حکومت د مفهوم نیا مییایدارد که ما ب یچه ربط نیا

 ناراحت است. نهایانگلستان از ا مینیبیم م،یکنینجف نگاه م خواهیآزاد یعلما یفکر یبه فضا

 نهیه در زمک یکه پنج روزنامه و مجله در کربال و نجف منتشر کرده است. کسان یرازیش یآقا یعل رزایبود به نام م یشخص

 یاست، ول خواهیشخص آزاد نیاست. ا شتریب نیالمتاز حبل شانیا یهاارزش روزنامه ندیگویکار کردند، م دیجرا خیتار

که  یوقت شانی. ایهم با استعمار خارج ده،یضد استعمار. در دوره قاجارها هم با استبداد جنگ خواهیآزاد س،یضدانگل خواهیآزاد

 نهایا م،یرا قبول ندار نهایا یول م،یما مشروطه را قبول دار دیگویم دهد،یشود، کنسول انگلستان اجازه نم رانیوارد ا خواهدیم

و همان جا هم دفن  شودیو در همان کربال فوت م شودیم یریجلوگ رانیو تا آخر عمر از ورودش به ا ندیایب رانیبه ا دینبا

استعمار.  هیعل ،یبه نام آزاد کرده،یانگلستان روزنامه چاپ م هیشود، عل رانیوارد اکه انگلستان نگذاشته  نیبه انتقام ا یشده، ول

 ت.توأمان اس یتبدادو ضداس یفضا ضداستعمار نیا میدقت کن م،ینیبینجف را م خواهیآزاد یفضا یوقت دیلذا ما با



ه گفته ک یاستبداد نیاست و با ا یرانیا یاستبداد مشخص بوم کینجف، به طور کامل  یاستبداد مطرح شده از سو پس

از  یاست که در کنار آزاد طورنیهم کنند،یبحث م نهایهم که ا ی. آزادکندیدارد، فرق م یغرب یفرهنگ یو فضا شودیم

 .شودیمطرح م نهایا یبرا یاستعمار به طور جد

 خواهیزادآ یکه علما نیا گری. نکته دددهیرسائل خودش را نشان م نیکه مخالفت با نفوذ اجانب در تمام ا نیا یبعد نکته

 نهایده، امّا اهم کر ریاز قبل در نجف هست و تأث ییغرب نبودند و کامالً از آن آزادند. گرچه فضا سمیبرالیل میمفاه رینجف اس

 کنندینقدش م یبدهند. براحت قیتطب سمیبرالیکه خودشان را با ل ستندین نیدر چهارچوب ا یلیفضا ناراحت هستند و خ نیاز ا

 یفضا یو از نظر عمل شوندیم ریدرگ کیاز نظر تئور رانیا یبا سکوالرها یو به طور جد برندیسؤال م ریرا ز شیها هیو پا

 .دهندیرا مورد نقد قرار م یتفکر غرب برالیل

بحث  نجف خواهیآزاداست. ما در رسائل  تیو مقبول تیبحث مشروع م،یدرباره آن بحث کن دیجا با نیکه باز ا گرید نکته

 تیاصالً مشروع یول دهند،یبه مردم و مشارکت آنها اصالت م نهاینکته مهم است که ا کی نی. امیرا کمتر دار تیمشروع

 نیحس رزایخواب مرحوم م ینیآن جا که مرحوم نائ دیرا نگاه کن االمههینباست. شما اگر آخر ت تیبحث مقبول شود؛یبحث نم

به  یها، ولو فق ینیکتاب اضافه کنم راجع به حکومت د نیبه ا گری: من قرار بود دو فصل ددیگویم کند،یرا نقل م یتهران

اد را در مقابل استبد یمشروطه و آزاد نهاینظر کردم. اصالً خود او مسأله حضرت امام زمان، صرف دندید شانیکه ا یخاطر خواب

 ینید استبداد و حکومت نیاالمه، حکومت قدر مقدور ب هیتنب ی. فضاینیحکومت قدر مقدور نه در مقابل حکومت د دند،یدیم

 .ینیاست نه بعد از حکومت د

 استعمار و منافع غرب، خودشان یاز موج جهان نهایکه ا نیمطرح است ا یجدّ یلیکه در رسائل نجف به طور خ گریمهم د نکته

تبد هستند، فاسد و مس میکه رژ ییهایعثمان ها،یعثمان یکه وقت نیو کامالً در مقابل آن هستند. شاهد مثال ا دارندیرا دور نگه م

 هایرف غربنه ط رندیگیرا م ینجف طرف عثمان یعلما شوند،یرمیآلمان، و انگلستان درگ ا،یتالیدر مناطق تحت نفوذ خود با ا

 یکی یغرب یطلبان امروز منافع خودشان را با کشورهارند. امّا متأسفانه اصالحمنافع جهان اسالم را مدنظر دا نهایا یعنیرا؛ 

غدغه ضد د کیآنها  م،یریدرس بگ میاگر از نجف بخواه یعنی ؛جبهه امروز ما یاست برا یخطرناک یلیخ زیچ نیو ا نندیبیم

ر صفحه د شانیا م،یکن دایپ میتوانیشاهد مثال را م نیهم ما ا االمههیطلب دارند. در تمام رسائل، در خودِ تنبو اصالح یغرب

است، اگر  ریسراز یاسالم ککه از بالد غرب به سمت ممال یتمدن بشر یبنا میعظ لیس نیا: »دیگویم االمههیکتاب تنب 83

 میعظ لیآثار آن ساز  جایتدر یاساس مسلمان م،یو تمدن اسالم را کامالً به موقعِ اجرا نگذار مینکن یریاسالم جلوگ یما رؤسا

 دیا بام دیگویو م کندیم ادی کندیکه از تمدن غرب دارد به ما هجوم م یلیاز س شانیا حایصر یعنی ؛«شودیمحو و نابود م

 ت.هس خواهیآزاد یرسائل علما یو کتابها االمههیاست که در کتاب تنب ییهم باز فضا نی. امیستیبا لیس نیجلو ا

و  میکنیغرب( از رنسانس شروع م دیجد خی)تار میغرب را بسنج خیتار میخواهیم یکه ما امروز وقت نیا گریمهم د نکته

غرب را  داشته باشند و یبا غرب تعامل خواستندیم یدر نجف، وقت یول م،ییآیجلو م یقرون وسط ونان،ی کیبراساس تفک

 ی. در نجف وقتیبیصل یجنگها یعنیاست؛  زیرآمیتحق هایغرب یکه برا یاهنقط کنند،یشروع م یبیکنند، از نقطه عج لیتحل

باشد،  نهایبه ا رادیا کی دیشا نی. البتّه اکنندیصحبت م یبیصل یغرب صحبت کنند، از جنگها تیراجع به ماه خواهندیم



است؛ امّا  یرنسانس ست،ین یبیصل گریآمده، د شیکه بعد از رنسانس پ یکه به هر حال غرب نیا رادیهم هست. ا یحسن کی

ده. اصالً و سکوالر ش ستیهم ن یحیمس ست،ین یبیصل گریغرب، د نیدر رسائل خود متوجه شدند که ا نهایا دیآیبه نظر م

اسالم و  خیبودن و مسأله گره تار یبیارتباط و گفتمان خودشان را با مردم حفظ کنند، صل خواهندیچون م یندارد، منته نید

مله و ح یغرب یمسأله کشورها نهایاز نظر ا یعنی کشند؛یرا مدام به رخ م نیا ده،یگ رسزمان به جن کیرا که  تیحیمس

هست  خواهیآزاد یعلما یمرحوم آخوند و کتابها یهاهیهم که در اعالم یاست. جمالت یاسالم یبه کشورها یرسوخ نصار

 لیناقوس تبد . اذانمان بهشودیم لیتبد سهیو کن سایبه کل جدمانمسا م،یاگر ما مبارزهنکن ندیگویمثالً م دهد؛یرا نشان م نیا

ها به واژه نیا االمههیو در خود تنب برندیبه کار م یلیاصطالحها خ نیاز ا یعنی شود؛یم لیتبد کشنبهی. جمعه ما به شودیم

 است.  یجد نهایا یدغدغه برا نیا یعنیکار رفته؛ 

ما را به سنّت گذشته خودمان وصل کند، در  دیبا یگذشته است، آزاد راثیم یایکه از نظر نجف، مشروطه اح نیا گرید نکته

 گرفت،یرا دربرم زیکم همه چو در مشروطه دوم کم شدیحاکم م تختیکه در پا یکه از نظر تفکر سکوالر و تفکر یصورت

 .گذاشتندیآن دست م یرو ینجف به طور جد یبود که علما یانقطه نیگذشته بود و ا راثیحمله به م

نامه  نی. ادکنیم حیاز تجّار نوشته است و وضع نجف را تشر یکی ی)نفر دوم نجف( برا یمازندران عبداللّه خیمرحوم ش یانامه

 :دیگویدر نجف است، م خواهیمرجع آزاد کیکه از زبان 

به اغراض  ه مملکت همدسته مواد فاسد کی ت،یمشروط میاستبداد و استوار داشتن اساس قو ثهیکه در قلع شجره خب نیا اول»

اکم و ح شاءیو فعال ما  یتعد یمذهب، سد ابقا انتیاسالم و ص ضهیداخل و با ما مساعد بودند. ماها به غرض حفظ ب گرید

و آنها به اغراض  هینید سیو حفظ نوام هیاحکام مذهب یو اجرا نیمسلم موالدر نفوس و اعراض و ا نیبودن ظالم دیریما 

 .«گریفاسده د

مواد فساد در  نیاز غرض، از مشروطه هم به واسطه دخول هم یخال نیمقدس ن،یمقدس یبعض دیگویم شانیا سپس

مرجع  کیاست که  ینکته مهم نیمخالفت افتادند. )ا یبه واد گریدو امر از همد نیا زیعدم تم یخواهان و از رومشروطه

د، فاسد بودن نهایاشخاص کنار ما بود. ا نیکردند ورود ا لفتموقع با ما مخا کیخواهان که مشروعه ی(. علتدیگوینجف م

ا ما مخالف ب الغرضیخال نینیبدهند و باعث شد که متد زیتم امدندین نهایکردند. ا کیغرض هم داشتند، خودشان را به ما نزد

رف سابق ط یاستبداد ارهکه اد یمادام دیگویم شانیفاسد(. بعد ا یغرضشان هم مثل ما نبود )غرض آن آدمها نهایشوند و ا

 مغرض. یما و آن آدمها نینداشت ب یاختالف مقصد بروز نیبود، ا

که  یبمذه نیو شالوده را بر قوان حیکه اساس را صح میستادیشد. ماهها ا یمقصد علن نیاز انهدام آن اداره ملعونه، تبا پس

 میودشان به تمام قوا درآمدند، هر چه التماس کردمراودات خ لیآنههم در مقام تحص م،یاست استوار دار ریناپذابدالدهر خلل

خواهِ وطهخودتان هم اگر واقعا مشر یایحفظ دن ی)برا اکمیدن یالمعاد فکونوا احرارا ف تخافونو کنتم ال ن  یلکم د کنیکه ان لم 

ون بماند( به خرج نرفت. وجود قش داریاستوار و پا ستیممکن ن یمذهب نیجز براساس قوان رانیا تیمشروط د،یخواه هستوطن



 مقاصد خود یدر مقام اجرا تیرا در مملکت، اسباب کار خود دانسته، اسباب بقا را فراهم و به کمال سرعت و فعال هیهمسا

 «برآمدند.

 نیرا اچباشد،  یقدر جدّ نیدر جبهه منورالفکران مسأله اجانب ا دیکه چرا با مینقد به روز را مطرح کن کیجا دارد که  نکیا

ن وجود قشو نهایمسأله در مشروطه هم هست، چرا ا نیا کنند؟یخود مسأله ارتباط با اجانب را مطرح م یبقا یبرا نهایقدر ا

 :دیگویم خواهیعالم آزاد کیبه عنوان  یرا مرحوم مازندران نیا ؟مهم بوده شانیدر کشور برا گانهیب

م داخل ه نهایبخصوص آن دسته آخر را(. ا می.امروز دارنهاستیدر کشورشان باشد، به نفع ا یکه اجنب خواهدیدلشان م نهایا»

درآمده که نفوذ ما دو نفر تا حاال که استبداد در مقابل  یدارند. رأ رهیکه در نجف اشرف و غ یاشدند از انجمن مذکور به شعبه

خبر  هیرنفوذ بکوشند و مجالس س نیدر سلب ا دی( بادیبشو ادهیاز قطار اصالحات پ دیاست )با ضربه بعد م نیبود، نافع و از ا

 اغراض نیشعبه داخل و به هم نیدر ا شوندیکه به صورت طلبه محسوب م یاشخاص عوام ده،یدر نجف منعقد گرد میدار

ردند و اطراف ککه به  هایچه کاغذپراکن انسته،د بیسلب نفوذ را به نشر اکاذ قیگونه اشخاص طر نیدر نجف اقامت دارند. ا

 .«کنندیدرجم دیدر جرا

 است: نیا شانیبحث ا نیآخر

 «شده؟ شتریاز اعتماد به خود ماها ب هاسهینوک نیبپرسد که چگونه اعتماد به ا ستین یکی»

 :دیگویم بعد

 کیرا  نی)ا میبه دست آمده و بر جانمان هم خائف و چه ابتالئها دار هیاسباب عال ریغ بیکه مطلب باال گرفته مکات حاال»

را اگر سد  یثلم کیمرکز مشغول،  یمتصل به اصالح خراب گری(. از طرف دستین اللّهفضل خیکه ش دیگویم خواهیعالم آزاد

 زادهیقکه ت دایدرآمده جد یزیچ کی م،یبر جان خودمان هم خائف م،یا. واقعا خسته شدهدیآ دیپد گرید یاز جا یهزار خراب م،یکن

وده، هر کس نب ریاوالً تکف م،یاز ما دو نفر صادر شده که متفقا حکم کرد زادهیدر باب تق یحکم ندیگوی. ممیکرد ریرا تکف

هم  نیو ا میمملکت داد تیمسلکش با اسالم اتو مناف یاسیداده کذب محض است، ما حکم به فساد مسلک س رینسبت تفک

 اشیاسیک سآدم مسل نیاست که ا یمشخص زیچ کی یعنی را قبول دارند؛ نیهمه ا م،ییکه فقط ما دو نفر بگو ستین یمطلب

 .«دیزده رفع نمامملکت و ملت فلک نیفاسد است، که خداوند شرّ او و امثال او را از ا

 آمده است: ینامه از آخوند خراسان کی در

ها زده و بدبخت را رملت فلک نیو ا دیملحق شو سیبه عشّاق پار س،یمعبودتان در پار یبه سو دیما را، برو دیکن راحت»

 .«دیکن

 :دیگویم گرید ییدر جا یمرحوم مازندران باز

 نیبه است و ابود، استبداد شما استبداد مرک یاستبداد فرد یبدتر است، استبداد قبل یاز استبداد قبل ینظر ما استبداد فعل به»

 «است. یاستبداد مرکبه بدتر از استبداد فرد



و سال د انیجر نیطلب سکوالر داشتند. ااصالح انینجف نسبت به جر خواهیآزاد یاست که علما ییاز نقدها یکیهم  نیا

مختلف بخصوص در مطبوعات وارد شدند، بحث اختالط دختر و پسر را مطرح کردند که  یایادامه داشت. سکوالرها از زوا

 یاعتراضها یلیمسائل خ نیا یو رو کند،یفرق م هاینسوان با نگاه غرب فهینجف نقد شده که نگاه ما به طا بیدر مکات حایصر

 آمده.  شیپ رانیکه در ا ستیمسأله چ نیکردند که ا یدیشد

 یادیرد ز. موادادندینشان م تیحساس یلیخ زین دادندیم قیقرآن را با علوم روز تطب اتیکه منورالفکران آ یریتفاس یرو

و  یطلباصالح یفضا خواهندیو م برندیرنج م دایشد رانیاسکوالر حاکم بر  یفضا نینجف از ا یکه علما مینیبیم

که  نیجدا شوند، امّا موفق نشدند، علتش هم ا یغرب یفضا نیکنند و از ا یمعن یتفکر اسالم لیخودشان را در ذ یخواهیآزاد

که  ییطور و به هر حال علما نیهم هم یمازندران عبداللّه خیو ش یکه رحلت کرد، آخوند خراسان یتهران نیحس رزایمرحوم م

ه دست ب رانیران کامالً قطع شد و ایمشروطه نجف ارتباطش با ا انیرفتند. جر نیبودند از ب رانینافذالکلمه در مشروطه ا

 آن افتاد. لیاحزاب اعتدال دمکرات و از قب

ادامه  نیا گشتند و میمختلف تقس یهاشدند و مدام به شعبه گریمشغول زد و خورد با همد یسکوالر منورالفکر ده سال انیجر

ا به طور ر سمیبه هر حال آن سکوالر توانندینم یبازو فرقه یبازحزب نیکه با ا دندیالدوله و بعد هم دداشت تا قرارداد وثوق

رضاخان  تیبل ریز بایهمه تقر گفتندیسخن م یهمه از آزاد نیکه ا یخواهانیآزاد نیاست که ا البکنند. ج ادهیپ رانیکامل در ا

 انجام ندادند و مروّج آن فرهنگ شدند. یآزاد یهم برا یحرکت چیقرار گرفتند و ه یپهلو

 سره قدس ینینائ یرزایعالّمه م یآرا در یاسیس اصالحات

 ینها برانه ت شانیاست. ا تیعصر مشروط یطراز اول فکر یتهایاز جمله رجال و شخص ،ینینائ نیحس رزایعالّمه م اللّهتیآ

منزلت و اعتبار فراوان بوده است، بلکه  یدارا ینید تیبه جهت مرجع تیبعد از مشروط یهاو عراق در دهه رانیا یعیه شجامع

 یدارا زین عهیش یِمدرسه اصول ییگرااصول و از لحاظ طرح مباحث ناظر بر نخبه علمدر  قیمتقن و عم یبه سبب داشتن آرا

 :سدینویالملّة م هیو تنز االمههیکتاب تنب فیگرانقدر در سبب تأل تیشخص نیاست. ا اریبس یاعتبار تخصص

 «زندقه و الحاد و بدعت )استبداد( است. نیملت از ا هیو تنز عتیشر اتیامّت به ضرور هیتنب»

شده  یونگوناگ یرهایتفس یاجتماع یدموکراس یابیو ارز یاثر در باب آزاد نیا یدگاههایاالمّة و بحث از د هیکتاب تنب درباره

طلبان حاصال یادعا م،یرا به طور شفاف و مستند نشان ده شانیما را برآن داشتهاست که اصالحات موردنظر ا نکیاست. آنچه ا

 آن بزرگوار است. یبه آرا اتشانینظر یکیدر نزد یسکوالر امروز

اص آن خ طیگاه شرا چیو ه ردیقرار گ یابیمورد ارز دیبا تیخاص نهضت مشروط طیدر شرا رزایموردنظر م یاسیس اصالحات

 :میکنیم یرا در سه عنوان بررس نهیزم نیآن بزرگوار در ا یاز نظر محقق دور نگردد. ما آرا شانیا یآرا یابیمقطع در ارز

 نظام قدر مقدور؛ کیدر قالب  یاسالم یدموکراس انیـ ب 1

 ؛یاسالم و دموکراس یقهایاشتراکها و تلف انیـ ب 2



 .یاجتماع یو دموکراس یآزاد یابیدر ارز عهیش یاسیس هینظر انیـ ب 3

با  یقدر دیامقاله ب یدر ابتدا ست؛ینگر توانیسه مقوله بهتر م نیاز ا کیرا با کدام  ینینائ یرزایکه م نیبه ا قیدق پاسخ

 ادیرفصل از سه س یکیدر  االمّههیتنب رامونیزا پو مناقشه زیانگبحث یچرا که اکثر مباحث و اظهارنظرها رد،یتأمل صورت پذ

که  دیترک رسمش دگاهید یبه کتاب بتوان به نوع تریو نگاه کل یبندجمع کیتعمق و در  یقدربا  دی. شاگرددیشده خالصه م

 از سه عنوان گفته شده را در برداشته باشد. کیاز عناصر و اصول و اهداف هر  یبرخ

 گریمجلس، ضرورت شورا، مساوات، انتخاب وکال و مسائل د لیضرورت تشک رینظ یآن و مباحث یایو ابعاد و زوا یآزاد بحث

پاسخ  یخوبب استیو س نیآن در حوزه د رینظ ییو بحثها یاسیبه بحث مشارکت س تواندیامروز م االمّه،هیتنب ینیدر فکر د

و  یبدادنظام است تیو ماه یداداستب یعالّمه در نقد استبداد و حکومتها یرزایمباحث م لیو تحل هیو تجز یدهد. کالبدشناس

 و یمشارکت مردم یعنیخود، ما را به نطقه مقابل آن  یاست که در فحوا یاز آن از جمله مباحث و موضوعات یعوارض ناش

که  یاسیمعضالت فکر س ایاز مباحث و موضوعات  یاریبصراحت ادعا کرد که بس توانیلذا م رساند،یمردم م گاهیجا یابیارز

خود را در قالب  یهاشهیو ر هانهیزم تواندیبه کاوش و بحث و تفحص گذاشته شود، م دیبا یدر دهه سوم انقالب اسالم

ث در اطراف طرف و بح کینقد استبداد از  بارهنیکند. در ا دایعصر مشروطه پ یاسیو س یفقه ،یدر متون فکر تریمباحث کل

 .بخشندیغنا م یاسیمشارکتس نهیموضوع پژوهش ما را در زم ،یقیتحق یهمچون دو راهنما گر،ید یاز سو یآزاد

 االمّههینبقسمت ت نیهمراه است. در ا ثیو احاد میقرآن کر اتیمردم با ذکر آ یاسیدرباره مشارکت س ینیعالّمه نائ یاستداللها

نظام  میدر بحث خود در ترس ینیموضوع است. اصوالً عالّمه نائ نیبه ا «دنیبخش تیمشروع»و استناداتش تماما ناظر به 

 .موردنظر آن استفاده کند یو اجتهاد مرسوم و روشها عیاز اصول مورد قبول تش دیبایم عهیمورد قبول ش یاسیـ س ینید

 اند.ودهب عهیش ینید یهابلکه مجتهدان و فضال و نخبگان علما و حوزه ینه مردم عاد رزا،یکه حوزه خطاب م مینکن فراموش

و توجّه به نقش و عظمت و  یهم مشارکت مردم یخیاست که از نظر تار نیبه آن اشاره کرد ا توانیکه م گرید جالب نکته

لذا  ردد،گیتنباکو بازم میتحر امیبه دوران ق یبه نحو د،یو حوادث و تحوالت عصر جد امهایدادن به ملت در ق یاصالت نسب

 .شدیم یو طراح نییتب عهیش یتوسط علما ستیبایبود که باالخره م یامر یاسیمردم و ملت در نظام س گاهیجا قیدق نییتب

تا در  کندیاستفاده م یعقل یو استداللها یخیتار ،یعرف یهااز جنبه ینینائ یرزایم ،یاسیمباحث س تیمقبول نهیدر زم امّا

ه تنها به ن رزایم نهیزم نیشرع و عقل را توأمان مورد استفاده قرار داده باشد. در ا یخود به نحو یاسیمباحث فکر س یهاشهیر

 نیاز ا یبیو ترک قیو در تلف کندیدو مورد طرح م یکیفرنگ را هم در  یحکما یبلکه رأ ورزد،یباستان استناد م رانیا خیتار

 .پردازدیبه بحث م یدر حکمت عمل یدانشمندان اسالم هیموارد با نظر

 از متن کتاب دقت شود: یانمونه به

مطهره  عتیکه در شر یملل حفظ وطنش خوانند و احکام ریاسالم و سا ضهیحفظ ب نیع ن،یرا در لسان متشرع یمعن نی... ا »

از  یدانند. شدت اهتمام عظما هیو جزء دوم از حکمت عمل هیو تمدن یاسیمقرر است احکام س فهیدو وظ نیاقامه ا یبرا



قبول آنان هم با کمال تورع از ترفع  یوزارت و تصد یدر علم برا نیاملک یفُرس و روم در انتخاب حکما نیمتقدم نیسالط

 «جهت بوده است. نیقاهرانه از ا

 عه،یش یاسیس هیآن در نظر گاهیمردم و جا یاسیاذغان داشت که در بحث مشارکت س توانیشده م ادی داتیتوجّه به تمه با

 یناسشمباحث و ورود و خروج و روش نیا نهیدر زم یو یهایبوده است و فضاساز رروبرویز نیعوامل و عناو با ینینائ یرزایم

 کرده است: نییو اهداف تع جیکتاب را در اصول موضوعه و هم در نتا

 .تی: بحث مشروعاول

 .تی: بحث مقبولدوم

 .یاز حداقل نظام قابل قبول قدر مقدور گرفته تا نظام کامل اسالم عه،یش یاسیاز نظام س ی: طرح کلسوم

 طیشرا اند، بلکه با توجّه بهبحث شده یکل یسازنه تنها در مفهوم ،یاستبداد، استقالل، بندگ ،ی: مباحث عدل، ظلم، آزادچهارم

 اند.مورد توجّه قرار گرفته زین یزمان

 .رانینظام مشروطه ا یو منطق یشرع میو تنظ تیاستبداد قاجار و تثب ی: نفپنجم

از مباحث  یکیحول  دیبایم ،یاسیـ س ینید یو ارزشها هانهیو زم میاصول گفته شده در قالب مفاه نیفوق و همچن اتینظر

بوده است. در  یمباحث، بحث از مجلس و نظام پارلمان نیاالمّه مصداق همه ا هیتنب یروز، خود را نشان دهد و ظاهرا برا

 نیهمه ا یو عکس و نف ابندییرا م گریکدیدر محور موضوع مجلس  رزایم حثمبا ریو سا تیو مقبول تیبحث مشروع قتیحق

 .دهدیدر مخالفان مجلس در عنوان مطالعات خود را نشان م زیمباحث ن

 ،ی. ودهدیبه خرج م یاریباشد دقت و وسواس بس یو دموکراس عهیش دیکه متضمن عقا یکل یدر ارائه نظام ینینائ یرزایم

 یآزاد»و معتقد است که:  شودیالعاده قائل مارج و اعتبار فوق شانیاسیس یهایمردم و حق انتخاب آنان و آزاد یبرا ،ییاز سو

 یو از سو...« تیتحکمات طواغ دیعبارت از رها بودن از ق قتشیو حق یخداداد یو نحوهما را که از مراتب آزاد انیقلم و ب

 یحق عموم نیو معتقد است که ا دهدیاز منکر ارجاع م یرا به اصل شورا و امر به معروف و نه استیدخالت مردم در س گر،ید

و  تیّثراک تیدر جواب مغالطه عدم مشروع ینی. نائندازدیدر آن شبهه ب اینقض کند و  تواندینم یاصل چیکس و ه چیرا ه

 :کندیاحتجاج م نیبدعت بودن آن چن

 تیّاکثر است عندالتعارض، و حاتیبه نص کتاب ثابت است اخذ به ترج یکه دانستن یتیآن که الزمه اساس شورو از گذشته»

 «و اخذ طرف اکثر عقالً ارجح از اخذ به شاذ است. هیمرجّحات نوع یعندالدوران اقوا

 :رساندیبه اثبات م لیسه دل تبایّرا بر اقل تیّاکثر یرأ تیحج ینینائ

ذن در قسمت ا عهینخبه ش هیاز قرآن )درباره شورا(؛ دوم )مقبوله عمربن حنظله(؛ و سوم از جهت حفظ نظام. امّا نظر لی: دلاول

 :کندیعمل م لیدر امور ذ ینینائ شهیدر اند هی. فقدهدیخود را نشان م هیمجتهد و حوزه اقتدار فق



 ث؛یموار و قاعاتیمردم؛ مثل معامالت، عبادات، عقود، ا هی: احکام شرعاول

 ره؛یو غ اتیو د یی: صدور احکام قضادوم

 .یحکم و اذن شرع ذی: تنفسوم

 ی. وکندیم نیآنان را مع ییو حوزه نفوذ و کارآ پردازدیم زیملت ن ندگانینما فیبه شرح وظا گرید یبررس کیدر  ینینائ

داشته  هیاحکام، و نه دخالت در حوزه احکام شرع یو حسن اجرا یمراقبت بر قانون اساس دیمقننه با ندگانیمعتقد است که نما

، پس اقامه است اتیو از باب وال هیحسب فیامور امّت از وظا استیبه س امیق: »دیگویدر جواب مغلطه دوم که م ینیباشند. نائ

 یو از باب تصدّ  جایامر و انتخاب مبعوثان ب نیعدول است نه شغل عوام و مداخله آنان در ا نِینواب عام و مجتهد فیآن وظا

 :دهدیگونه پاسخ م نیا« اهل و از انحاء اغتصاب مقام است. ریغ

اوالً و بالذات مسلَّم و مجال انکار نباشد، لکن گذشته از آن که نظر به  هیاسیس فیبودن وظا هیحسب فیبالضروره از وظا چه»

اقامه  یکه از برا یاتیجهت و هم از جهت مال نیا شد، عموم ملّت از نیّچنان که سابقا مب ه،یبودن اصل سلطنتِ اسالم هیشورو

که  لهیاز منکر مندرج و به هر وس یو نظارت دارند و از باب منع از تجاوزات در باب نه تحق مراقب دهندیمصالح الزمه م

 «باب به انتخاب ملت متوقف است. نیممکن شود واجب است و تمکّن از آن در ا

 کیو حوزه اقتدار هر  داندیم گریکدیملت و مجتهدان را در کنار هم، مکمّل  ندگانیوجود نما گر،ید یبندجمع کیدر  ینینائ

 :کندیم نیرا مع

مملکت  انیمسدوده و رادعه نظاره از عقال و دانا أتیکامله، به گماشتن ه تیداشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسؤول استوار»

محاسبه  یاعصر هم آگاه باشند بر هیاسیس اتیو مقتض فیو به وظا ریهم خب لالملنیملت که به حقوق مشترکه ب رخواهانیو خ

 و مبعوثان ملت طیو تفر یاز هر گونه تعدّ یریو جلوگ هینوع زمهال فیو مراقبه و نظارت در اقامه وظا

 یکامله در صورت تیّاست. محاسبه و مسؤول شانیا یمجمع رسم یمل یمملکت، عبارت از آنان و مجلس شورا هیقوه عمل و

حت نظارت در ت اندهیکه قوه اجرائ انیتواند بود که قاطبه متصد تیبه مالک تیوال لیو مانع از تبد تیمتحقق و حافظ محدود

موجب  ت،یّدو مسؤول نیاز ا کیو مسؤول آحاد ملت باشند. فتور در هر  بهمبعوثان، و آنان هم تحت مراق أتیو مسؤول ه

 خواهد بود. انیو امامت به همان تحکم و استبداد متصد تیوال قتیقو تبدل ح تیبطالن محدود

و  امور امّت استیراجعه به نظم و حفظ مملکت و س فیو اقامه وظا انینظارت متصد یبرا یمل یعقد مجلس شورا بالجمله

به  طرمرتبیو غ یجنبباب ا نیمعتبره در ا طیو فتوا و نماز جماعت و شرا هیحکومت شرع یاحقاق حقوق ملت است، نه از برا

 یبه آن ابواب است و از برا ربطیو ب یباب هم که امهات آنها ذکر شد اجنب نیامر است، چنان که صفات الزمه در ا نیا

 نیمدر ه شانیا هیرسم فهیو انحصار وظ نیمجتهد أتیه تیهمان عضو عت،یمخالفه با احکام شر یمراقبت در عدم صدور آرا

 «است. تیدر کار نباشد کفا یشغل اگر غرض و مرض

 ست.آنان ا زاتیآنان دارد، بحث در صفات و مم طیمبعوثان ملت و شرا انیدر ب ینیکه مرحوم نائ یلیجمله مباحث تکم از



 :کندیسه شرط را به طور عمده ذکر م ینینائ

و  المللنیحقوق مشترکه ب است،یمجتهد بودن در فن س قهیالحقیو ف اساتیکامله در باب س تیعلم: »یعلم طیـ شرا اول

 «عصر. اتیالزمه و اطالع بر مقتض فیوظا اتیو خبرت کامله به خصوص الدولنیمعموله ب لیح یایو خفا قیاطالع بر دقا

و  کندینبودن خالصه م صینبودن، ترسو نبودن و حر لیبخ ،یطمعیب ،یغرضیآن را در ب ینیکه نائ ،یاخالق طیـ شرا دوم

شکل  ینیخواهد داشت؛ چرا که نائ یدر مبعوثان ملت، امکان بازگشت سلطنت جابره را در پ طیشرا نیمعتقد است که فقدان ا

 .دارندینم یکاف تیتحقق عدالت و مساوات و حر یرا برا یظاهر طیو شرا یصور

 ه ک یبر وجه نیو نوع مسلم یو دولت و وطن اسالم نینسبت به د یرخواهیکامله و خ رتیغ: »یاجتماع طیـ شرا سوم

و دماء و اعراض و اموال آحاد ملت را  زتریخود به هزار مرتبه عز یاجزاء و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخص تمام

 «بداند. یخود گرام یمثل جان و عِرض و ناموس شخص

 هیکیلبه قول خودش تم ایمستبد  یمهایرژ تیّبار مسلمانان را به علت حاکمدر مباحث مختلف کتاب، وضع تأسف ینینائ

ه و معتقد است ک نگردیحسرت م دهیبوده است، با د یبه روزگاران گذشته، که عظمت و شوکت در بالد اسالم ی. وداندیم

 ستیکنند، دور ن دایتحول پ هیحکومت شورو ایاول به حکومت مردم  وعاز سلطنت جائره ن یاسالم یکشورها یاگر حکومتها

اره کرده، اروپا از آن اش یماندگو عقب یبیصل یسطور کتاب خود به مسأله جنگها نیدر اول ینیسابق بازگردد. نائکه عظمت 

 ریدر سطور و مباحث بعد به س ی. وکندیم یاز علوم معرف ییهااروپا و اخذ شعبه شرفتیمهم در پ یتماس با مسلمانان را عامل

 چیه ابدیادامه  گرید یممالک مدت نیدر ا یاشاره کرده، معتقد است که اگر حکومت استبداد نینشجوامع مسلمان ییقهقرا

 نخواهد ماند: یآنان باق یبرا یزیچ

ملکت فراعنه امّت و چپاول م تیدر ذلت عبود السابقیو کماف ندیایسکوت و غفلت به خود ن نیباز هم مسلمانان از ا چنانچه»

عمت شرف و ن رذلک،یو غ ایو اغلب ممالک آس قایآفر نیمانند مسلم ،یتعال اذباللّهیکه الع نخواهد گذشت یزیبمانند چ یباق

د نخواهد گذشت که مانن یاو دوره ریاس یرا از دست داده و در تحت حکومت نصار هیو سلطنت معظم اسالم تیاستقالل قوم

که لسانشان به زُنّار، بل هیاسالم ریو اذانشان به ناقوس و شعا سهیبه تنفّر و مساجدشان کن تشانیاسالم رها،یاندلس و غ یاهال

طنت سل لیاست که تحو یهیبد هذایگشت... عل اهدخو ینصار مالیشان هم پاهم مانند آنان مبدل و روضه منوره امام هشتم

وزه ح انتیاسالم و ص ضهیعالوه بر تمام مذکورات، موجب حفظ ب ه،یبه نحوه عادله ثان یجائره غاصبه از نحوه ظالمه اول

 «خواهد بود. ضیجهت از اهمّ فرا نیکفّار، از ا یالیاست از است نیمسلم

 رانیدر ا ینیردیاصالحات غ نقد

 :دیکرد و به نقد کش لیتحل توانیمنورالفکر را در دو سطح م یطلباصالح انیجر

اجع به ر توانیتوطئه م هیقالب همان نظر به خارج، که در یو وابستگ یفراماسونر انیجریمثل بررس ؛یاسیـ در سطح س 1

 آن بحث کرد؛



 گانهیخاص ب یکشورها ایدر سفارت  ییاز افراد که ممکن است ردّپا یصورت که در مورد بعض نیبد شه،یـ در سطح اند 2

 را نقد کرد. شانیهاشهیاند توانینداشته باشند و به ظاهر مستقل هم باشند، م

 :شوندیم میبه سه گروه تقس ت،یو روس و تا قبل از مشروط رانیا یدر فاصله جنگها روشنفکران

 بودند؛ یاسیو س پلماتید شتریکه ب یـ گروه 1

 بودند؛ یفرهنگ شتریکه ب یـ گروه 2

 بودند. یو هم فرهنگ یاسیو س پلماتیکه هم د یـ گروه 3

 درک یه گروه وجود دارد. خوب است برادر هر س یفراماسونر انیجر یاست که ردپا نیا تیّحائز توجّه و اهم اریبس نکته

 یرفراماسون انیدرباره جر شانیاعتقاد ا رامونیپ یقدر یفراماسونر یموردنظر و لژها یروشنفکر انیبهتر ارتباط سه جر

 .مییتفحص نما

نزد ناپلئون  شاهیفتحعل ندهی)نما سیدر پار رانیا ندهیاست. او نما یعسگرخان افشار اروم رزایم ران،یا هیاول یاز ماسونرها یکی

م به لژ بزرگ  1808نوامبر  24(؛ که در ردیگیـ قرار م پلماتهاید یعنیدر گروه اول روشنفکران ـ  نیبناپارت( بود. )بنابرا

 : دیگویم بارهنیا در. او خود وستیاسکاتلند پ

 «گذاشتم. ییپا به عالم روشنا یکیو از عالم تار دمیمنوّر گرد یماسونر قتیآن شب، به نور طر در»

صالح  رزایکرده است. م ریاست که روزنامه دا یکس نیبوده؛ و او اول یرازیصالح ش رزایشاخص گروه دوم، م یهاچهره از

 :نگاردیم نیرا چن یفراماسونر انیخود به جر وستنیپ یماجرا

ان ـ استاد اول فراموش یستر پارسکه م نی. تا ادادیدست نم یبود خواهش دخول مجمع فراموشان را داشتم؛ امّا فرصت مدتها»

و کلنل  یرجب به همراه مستر پارس 20شنبه، که داخل به محفل آنها شده باشم و قرار دادم که به آن جا بروم. پنج دهیـ را د

 نیاز ا ادهیمراجعت کردم. ز 11بود( داخل فراموشخانه شدم. شام خوردم و ساعت  رانیدر ا نسابق انگلستا ندهی)که نما یدارس

 .«ستین زیباب، نگارش جا نیدر ا

است که  ییلفباا یرو شتریآخوندفاست؛ که نقد ما ب ایآخوندزاده  یفتحعل رزایکه به فراموشخانه رفته، م یاز کسان گرید یکی

 ت.اس یو اصالح الزام شرفتیپ یبرا رانیخط در ا رییتفکر بود که تغ نیا دیاو مؤ یاختراع یاو نوشته است. الفبا

 :دیگویاست که او م نیجالب در مورد ماسونر بودن آخوندزاده ا نکته

. یشدیو رذالت را متحمل نم تیگونه عبود نیبه ا ،یبودیخبردار م تیو حقوق انسان تی! اگر تو از نشئه آزادرانیاهل ا یا»

 .«یکردیم افتیاتفاق در لیو وسا یکردیمجمعها بنا م ؛یگشادیو فراموشخانه م یشدیطالب علم م

 فراموشخانه دارد! شیبه گشا یعلم چه ربط شرفتیاست که پ یشگفت هیما



. ودشیروشنفکران محسوب م یطلباصالح یخان بوده که از همه مهمتر است و هنوز هم الگوملکم رزایرأس گروه سوم، م در

 کیزیهم ف یدرس خوانده بود و قدر کیکنتیبودند، در رشته پل یآمد، پدر و مادر او ارمن ایق به دن 1249خان در ملکم رزایم

 دارالفنون بود. یو مترجم معلمان خارج کردیمدر دارالفنون کار  دانست؛یم یمیو ش

وجّه او دقت و ت یحرفها یرو دیها باجنبه یداد. از بعض یآشت ایآس یاروپا را با عقل مذهب یعقل عمل دیمعتقد بود که با او

 ینیاصالحات د یهم دارد. او خواهان نوع شهیاو اند گر،ید یاست. از سو هیطرف قض کیشخص  نیا یشود. جنبه ماسونر

که  کردیم یهم سع یـ بود. مدت ییبه سبک اروپا نیتحول د یعنیـ  یاسالم سمیبه اصالح پروتستان ای( ینید سمی)رفرم

داد به نام  لیتشک یسبب شد که شاه به او بدگمان شود. مجمع نیدارالفنون را به فراموشخانه ببرد و هم النیالتحصفارغ

فرد  که ساخته انسان و ینید با دیهمان است. معتقد بود که مذهب با قایو دق ییاروپا «سمیاومان»که ترجمه همان  «تیآدم»

 است ـ همچنان که در انقالب فرانسه اعالن شده است ـ لغو شود. یآدم

هستند  یکیبا هم ندارند و همه  یمقدس، تفاوت یکتابها ریکه قرآن و سا کردیبود و ادعا م تیانسان نید رویخان پملکم پس

اح گرا و هم جنغرب یاسیاست که هم جناح س ی(. او کسدیگویرا م نیروشنفکران امروزه جامعه ما هم هم سمی)بحث پلورال

 و قبولش دارند. گذارندیغرب رفته به او احترام م یفرهنگ

 . ندکیادمیاز او  ریتعب نیاست و با هم« متجدد حیمس»و اعتقاد دارد که او  خواندیم« القدسروح»آخوندزاده او را  یفتحعل

 :سدینویم قظهیچنان که در رساله نوم و  کند،یبشدت به آنها حمله م ییو علما دو موضع دارد: در جا نیدر برابر د ملکم

 «هستند. کیعلما و اکابر فنات فهیآنها، طا یملت و آزاد تینظم مملکت و ترب یاشخاص برا نیدشمنتر»

ز ا یهم موفق بوده و برخ یراه تا حدود نیبگذارد، که در ا ریتأث ونیمذهب یکه با افکارش رو کوشدیم گرید یدر جا و

 مشهود است.  یدر انقالب مشروطه هم بخوب ریتأث نیقرار گرفتند. ا یو ریدرجه دوم و سوم تحت تأث ونیروحان

در  دیاو ب کندیم یاری اریبس یطلب سکوالر امروزاصالح یانهایما را در شناخت جر یخاناز نوع ملکم یطلباصالح شناخت

 اعمال شود. یادیمورد دقت و تأمّل ز نیا

 ینینشعقب ندارد، یراه ندیبیجاها م یبعض یعنی ب؛یـ فر 2 ح؛یـ حمله صر 1داشت:  نیدو موضع در مقابل د خانملکم

 شیآنها حرفها قیبگذارد و از طر ریبودند تأث نگریکه سطح یکسان ایروشنفکرزده  ونیاز روحان یبعض یرو کوشدیو م کندیم

 کند. غیرا بزند و تبل

 1891 که در سال «یرانیتمدّن ا»به نام  یسخنران کیخان در خان هستند. ملکمتفکر ملکم رویمشروطه، پ یسرّ یانجمنها

 :دیگویکرده است، م رادیم در لندن ا

 تیحیکه با اصول مس یزیشده است و در آن چ دنظریکتاب مقدس است که در آن تجد ینوع د،یدانیچنان که م قرآن»

 «داشته باشد، وجود ندارد. رتیمغا



 :هددیاندرز م یبه و دهدیم با آخوندزاده انجام م 1872که در سال  یدر مالقات او

 یقتریقد یهاوهیو به ش یینما یاز حمله آشکار دور دیبا ،یمسلمانان را منهدم کن یمذهب دیعقا شهیر یخواهیکه م ییتو»

 .«یفکر کن

 برالیسکوالر و ل یفکر یشهایامّا گرا زنند،یم یکه دم از اصالحات اسالم یکسان یشعارها یدر برخ دیجا است که با نیا

 .ستیتأمّل نگر دهیآنها مشهود است با د

 رانیضد دستگاه سلطنت ا جهیبر کنار و در نت یکه از القاب دولت یدارد به نام روزنامه قانون که آن را زمان یاروزنامه ملکم

 4روزنامه قانون، صفحه  5. در شماره زندیو عدالت دم م یو آزاد یاز دموکراس یلیروزنامه خ نی. در اکندیچاپ م شودیم

 :دهدیم حیتوض نیخود چن یستیاومان دهیدرمورد عق

 نیاست که هر مسلمان با شعور به محض ا رانیا هیحال یمناسب دردها یآن به طور کامل مطابق اسالم و به قسم اصول»

 یایولو ا اءیبرا ان تیعالم آدم نیا ،یو به اعتقاد بعض اندازدیم رهیدا نیخود را به ا اریاختیب شنود،یم ییبو تیآدم قیکه از حقا

 «اند.داده بیاسالم ترت

 نیبا ا خواهدیم یول ست،یطور ن نیکه ا داندیگرچه خود م گردد؛یبرم اءیبه انب یستیتفکر اومان شهیمعتقد است که ر یعنی)

 .(رندیرا بپذ شیزبان با مردم صحبت کند تا حرفها

 خیود تارمالقات در کتاب خ نیدرباره ا یاالسالم کرمانداشته، که ناظم یمالقات یصادق طباطبائ دیّ با س رانیدر شم خانملکم

 نوشته است: انیرانیا یداریب

 «.رفتیملکم را پذ اتیصادق همه نظر دیّآن، س جهیدرگرفت، که در نت یاخان مباحثهملکم رزایصادق و م دیّ س نیب»

را  ونینجاها روحا یدر بعض یو حت ردیگیقرار م ینور لّهالفضل خیش ییگراکه در برابر اصول یآن خط شهیر دید دیبا حال

 .گرددیبه کجا برم دهد،یهم مقابل او قرار م

هم دارد که از جمله آنها  ییهاخان رسالهدارند. ملکم دهیچیپ یاوهیو ش یخط ،ینفوذ در رهبران مذهب یبرا یسر یانجمنها

 ،یمنافع آزاد قظه،یلشکر، دفتر قانون، نوم و  میتنظ وان،یدستگاه د ر،یو وز قیرف ،یبیها نام برد: کتابچه غرساله نیاز ا توانیم

 عدالت. یو ندا یاستقراض خارج ت،یآدم یایاول هارنامهاشت ت،یحر لهیکلمات متخ

 :دیگویخان درباره فراموشخانه ممطبوعات مطرح بوده است. ملکم انیقانون او هم در م روزنامه

 یالصترخ نیدکتر کیدرباره لزوم  یتهران را که از دوستانم بودند، دعوت کردم و با آنها به طور خصوص نیاز متنفذ یاعده»

 .«نیدر د یشگریرایپ»و  «یاسالم سمیپروتستان» یعنیاسالم صحبت کردم،  یبرا

 خصوص فراموشخانه او معتقد است: در



 «و منشأ نظم عالم است. تیانسان لیتکم فراموشخانه،»

 که: کندیخط را دنبال م نیاش اا و فراموشخانههرساله در

 «است. یکس با افکارش مخالف است ضد علمو ضد ترق هر»

 :دیگویم ییجا در

 قتیقشده است. ح دیاسباب قرائت قرآن مج ران،یاسالم و ا نیاختراع کرده، امروز در چشم مقدّس یفرنگ میرا که حک نکیع»

از هر  قتیندارد، شعاع حق یبخصوص می. آفتاب معرفت، اقلبافندیانه انگلستان مو نه در کارخ شیبزرگ را نه در خاک اتر

 «بود. اهدخو یکیگوشه که بروز کند، اصل و منشأ آن 

 ازیامت»مانند  یبود و دنبال منافع خودش، افتضاح یفراموشخانه را باز و افکارش را پخش کرد، از آن جا که آدم فاسد یوقت

بعد از  را به او فروخت و ازیامت نیو سپس ا فتیرا فر یسیانگل دارانهیاز سرما یکیصورت که  نیرا به بار آورد؛ بد «یالتار

 یاریسشد و باعث شد که او از ب رانیا یزیآبرور هیما از،یامت نیروشن شد، گفت که من پول ندارم که برگردانم. ا هیآن که قض

 برکنار شود. یاز القاب و مناصب دولت

خان در اوج بود، خان شروع شد. البتّه در همان زمان هم که ملکمملکم یهاپخش کردن هیها و اعالمپس، فحش دادن نیا از

 نیا هست و یگرید یزهایچ زند،یو... م یکه او درباره قانون، ترق ییپشت حرفها دندیفهمیوجود داشتند که م یافراد آگاه

 .نوشتندیم هیّافراد بر او رد

ز بود که ا یکن یحاج مال عل اللّهتیمرحوم آ کرد،یخان و هم با فراموشخانه او مخالفت مکه هم با ملکم یاز کسان یکی

بود که نام او در دو دهه اول انقالب مطرح نشد. او با قرارداد  ییتهایاز شخص شانی. اشدیبزرگ تهران محسوب م یعلما

در  لیدل نیخان مخالف بود و به همبا ملکم زیبود ـ و ن رانیا یبزرگان منورالفکر ازسپهساالر ـ که  خاننیحس رزایو م تریرو

 میتحر امیسه سال قبل از ق یکن یبه او اشاره شده است. مرحوم مالعل نیبا توه ایاز او برده نشده و  یاسم ای خیتار یکتابها

 تنباکو فوت شد. 

صر نامه در کتاب ع نیخان به او هشدار داده است. املکم یتهایشاه در مورد فعال نیبه ناصرالدّ  یانامه یط یکن یمال عل حاج

 است: نیاز نامه چن یاست. قسمت یخواندن اریچاپ شده و بس یموریت میابراه ینوشته آقا یخبریب

ب بارک برحسم یو به خاک پا ندینخواسته مشاهده فرما یخدا یاختالل هیاعالم در مسائل دولت یاگر علما شودیم عرض»

الزم  رعلمایبنامد. بر علما و غ یرا فضول نیکه ا باشدیکس دیاند، بلکه فضول بانکرده یآقا مخدوم عرض کنند، فضول یرضا

ملکم  رزایکه شخص م کنمی. عرض مندیایبرن ای ندیدر مقام اصالح برآ ود،نش ایاست عرض کنند؛ پسند خاطر مبارک بشود 

وکالت از طرف دولت و سلطنت و انتظام ملک و مملکت را  تیوجه صالح چی. او به همیاو دولت دانسته نیخان را دشمن د

 نیه دب یکل انتیشده، خ امر نیمخاطب و ملقب باشد. هر کس باعث ا یالملکندارد، چه رسد به آن که بر خطاب و لقب نظام

نگذشت که او دارالخالفه  یزرگ دولت داده است. مدت زمانب یرا مداخله در کارها یدشمنِ جان نیو دولت کرده است که چن



تصاحب ملک و دولت و  الیشعبده، در خ ریتزو نیداده بود و به ا بیترت یکرده و مجلس فراموش ادیز یهارا ابزار شعبده

در  گرید یدر پا کیکه هر  یو هم عهد یجهت کیاضمحالل مذهب و ملت بوده است با قرار دادن شرط الزام و مساوات و 

شروط و به دست دادن  یبرآورد، همه را حاضر و ناظر باشد و در همه وقت اجرا یآواز یکیو تا  ستدیمقام تمام جان و مال با

ند هر که باشد، بتازند و هر چه بخواه ریشوند و بر غ ورلهحم کدفعهی یاسباب نهضت و حرکت، همگ عیشدن جم ایفرصت و مه

 «و ببرند. رندیبگ

 ،یو اصالحات در حوزه آزاد ینیقدر به او اعتقاد دارند و قهرمان رفرم د نیا رانیخان که منورالفکران املکم نیکه ا دید دیبا

جنبه  ایآ گر،ینه؛ به عبارت د ایواقعا با استبداد مخالف است  ایو آ ستیک خوانند،یم تیو آدم سمیو اومان سمیبرالیل

چاپ شده  یخیتار یهایشاه نوشته که در مجله بررس نیبه ناصرالدّ  یاخان نامهکما نه؟ ملیبوده است  یواقع اشیضداستبداد

 است: نیاست. متن نامه چن

 یکاریب ی. حتیکاریهستم مگر ب یقبول خواهم کرد و به همه حالت راض د،ییرا که اشاره بفرما فیاز تکال کیهر  و باللّه واللّه»

 نیبمانم، ا کاریهم گرسنه باشم و هم ب دیباشد. اگر بخواه ایکه اسباب گذران من مه نیرا هم قبول خواهم کرد به شرط ا

هزار  30 ای 20 یو اگر فراموشخانه برپا کنم سال شودیمن م دیهزار تومان عا 8 ای 7 یسال کنم، یبازنخواهد شد. من اگر حقّه

 نیبا وصف ا اندازم،یم نیهر کس را بخواهم به زم ها،یمیکنم، به اصطالح قد یسینوو اگر روزنامه کنمیتومان مداخل م

 «چگونه ممکن است خودم را زنده دفن کنم؟!

رد. ک یخان او را وارد لژ فراماسونرملکم رزایالدوله، که ماحتشام رزایم سیاست به نام او یقاجار، شخص یهااز شاهزاده یکی

 نی. ادشیختم م یو به مقام استاد دیرسیتا به درجات باال م شدیشروع م نییچند درجه داشت؛ از درجات پا یلژ فراماسونر

 :سدینویم خانملکم یبرا یانامه یشاهزاده ط

و کاملتر بشوم. در خدمت سرکار، درجه  نمیدو درجه فراموشخانه را بب کیدارم که از مرحمت شما  الیشما خ یقیحق مخلص»

سار ثالث شدم. دو سال تمام کردم و از چشمه یاز اهل صحرا بودم، شهر . بحمداللّهدمیدوم را تمام کردم و به درجه سوم رس

 ! بر سرکار معلوم است که خالف عرض نکردم و الحمدللّهینوشته داشته باش دیآن لژ با سیکه از رئ ندیگوی. حاال مدمینوش

و رسم است، نوشته مرحمت  دیانکه به هر قسمت که صالح بد خواهمیام. دوستانه از شما ممدت نکرده نیهم در ا یخالف

 «سرکار در دست من باشد. نوشتهکه مجال کردم و خواستم بروم،  گرید یجا ای نیبرل ای سیکه در لژ پار دییبفرما

 م،یملکم خان را در چند مورد خالصه کن رزایافکار م میاعتبار داشت. البتّه اگر بخواه گرید یخان در لژهاو سفارش ملکم خط

 بود. یالماس سمیپروتستان گریداشت، و د یادیز یهاشد و شعبه یگذارهیپا رانیمجمع فراموشخانه بود که در ا نیهم یکی

 داده شود: یشتریب حیتوض تیدارد درباره مجمع آدم جا

 تیمخان آد یقلعباس رزایبه نام م یشخص د،یخان تداوم بخشملکم قیطر یرا در راستا تیکه مجمع آدم یاز کسان یکی

 یااز اعض یکیاند. داشته تیدر آن عضو یاعده ،یفراماسونر یمل التیبوده که مانند تشک یهم مجمع تیت. مجمع آدماس

 است.  رانیمنورالفکران ا نیاز شاخصتر یغرب کرتف نهیبود و او در زم یآقاخان کرمان رزایمجمع، م



 تیداشته، و عضو حوزه آدم یبا روزنامه قانون همکار ستوده،یخان را مملکم خواهانهیآزاد یهاشهیاند یآقاخان کرمان رزایم

 استانبول هم بوده است.

ورد م نیداشته است. ا یشاه چه نظر نیکار آمدن مظفرالدّ  یشاه و رو نیمجمع درباره قتل ناصرالدّ  نیکه ا دید دیبا حال

خان ص دارد. در مجموعه آثار ملکم تیحکا تیمجمع آدم رینظ یطلب و صادق نبودن مجامعفرصت یمشاز خط یخیتار

 نوشته شده است: نیشاه چن نی، راجع به جلوس مظفرالد182ّ

ل صادر شد که هم اخوان و ک دیدستورالعمل اک تیآدم عیاست، لذا به جم انیآدم یقیسرور حق پرست،قتیپادشاه حق وجود»

بر آن جهال گمراه که نسبت  یخود واجب بدانند... وا تیآن وجود مبارک را بر ذمه انسان میاطاعت و تعظ انیامنا و عموم آدم

 «بشوند. انتیمصدر خ یااست، به قدر ذرّه رانیا یدهایپادشاه معصوم که امروز جامع ام نیبه ا

 تیبه مجمع آدم خواستیخود م یعهدیشاه در زمان ول یضد استبدادند؟! محمدعل نهایگوشه از اسناد، کجا ا نیتوجّه به ا با

 سیـ رئ تیآدم خانیبه عباس قل ،یانامه یـ ط تیسال بعد از مشروط کی بایق ـ تقر 1325شوال  25 خیاو در تار .ونددیبپ

 :سدینویخان است ـ ممجمع که دوست ملکم

بت نس رانیبه توسط اوالد ا د،یدر مخزن عمر خود نهفته دار یبر آن جناب است که آنچه از ذخائر معارف و اسباب ترق حاال»

 .«دییسعادتمند بنما رانیا تیبه آدم

 .کردندیدربار هم کار م یو رو گذشتندیشاه هم نم یافراد از محمدعل نیکه ا شودیمعلوم م پس

بُعد  یکیدو جنبه دارد:  ی. فروغیخان فروغ یمحمّد عل یگریزاده است و د یبوده، تق تیکه عضو مجمع آدم یگریافراد د از

 گر،یاست؛ د اتیمتون ادب حیحکمت در اروپا و تصح رینگارش کتاب س نه،یزم نیمطرح او در ا یتهایفعالکه از جمله  ،یفرهنگ

فت و رضاخان، کنار شاه ر یداشته است؛ مثالً هنگام تاجگذار ها«یپهلو»به  یدیشد ینظر، وابستگ نیکه از ا ،یاسیبُعد س

 گفت: 

تاج را بر سر مبارک  یبود. وقت یگرید زیچ کیدرباره شما  یپادشاه حضور داشتم، ول نیچند یدر مراسم تاجگذار من»

 .«کندیاز جمال مبارک تأللؤ م ینور دمیمن د دیگذاشت

 به مسخره گفت: رضاخان

 «! برو مردک!تأللؤ»

 .کندیکه تملق م دیاو فهم و

ه امروز ک ید ساخت )همان تفکرمنورالفکران وار« و اصالحات یترق شهیاند»موسوم به  شهیبر اند توانیکه م ییرادهایا امّا

تکرار  واریطوط رهیو اصالحات را در قالب توسعه و غ یمثل خط ترق ییوارمطالب و شعارهافهرست یابراساس آن، عده

 (:ندآن چون و چرا کن یو حق ندارند رو کنندیم



در خط  ست،ین یو هر کس که در خط ترق ؛ی: خط ارتجاع و خط ترقشودیاست که به دو خط منحصر م نیا رادیا نیاول

 فضا را ساخته است که فقط دو تفکر وجود دارد؟! نیا یارتجاع است. چه کس

آن، تمدن  یاعضا رسدیکه داشتند، به نظر م یو افکار ماسونرها و ارتباطات یاست که با توجّه به اسناد ماسونر نیدوم ا رادیا

از تمدن  ریسده اخ کیکه در  یفاتیبوده و توص ی؛ نگرش آنها ظاهر فکندندین به آن نظر قیو عم دندیرا هم خوب ند یغرب

هستند،  تهفیدهه اول ش ایدر سال اول و  نهایا دیکه شا کندیپندار به ذهن خطور م نیا دابوده است. ابت یاند سطحکرده یغرب

که  1324به غرب رفتند تا  یرانیا انیدانشجو نیکه اول 1266از فاصله  کنیو انتقاد کنند؛ ل شندیندیب قتریعم توانندیامّا بعدا م

وز تا به امر یگفت در مواقع توانیم ینشد؛ و حت جادیا اندر نگاهش یرییتغ چیسال ـ ه 100است ـ حدود  تینهضت مشروط

 است. یهم برداشتها سطح

ر . ددندیدیرا م بیو در مورد ملت ما فقط معا کردندیمحاسن تمدن غرب را برجسته م شهیاست که هم نیا رادیا نیسوم

قاجار  میو از بد حادثه، رژ دهیبه اتمام رس هیفرق داشت؛ گرچه دوران دولت صفو گریدرجه سه د یبا کشورها رانیکه ا یحال

عوامل اعتال بود که نابود  نیوجود هم لیداشت، و به دل ادیعوامل اعتال هم ز امّابر آن مسلط شده و به انحطاط افتاده بود، 

 هیظر بناز ن یگفتن داشت. حت یبرا یادیز یحرفها ،یو فرهنگ یعلم ،یباشکوه، از نظر معنو خیآن تار ینشد. هنوز هم سوا

از نظر  نی. همچنستادیا هیروس مقابلسال در  10و روس،  رانیمطرح بود، چرا که در جنگ اول ا زین یو اقتصاد ینظام

تان هندوس یمرزها توانستیهنوز م یدوره قجر رانی. ازدیحرف اول را م ا،یدر آس کیاستراتژ یاوان منطقهبه عن ،ییایجغراف

 تهاشد یبده بستان مساو کی خواستندیجاده دو طرفه بود. آنها م کی ه،ی. ارتباط با خارج در دوران صفوندازدیرا به خطر ب

. مثالً درفتنیخود، با عزّت نفس و چشمان باز، به سمت غرب م صیبرطرف کردن نقا یبرا هیصفو نیسالط یعنیباشند؛ 

 یط ترقکنند. اگر خ تریخود را قو ن،یآن که بتوانند با آن سالح آتش یمدرن آن روز بود برا یافزارهاهدفشان، استفاده از جنگ

 .گرفتندیم ادی یو فن شدیاز کشور رفع م یطور بود، حداقل کمبود نیدوره قاجار هم هم

 اناتیرنبودند که در ج ینبودند، و جزء کسان یافراد نادان ون،یاسیو س پلماتهایو د انیدانشجو نیاست که ا نیچهارم ا رادیا

تند و درست قرار داش یالمللنیمسائل وزارت خارجه و ب زیافراد در ر نیاز ا یحضور فعال نداشته باشند؛ بعض یاسیـ س یاجتماع

 تیجدا شد و حکم رانیکه به موجب آن افغانستان و هرات از ا سیمعاهده پار ،یترکمنچا ،در همان زمان قرارداد گلستان

و اصالحات  یترق شهیاند یهاامّا در نوشته شود،یجدا شد، منعقد م رانیاز بلوچستان از ا یادیکه براساس آن مقدار ز تیگلداسم

غرب  عیو فجا اتیبه جنا یمیو مستق یاشاره جد چیآنان، ه. در آثار خوردیبه چشم نم عیفجا نیاز ا یاثر یمنورالفکر انیجر

ل مسائ نیو گذرا راجع به ا یسطح اریجاها، آن هم به طور بس یوجود ندارد و فقط بعض رانیو استعمار، الاقل در مورد خاک ا

 نرایدر خاک ا که در غرب یو ظلم تهایصورت متعرض استعمار و جنا چیبه ه نانیکه ا دهدینشان م نیو ا شود،یبحث م

 تا اغلب مسائل مهم گم شود. دادندیالشعاع قرار مو توسعه و... را تحت یعلم و آزاد یآن بحثها ینشدند و به جا کرد،یم

ه لژ ب یو... ، چه ربط کیزیف ،یمیش ،یبه آنان گفت که آموختن علوم و فنون مهندس توانیاست که م نیپنجم ا رادیا

مربوط  شتریروشنفکرانه مورد بحث ما ب انینرفتند؛ و جر گانهیب یبه لژها نهایاز ا یاست که بعض نیدارد؟ موضوع ا یفراماسونر

 رزایم ،یانکرم رزاآقاخانیم یکه سالمتر بودند، اشاره کنند، رو یبه اشخاص شدیم ستهاگر از آنان خوا دیهاست. شابه وابسته



 نهایما هستند، و واقعا هم ا یهاشهیر نهایکه ا ندیگویچنان که خودشان هم م گذاشتند؛یخان دست مصالح و ملکم

 .افتی توانیآن نم یابر یهیرفتند، پاسخ و توج یخارج یهاهستند. حال چرا به سفارتخانه شانیهاشهیر

 مانند دستگاه چاپ، درست کردن یآموختن فنون یبرا یکیدرباره رفتن آنها به فرنگ، از سه جنبه بحث کرد:  توانیم امّا

غرب مثل  یوژدئولیا جیانتقال و ترو یبوده است؛ دوم برا دیمانند طب و... که البتّه مف یو علوم نیسالح آتش یریادگیمرکب، 

 . رانیآن جا در ا استیکردن س ادهیپ یبراو... ، و سوم  سمیاومان سم،یبرالیل

بود،  یازیآنها ن یدئولوژیگفت که نه به ا دیبا یامّا در مورد دو جنبه بعد ست،ین یجنبه اول که سودمند بوده است،بحث یرو

 ییهامشاهده کرد، و آن مردم است. نوشته توانیرا هم م یگریدو گروه دسته د نی. در ضمن به موازات ااستشانینه به س

 ،یکن یچون حاج مالّ عل یاند؛ افرادداده انجام یمردم عاد نیهم انیبلکه از م کران،وجود دارد که نگارش آنها را نه روشنف

 اند.نقد کرده یروشنفکران را بخوب یاند، امّا حرفهاکه به فرنگ نرفته یرازیش یرزایمرحوم مدرس و م

داده  نشان یآنان توجّه جدّ  یها(، به مطالب و نوشتهتیآدم دونیفر یهاروشنفکران )از جمله در نوشته یهادر نوشته البتّه

تند، با که به فرنگ رف ییهمه آنها نیروشنفکران است. همچن یترق شهیاز اند ترینقدها، مترق نیاز ا ی. امّا بعضنشده است

 یلچین خان اابوالحس رزایـ با م کایدر امر رانیا ریسف نیواشنگتن ـ اول یحاج تیشخص ،به عنوان مثال ستند؛ین کسانیهم 

 نه. یگریحفظ کند، د یرا هم تا حدود یخود یآداب و سنتها دیکوشیم یکیفرق دارد؛ 

که ما در چه  دادندینم صیطرف را خوب شناختند، نه آن طرف را و تشخ نیگروه نه ا نیاست که ا نیا رادیا نیششم

در مکتب،  م،یاز آنان نداشت دیبه تقل یازین یبه عنوان مثال، از جنبه اخالق م؛یجلو هست ییهانهیعقب و در چه زم ییهانهیزم

طل و خوب ترفند، حق و با نیمطرح شود و با ا« خط رییتغ» شهینداشت که اند دوجو یکشورمان ضعف اتیفه، عرفان و ادبفلس

 کرد. کیتفک گریکدیو بد چنان با هم مخلوط شود که نتوان آنها را از 

کتوآل و خودشان را انتل ش،یرا کش یبود: آخوند و روحان انیغرب وهیاز ش یبردارشهیکل نایاست که راه آنان ع نیهفتم ا رادیا

اجر و نه بود، نه بورژوا ت شی: نه آخوند کشکردینم قیتطب تیبا واقع کی چیکه ه یپنداشتند، تجّار هم شدند بورژوا، در حال

و خان ثال ملکم)با افکار ام میهست یصورت بود که ما اآلن در قرون وسط نیکه نوشتند به ا ییویانتلکتوآل. سنار یروشنفکر

 ن،یانقالب همان انقالب مشروطه شد( و ا نی)که ا میازمندیانقالب فرانسه ن کیتحول در آن، به  جادیا یها(؛ و برارساله نیا

 اهان،خویدر صف اول آزاد یهمه روحان نینکته غافل بودند که با وجود ا نیفکر کردن. امّا آنان از ا یاشهیکل قایدق یعنی

رق دارند؛ تجّار بهم ف ییو در جاها شوندیم یکی ییدر جاها ،ی. روشنفکر و انتلکتوآل غربزدیریفروم شانیقهایو تطب لهایتحل

 یاشهیبه طور کل یافکار غرب هاست. امروز هم راجع ب شهیکل نیکردن ا ادهیفقط پ یترق شهی. امّا هدف در خط اندطورنیهم هم

بتدا دنبال ا گریبه عبارت د م؛یبریم شیآن پ یلوازم و اصول غربمشارکت را با  ،یچون توسعه، آزاد یو مباحث م،یکنیبحث م

 ستیهم ن ینشد، بحث افتی یو اگر معادل میدهیم قیو سپس آنها را در جامعه خودمان تطب میگردیمباحث م یمعادل غرب

 یازیدر فرهنگ خودمان هم وجود دارد و به آن لوازم و مقدمات هم ن میمفاه نیکه همه ا ی(. در حالیبردارنا نمونهیع یعنی)

 .ستین



شده بود و از  سیسال بود که دارالفنون تأس 100 گذشت،یسال از تماس با غرب م 100اتفاق افتاد، حدود  تیمشروط یوقت

است که  نیه بود؛ جالب اماندعقب رانیحال هنوز هم ا نیو با ا گذشتیسال م 100رفتن مهندسان و مترجمان به غرب 

 .کنندیکار را م نی. اآلن هم همکردندیم یمعرف تیرا روحان یماندگعقب نیعامل ا

شور و جوانان ک جیخود را خوب انجام دادند: بس فیطبقات وظا شتریکه ب میبریم یپ م،یشو قیجامعه خود دق یاگر رو امروز

 دیچون شه یکه در آن افراد زین تیبوده است، و روحان یما دست و پا و نخاع و چشم و سر دادند، نسل حاضر، نسل خوب

 کردند. فایخوب ا یلینقششان را خ ریسال اخ یـ س ستیحضور داشتند در طول ب یمطهر

است  یانیهست گناهش متوجه دانشجو یعلم نهیدر زم یبودکه منورالفکر باشند، و اگر کم رودیکشاورز و کارگر انتظار نم از

 فهیوظ نیرا به مملکت انتقال دهند، ا یصنعت شرفتیپ ت،یو روحان جیکه بس ستیکه به خارج از کشور اعزام شدند. قرار ن

که صد  دی. مقصر خودتان هستندازندیب گرانیخود را به گردن د یهایانگارگناه سهل دیخارج است، پس نبا یهالکردهیتحص

 د،ینتقل کنبه کشور م قیدرست و دق شهیآن جا را هم یعلم یدستاوردها دیو به هنگام بازگشت نتوانست دیاسال در فرنگ بوده

 . دیکشور شو شرفتیو موجب پ دیکارخانه بساز

که مقصر  یاست، در حال منورالفکران گوش فلک را کر کرده یترق یبحث در متون دوره مشروطه هم هست؛ ادعا نیا

 از فرنگ رفتن آنها حاصل ملت نشده است. یکمتر ثمر یبودجه ملت خرجشان شده، ول یخودشان هستند. کل

است  نیا نایغرب شرفتیعلت پ»اند که اند! در آثار خود نوشتهسوراخ دعا را گم کرده شانیلهایاست که درحل نیهشتم ا رادیا

د که اناشاره کرده یخود، به موارد تیفرار از مسؤول ی؛ و در واقع برا«اندهب را کنار گذاشتهمذ ایو  چادرندیکه بانوانشان ب

را  موضع گرفت، او یتا اگر کس کنندیهم درست و غلط را با هم مخلوط م لهایتحل نیبه موضوع نداشته است. در ا یربط

 مطالب غلط بحث کرده باشد. یاگر نقاد رو یمتّهم کنند که در برابر سخن درست موضع گرفته است، حت

 ست.مهم ا یلیخ ن،یو ا دانست،یغرب م یول خواهند،یاز غرب چه م قایگاه ندانستند که دق چیاست که آنها ه نینهم ا رادیا

 انی. بانمللالنیو اقتصاد ب استیدر عرصه فرهنگ، س ژهیبو ست؛یدسته به غرب کامل ن نیاست که نگاه ا نیا رادیا نیدهم

 کیبردند، بار هم نام ن کی یـ حت ونیتوالسیامّا از موانع تحقق آن ـ مثل کاپ خواستند،یم یو آزاد یعلم و ترق ،یترق شهیاند

نکردند.  یاهاست، اشار یخائنان به ملت در قرارداد ترکمنچا نیاز بزرگتر یکیبوده و  یماسونرکه در لژ فرا یبار به سرگور اوزل

 منتقل شد. تیمشخصات به دوره مشروط نیبا هم یخط ترق نیا

 نیدوره، بعد از آن که علما به خطرناک بودن آنها واقف شدند و مخصوصا بعد از آن که بزرگتر نیخط در ا نیا شمندانیاند امّا

، دشاه آشکار شده است و احساس خطر کر نیناصرالدّ یطلبش براخان ـ متوجه شد که چهره منفعتملکم رزایمتفکر آنان ـ م

اختند؛ متمرکز س یگسترده فکر یهایسازانیجر یتالش خود را رو نیشتریو ب یرهنگخود را به عرصه ف یتهایدامنه فعال

هست که  خیدر تار نهاینفر از ا 54حدود  یدادند. اسام لیتشک یسر ینکردند، بلکه انجمنها یریعضوگ یبه طور علن گرید

سرپرست شدند که  نهاینفر از ا 9شدند.  یمعرف یقهرمان مل رانیا خنگاریسکوالر تار یانهایجر یاز آنها بعدها از سو یاریبس

 گرا بودند، از جمله:غرب ینمایآنها چند نفر روحان انیاز م



به  خیارکه متأسفانه در رشته ت رانیا تیخمشروطیتار یکتاب پنج جلد سندهیزاده، نوپدر سناتور ملک ن،یالمتکلمـ ملک 1

 .ردیگیرجع مورد استفاده قرار معنوان کتاب م

که دستگاه مشروطه او را بزرگ جلوه داد.  یزاده است و از کسانجمال یکه پدر محمّد عل ؛یجمال واعظ اصفهان دیّـ س 2

ست نقل شده ا خی. از قول شگفتیم« کافر قیجمال زند»داشت و به او  تیشخص حساس نیا یرو اللّهفضل خیمرحوم ش

 دور کرد. نیمردم را از د د،یوانو قرآن نخ دیمردم گفت رمان بخوانکه او از بس به 

و قاجار  یدرباره دوره پهلو رانیکتاب از مآخذ روشنفکران ا نیرا نوشت. ا ییحی اتیکه کتاب ح یآباددولت ییحی رزایـ م 3

بود.  هیباب ای هیاز سران فرقه ازل یآباددولت ییحی رزای. مرودیبه شمار م یهنوز هم جزء مآخذ اصل نه،یزم نیاست که در ا

را هم  ششیو ر داردیعمامه را برم د،یرسیکتابش که م انهیاست و م تیدر لباس روحان د،یکنیکتابش را که باز م یابتدا

بوده است که به افتخار کشف حجاب نائل آمدند! دولت  ییخانمها نیاز اول ،یهم، بعد از زنان دربار پهلو شانی. دختر اتراشدیم

 :دیگویم یرضاخان پهلو ینیضدد یفرهنگ یاستهایاز س یکیدرباره  یآباد

 یباس روحانل دنیقانون منع پوش یو بعد از آن که دولت پهلو خواستم؛یداشتم و آن را نم تیلباس حساس نیاز ابتدا به ا من»

 «لباس راحت کردم. نیخوشحال شدم و خودم را از ا یلیکرد، خ بیرا تصو

 است: نیچن یعبارات دولت آباد نیع

به تصرف در اموال  یخودشان را اول ،یمملکت، که به نام قداست روحان نیرا در ا نماهایفراموش کرد حکومت روحان دینبا»

 تیّ ملت ـ که آنها را در اقل دارانیکه ب یحدبه  کردند،یم یملت باز زیو با همه چ دانستندیو اعراض بلکه نفوس خلق م

از قافله تمدن دوران، دو قسمت از سه قسمت بار  رانیآنها بودند و عقب ماندن ا یائمد دینگه داشتند ـ در فشار و تهد یکامل

 خبر بود. یاز خداب ادانیگناهش به دوش آن ش

قانون  نی. اکنون که مالحظات به واسطه استمیام و نمند نبودهعالقه دیپوش ایدن یکه نتوان آن را در همه جا یذاتا به لباس من

نه دارم در س ادی. کنمیخالص م دیق نیو خود را از ا شمارمیمتحدالشکل بودن لباس برطرف شده است، فرصت را مغتنم م

راهان . به هممیمه حاضر نماخود عما یبه زحمت برا خواستمیسرحد م یکیگشتم که درنزدیبرم رانیاز سفر خارجه به ا 1322

 «حاال آن آرزو برآورده شد. گشت؟یموقوف م دنیچیبر سر پ لیمند نیا کردیدولت حکم م شدیگفتم که چه م

دوره مشروطه بود، درباره کشف حجاب  سمیو از رهبران سکوالر اندینمایطلب مو اصالح خواهیآزاد نیفرد که خود را چن نیهم

 :سدینویم

از  یبعض زیپنهان بوده است که نگارنده ن یتا حدّ نی. اشودیمنعقد م گرانید ایمرکب از مرد و زن در خانه او و  یانجمن»

 ی. موضوع کشف حجاب، قدرکردمیم انیب یحجاب معمول را به طور خط بیو معا شدمیاوقات در آن انجمن حاضر م

روگشوده با مردم معاشرت  یشده است و زنها سیانوان تأسب کانوندر تهران  نکیمآبان بود. امخالف افکار خشک مقدس

ر شدم خبردا سم،ینویسطور را م نیوقت که ا نی. در اردیگیوسعت م اتیرفع حجاب در تهران و وال رهیو روزبروز دا ندینمایم



است. پس سد حجاب را  دهدفعه اول با ملکه و دخترانش حاضر ش یبرا یشاه پهلو الن،یالتحصکه در تهران، در جشن فارغ

 «داد. دینو دیبا یرانیا یرا به زنها یروشن هیدانست و آت دیشکسته با رانیدر ا

 منورالفکرانه! یهایطلببود از اصالح یانمونه نیا

ه لباس ک یآبادمثل دولت یخود را به زبان اشخاص دیعقا دندیانجمنها کوش نیا یشد، اعضا لیتشک یسرّ یانجمنها یوقت

 ینگارخیجمال واعظ بود که بعدها در تار دیّافراد، س نیاز ا یکیکنند.  انینداشتند، ب ینیو د یداشتند، امّا اعتقاد روحان یروحان

د معروف ش «یراه آزاد دیشه»او را کشت، به  شاهیمحمّد عل یاز او به عمل آمد و وقت یادیز لیمربوط به عصر مشروطه تجل

 همت کرد افکارش را نقد کند. یو کمتر کس

 :سدینویم یکسرو

 «نداشت. یاعتقاد چیاسالم و مؤسس آن ه نیبه د ،یرخت و لباس آخوند رغمیجمال واعظ عل دیّس»

 :دیگویو م کندیم انیمنبر ب یرا رو یسرّ  یانجمنها نیفرد افکار ا نیا

 فاتیقسمت کتب و تأل نیرا به درجه کمال رساندند، در ا زیکه همه چ ییهند، اهل اروپا و فرنگستان از آن جا یاز حکما بعد»

 نیا دانمینم گری. من ددیهر کدام که سواد دار دیو بخوان دیریاست،بگ دیمف یلیو خ ندیگویدارند که آنها را رمان م یادیز

ا دست ج نیتلگراف، فوق علوم است که انسان ا میکردیم الیمثالً ما خ ر؟یخ اینها هم هست یکارشان باالتر از ا هاییاروپا

تو در  حرف نیو ع یزنیجا حرف م نیکه باالتر از آن هم هست، تلفن که ا میدیشود. بعد د دهیاو شن یصدا سیبزند و پار

لندن معلوم  ،یزنیجا تو حرف م نیکه از ا م،یسیب گرافهم هست؛ تل نیباالتر از ا ر،یخ میدی. بعد دشودیم دهیمثالً شن نیقزو

از  دانم،یشد؟ من م دایاز کجا پ نهای! اهاالنّاسیّ . ادیآیم ینه باد پرد،یم ینه مرغ ،یدر کار است، نه ستون یمی. نه سشودیم

 .ستین ست،یعلم، علم، علم که در مملکت ما ن

ردا ف ،یادهیات خوابتو که امشب در خانه یعنی! یعلم حرامزادگ ست؟یآن چ دیدانیدارد. م یعلم در مملکت ما ترق کی امّا

 .«یگریاند به داند و دادهات را قباله کردهخانه ینیبیم ،یزیخیصبح که از خواب برم

 یمانده از دوره مشروطه از سو یسطور به جا یظواهر، در البال دیو تمج یمل تیهو یملت، نف ریبه غرب، تحق یفتگیش نیا

 .خوردیبه چشم م یسرّ یانجمنها یاعضا

 :دیگویجمال واعظ م دیس

به محل  یسوار باشد و حرکت کند از محل نیدر ماش یکس یکه وقت انددهیاند و دکه در فرنگستان رفته ییاآلن آنها اگر»

 .«دینخواهد د یزیباطراوت چ یو باغها هیباشکوه، عمارات عال یاز شهرها ریدر طرف راست و چپ غ گر،ید

عنوان  هم بالفاصله به شیکه صحبتها نیو جالبتر ا دادهیمنبر انجام م یاروپا رو یرا برا غهایتبل نیه ااست ک نیا بیعج

در تهران بودند، امّا فقط سخنان او را  یادیاست که واعظان و مجتهدان ز یدر حال نیاست و ا شدهیروزنامه الجمال منتشر م



طرح شخص م نیافکار ا خواستندیم یسرّ یکه عوامل دستگاه انجمنها شودیم لومپس مع کردند؛یچاپ م عیوس یدر سطح

د. در او بودند، کف بزنن داریکه پا یمردم اللّهفضل خیآن بود که باعث شد هنگام اعدام ش راتیو تأث غاتیتبل نیشود. هم

و تلگراف  و تلفن میو س رفتشیضد پ ست،ا رانیا یکهایطرفدار فنات خیکه ش شدیمثل الجمال مدام نوشته م ییهاروزنامه

 .نیا رینظ یگرید یمنف غاتیاست و تبل

 :شودیچاپ م یعیوس راژیاو در ت یو حرفها زندیحرف م خانرزملکمیمنبر از م یجمال واعظ بر رو دیس

و استاد،  یبدون معلم و مرب م،یجاهل رانیکه ما مردم ا کنمی! من مکرر خدمت شما عرض کردم، حاال هم عرض مهاالنّاسیّا»

مسلما  م،یبساز یسازتیکارخانه کبر میخان، اگر ما خواسته باشجناب پرنس ملکم شی. به فرماشودیکار ما درست نم چیه

 یعلم خارجنفر م کیبدون معاونت  م،یبده لیتشک یکارخانه چلوارباف کی میخواهو اگر ب ؛ینفر معلم خارج کیبه  میمحتاج

 «محال است.

مقطع فراموشخانه او را بست و حاال واعظ  نیدر دو دهه قبل از ا یکن یاست که حاج مال عل یسخان همان کملکم نیا

ول است: در دهه ا قیامروز جامعه ما قابل تطب طیاتفاقا با شرا تیّوضع نی. اکندیمشروطه از او دفاع م یدر فضا یاصفهان

ف احساس مختل یدوباره مطرح شوند، در قالبها دیشهره بودند. اکنون چرا با مردمبه  انتیحضور داشتند که در خ یانقالب، رجال

الحات مراقب بود. اص دیخطرناک است و با نیو ا شودیهمان مسائل تکرار م قایدق گر،یکنند و برگردند؟ به عبارت د تیّامن

 شوند. لیحمملت ت نیطلبکارانه بر ا یاملت، امروز با هر چهره روزیکه خائنان د ستین نیا

 در کتاب یخان انصارحسن رزای. میباالتر از خط ترق یاهیارتجاع، بلکه از زاو هینقد دارد، نه از زاو یخط اصالحات، جا نیا

 :دسینویو تماس با غرب انجام گرفته است ـ م یزدگـ که نگارش آن صد سال بعد از غرب انیرانیدرد ا ینوشدارو و دوا

دو سه کلمه مارک آموخت، بر  ایو  البریکه دو ورق س یشاگرد کیشرف است؟!  درجهیاعل رانیزبان فرانسه در ا یدانینم»

 ،یچار بالش عزت نشست و عالم پنج قاره عالَم است و شغل و منصب و مواجب و لقب و... و ملک مستقل دارد. در هر محفل

کلمه و الپس برهان مسموع اند؛تادهسیدست بسته ا مشیبه تکر افت،ب یباال نشسته و هر مهمل یصدر مجلس و صندل

مه است. مگر ه ریاست، مدار است، مد ریاست، مشار است، مش ریاست، دب ریاست، ام ریاست، وز لیالطاعة است، وکمفترض

شوند و هر کلمه را به  یدرجه محتاج زبان فرانسو نیعشرت کنند که به ا سیبه فرانسه هجرت و در پار خواهندیمردم م

 !«خرند؟یخود م یهست

 :دیگویاست که م تیّحائز اهم یعبارات انصار نیا

 «اثرش کجاست؟ د،یگرفت ادیهم که زبان  یچقدر؟ و وقت یول د،یریبگ ادی زبان»

 :دیگویم گرید یدر جا او



 یاز کشورها یاریو بس ریمثالً در الجزا شود؛یفرهنگ آن کشور محو م د،یکن جیمردم را نیرا در ب گریکشور د کیزبان  یوقت»

 یاستهایاز س یکیو اصالً  زنندیحرف م یسیمجلس هند، به زبان انگل ندگانیاست؛ با نما یاز زبانها، غرب یکی ،یاسالم

 «بوده است. هنددر  یمحو زبان فارس ،یهند شرق یکمپان

 :دیگویم گرید یدر جا یحسن خان انصار رزایم

اند. سال است که علوم را منحصر به فرانسه و معلوماتش نموده یس دهند،یم میسال است در دارالفنون ما فرانسه تعل شصت»

ما؟ و  گرهشیو ش پزینی. کو بلورساز و چمیشویم یهم راض یادادند؟ به مسطوره شینما عیکدام عالم و صانع را به بازار صنا

و اطلس و...  یدوزو مخمل تیفاشور و چ و چلوار و یآور ما؟ ماهوت و فاستون رونیب کلیاز معادن، طال و نقره و سرب و ن

د و از چرخ تنها را نساختن رالعقولیمح عیصنا نیندارند. از ا یگود کی ؟یکشنیو ماش یسازیمحل کشت ایکو در سواحل در

و خجالت  کنندیرا به پا م یو گالش دوخته فرنگ نیدکمه. هنوز شاگردان مدارس پوت کیاند، و از لباس نبافته لهیفت کیچراغ 

که اسباب فتوگراف و لوازم تلفن و تلگراف را بسازند؟ کدام قوه  ی. کو اشخاصاموزندیرا ب یدوزیکه الاقل ارس کشندینم

نساختند. به  دفنرش را خو ای چیپ کیصد سال است ساعتها در بغل دارند،  اندند؟ی( را از صنعت خود نماییو کهربا یکی)الکتر

 «چه رسد به ادوات و آالت آنها. خرند،ید، کالسکه و درشکه ساخته را از اروپا مبسازن لیکه اتومب نیا یجا

 :سدینویم گرید یدر جا و

پرستان و علوم ناقصه کهنه عینداده و اقل امر صنا رییرا تغ یرانیرها کرده و آداب و رفتار ا میقد تیمردم را به حال بربر کاش»

! در تمام لوازمات شدیو معدوم صرف نم رفتیاز دستشان نم گذراندند،یرا به قناعت و سهولت م یکه هزاران سال زندگ

 یگفرن یهاو پارچه یگزاف کردند و مشکالت معاش صد برابر شد. روفرش یو دادن پولها رجهامروز، ما را محتاج به خا یزندگ

دارند خاصه جان و مالشان را نثار  یجمع باشد، عشق دیدوز و لبوفروش حتما بادر حجره پاره ییو صندل اروپا یبمخده عثمان

 کنند. گانهیب

تامّه دارد و جز مسموم شدن  تیّضد یرانیبا مزاج ا ،ییایو در یقطب یو آب و هوا ییاروپا اتینکته را بدانند که جوهر نیا

 بود. نیفرنگ ا میاول حک دهیعق ندیداد. گو یرانیا یدوا دیرا با رانیاثر ندارد. ا چیمملکت ه

 «را بخواهد و نگه دارد. رانیهم ا یرانینگاه دارد، ا یرانیا دیبا یرانیبخواهد، ا یرانیا دیبا یرانی: اگرید مطلب

ع کردند: از وض انیگرااست که بعدا غرب ییگرایاز آن افکار مل تریکتاب، قو نیا ییگرایکه مل شودیدقت معلوم م یکم با

 امّا منظورشان غرب بود. گفتند،یملت م

 .دیآیم رونیب کایامّا از دل سخنان آنها رابطه با امر زنند،یم ییگرایدم از مل یبرخ زیکه امروز ن همچنان

و توأم  یرعونفعادالنه دارد، برخوردش با ملت ما مستبدانه،  یکه اگر دولت انگلستان با ملت خود رفتار دیگویم ینینائ مرحوم

 استعمارگر هستند. گر،ید یاست که آنان در مقابل ملتها نیاست. علت هم ا ضیبا تبع



 سندهیاست. نو نیدر آن هست، رساله آفتاب و زم یکه در دوره مشروطه مطرح نشد، امّا مطلب جالب یگرید یهااز نوشته یکی

 شرفتیو احزاب و پ یو دموکراس یآزاد ست،یبه غرب متعهّد ن یاست که به مشروطه اعتقاد دارد، ول یرساله هم از کسان نیا

 .خواهدیامّا غرب نم خواهد،یم

 نوشته شده است: نیاز رساله چن ییجا در

ح اسالم رو ند؟یکجا رانیبزرگان اسالم چه شدند؟ و سرداران ا پرور؟مانیا انیرانیکجا رفتند ا باور؟نیشدند مسلمانان د چه»

آن  یاست که اهال یمملکت کی رانی!امیشو داریکاش ما ب شوند،یدر کدام؟ حال که آنها زنده نم نرایو خون ا ست؟یدر ک

 یانضعف و ناتو تیبرود و از غفلت و غرور، گاه به گاه نها انیآن از م یماد یهستند که اگر تمام قوا اتیو معنو دیعقا یدارا

برفرازد و دامن  یقد مردانگ رخواهیآگاه و خنفر دل کیبه محض آن که  ات،یو معنو دیحاصل کند، باز به واسطه همان عقا

خاک تابناک،  نیاز مشرق استعداد ا دآسایورشاعاده سعادت و استقالل و شوکت و جالل آن بر کمر زند و خ یهمّت را برا

ا فرّ و ، از تابش آن آفتاب ببه خواب رفته بودند ییآساغفلت و تن یشبها یرگیمملکت هم که در ت یفورا اهال د،یطلوع نما

 .«سازندیرا فراهم م هایشانیمرد جمع شده، پروار گرد شمع وجود آن بزرگنشناخته، پروانه یگشته، سر از پا داریتاب ب

 که نوشته است: دیکن سهیمقا تیمطلب را با ادعاها و سخنان دکتر آدم نیا

 «بود. یغرب یمعتقد به حکومت دموکراس افتهی تیترب خواهیداشت، عنصر ترق تیاز مشروط یکه تصور روشن یگروه تنها»

 یارزش چیاز نظر آنان ه یهمه نوشته و نقد اجتماع نیو ا دندیفهمینم گرانیو د شدندیها متوجه مسائل مرفتهفقط غرب یعنی

 ندارد. 

 ینعیو روس و چه در دوره دوم آن،  رانیا یچه در هشتاد سال اول بعد از جنگها رانیا خیتوجّه به مطالب گفته شده، در تار با

 یقتریغرب دارد، خط عم یبسته رو به سوکه چشم یمنورالفکر یارتجاع و خط فکر یاز مشروطه تا امروز، بجز خط فکر

روشنفکرانه، بلکه امکان نقد و اجتهاد و انتخاب آگاهانه  یاست و نه با خط ترق قیطبهم وجود دارد که نه با خط ارتجاع قابل ت

ها وزهرا با آن ح یو فرهنگ یاسیو س یو مسائل اقتصاد افکندینظر م گرید یفکر یهاخود قائل است و اگر به حوزه یراب

 یا خط تعالتفکر ر نی. ما نام ادیفزایب کالتکه بر مش نیجهت است که مشکالت را حل کند، نه ا نیفقط از ا دهد،یم قیتطب

 رانیا یاسیو س یتحوالت فکر خیشناخت تار یتراز برا نیو روشنتر نیلتریاص یتعال شهیاند نیا رسدیو به نظر م میگذاریم

 ما بگذارد. یرو شیرا پ یو اجتماع یاسیاصالحات س یروش برا نیباشد و بهتر تواندیم
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