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  ايالدین اسدآبادي و نظریه جنبش تودهسیدجمال

  

  دکتر حجت فالح توتکار

  هیئت علمی گروه تاریخ  عضو

  قزوین) ره(خمینی المللی امامدانشگاه بین

  
  

   چکیده

گی تغییـر در سـاخت   الدین اسدآبادي در بـاب چگـون  هاي سیدجمالنوشتار حاضر به دیدگاه

ـ سید .پردازدقدرت قاجاري می دنبـال اندیشـه   ه جمال چون دیگر روشنفکران ایرانی در آغاز ب

الدین شاه  به تدریج بـه ایـن بـاور    دربار ناصراز طریق ارتباط نزدیک بااما  .اصالح از باال بود

تجربه او در کشورهاي اسالمی نیز این بـاور   .بخش نیستیجهرسید که اندیشه اصالح از باال نت

اي بوجـود آورد تـا او   زمینـه ق . ه1308جمال از ایـران در  تبعید سید.کردجدید او را تایید می

مکتـوب او   .اي طرح و پیگیري کندت قاجاري را بر بنیاد جنبش تودهراندیشه تغییر ساخت قد

جمال بر این باور بود که براي سید .نمودار چنین باوري است ،شیرازي و علماي ایرانبه میرزاي

باید از نفوذ علما و قدرت تاثیرگـذار   ،ايت قدرت مطلقه بر بنیاد جنبش تودهتحقق تغییر ساخ

اي ایرانـی  به عنوان نخستین نمود جنبش توده و نه تنها در خیزش تنباکوا.کالم آنها استفاده کرد

 نگریسـت، خود می هاياي موفق در تایید دیدگاهجربهنقش داشت بلکه از آن جنبش به عنوان ت

شاه و تغییر در ساخت خودکامه خواست مبارزه را تا نهایت خود که عزل میاز این رو از علما 

وري به مشی ترور فردي نداشت، بلکه معتقد بود که نخبگان ایرانی بـه  او با .ادامه دهند ،است

اي بگذارنـد و بـر بنیـادجنبش    ر بیداري تودهباید اهتمام خود را د »قلع و قمع اشخاص «جاي 

  .هاي مستبده بکوشنداي به سرنگونی حکومتتوده

  .علما ،ساخت قدرت قاجاري ،اي، اندیشه تغییرسیدجمال، جنبش توده :هاواژهکلید
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گرا از همان آغاز حکومت قاجـاران بـه معضـالت سـاخت     دولتمردان آگاه، دوراندیش و مردم

میرزا عیسی قائم مقام بزرگ و فرزندش میرزا ابولقاسم قائم مقام دوم، . قدرت مطلقه پی برده بودند

ساسـی  بر آن بودند که در چارچوب منطق قدرت مطلقه توجه به احوال رعیت را به عنوان اصلی ا

میرزا تقی خان امیرکبیر نیز در کنار استفاده . در پایداری حکومت به پادشاهان قاجاری یادآور شوند

از امکانات ساخت قدرت کهن برای رسیدگی به احوال رعیت، به دنبال دگرگـونی در آن سـاختار   

 1»خیـال کنسطیطوسـیون  «.قدرت و پی افکندن اساسی جدیـد بـرای توجـه بـه احـوال مـردم بـود       

میردرکنارتالش برای تأسیس دارالفنون و انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه، برای ایجاد حکومت منـتظم  ا

  .جدید بر پایه اصول و مناسبات مشخص و شناخته شده میان شاه و مردم بود

، 1275محرم  20نوری در پی فرمان عزل او در های نخبگان ایرانی، پس از سقوط آقاخانتالش

رساالت و مکتوبات به دربار برای اصالح حکومت، نشان از عزم جدی آنان برای  در تدوین و ارائه

  .اصالح ساخت قدرت قاجاری، از باال بود

ناپایداری این تجربه و تجربه نافرجام صدارت میرزا حسین خان سپهساالر نشان از این داشت 

رت قاجاری در نهایـت  گرای قد که تالشهای اصالحی از باال با موفقیت همراه نیست وجناح واپس

  .شود بر زمام امور کشور مسلط می

خواهان مغضـوب تـر   گذشت اصالح از درون دشوارتر و تحولچنین بود که هر چه زمان می 

تصلب قدرت در باال و بحران اجتماعی و اقتصادی فزاینده ناشـی از ادغـام اقتصـاد    .شدندواقع می

در چنین . ای را ضروری ساختها و اقدامات تازهاهداری طرح دیدگایران در اقتصاد جهانی سرمایه

ای از مبـارزات  سیدجمال با پیشـینه . فضایی بود که سیدجمال الدین اسدآبادی به ایران دعوت شد

 ثقی و به قصد تحرکـی تـازه در میـان   الو فکری با استبداد و استعمار، در پی تعطیلی عروه ـسیاسی

شـعبان   16او در مسـیر عـزیمتش در    2.مین حجاز ترک کـرد ی رفتن به سرزااروپا را بر ،مسلمانان

در آنجا بود  3.ای وارد شد به بوشهر آمد و در منزل حاج احمد خان سرتیپ معروف به کبابه 1303

السلطنه که شناختی هم از سید جمال داشـت،   به توصیه محمدحسن خان اعتمادالدین شاه  که ناصر

شنایان فکری ایرانی سید جمال از جمله حاج سیاح محالتی برخی از آ 4.او را به تهران دعوت کرد

در همـان بوشـهر بـود کـه برخـی از       5.هم از او دعوت کرده بودند که مدتی در ایران اقامت کنـد 

شیرازی یکـی   الدوله فرصت 6.خواهان به دیدار سید جمال شتافتند و به گفتگو با او پرداختند تحول
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هـای سـیدجمال در    جمال شتافت و تقریراتی از سخن و بحثاز همین کسان بود که به دیدار سید

هـا از   دهد کـه سـیدجمال در آن نشسـت     او گزارش می. مقدمه دبستان المذاهب بدست داده است

اش در بوشهر متذکر شده بـود   سیدجمال به دوستداران ایرانی .مذمت استبداد و مستبد سخن گفت

او مسـتبد را ضـد دانـش و علـم      7.»سـازد  می استبداد اخالق را نخست ضعیف و سپس فاسد«که 

او در ستایش حاکمیت  8.»مملکتی که قانون ندارد هیچ ندارد «و بر این باور بود که   کرد، قلمداد می

شاه «قانون بحث کرد و معتقد بود که انتظام سلطنت به وجود قانونی وابسته است که بر اساس آن 

و  هارچهای قرآنی توصیه به شورا و مشورت،  س آموزهاساسیدجمال بر 9.یکسان تلقی شود» با گدا

یکـی از  . جمال از بوشهر بـه شـیراز وارد شـد   سید 10.کار ایران را در تاسیس دارالشورا دانسته بود

این بزرگواری که شما به ایران «حاج سیاح متذکر شده بود  شیرازیان که به حضور او شتافته بود به

سید جمال از شیراز بـه اصـفهان    11.»ض جور و عدوان استاانقر لزمان و سببااید فتنه آخر آورده

الضرب اقامت  حسن امینمحمدوارد تهران شد و در منزل حاج 1304االول  ربیع 20آمد و سپس در 

های فردی خود در اصـالح امـور گویـا بـه     جمال ضمن دیدار با شاه و بیان توانمندیسید 12.گزید

سید جمـال   13.»تماماً از خود شهریار دانسته بود«دبخت آن را صراحت خرابی ایران و ذلت اهالی ب

ای، شاه را دوستدار اصالحات دانسـته   مستان مراغهایی پیش از این در مکتوبی به حاجالبته در ساله

توجه به احوال مردم قلمـداد کـرده بـود و عامـل      طلب و بی کفایت، منفعت بود اما وزیران او را بی

  14.وزراء و حکام والیات دانسته بود ها را ظلم اصلی طغیان

زبان صریح و تند سید جمال در انتقاد از نابسامانی کشور و بی کفایتی دولتمردان و ضـرورت   

  .تغییر روش حکومتداری باعث هراس دولتمردان و دربار شده بود

« سخنان سید جمال بر ضد معایب حکومت استبدادی تاثیر فراوانـی بـر ارادتمنـدانش داشـت     

ان است که مجلس مالقات او و استماع بیانات او برای انقالب عقاید وامور یک مملکت کـافی  چن

  15.است

بر چنین فضایی از تاثیر اندیشه سیدجمال بود که علی اصغرخان امین السلطان به شـاه متـذکر   

 نایب السلطنه. شد که حضور سید جمال در ایران اخالل در ارکان سلطنت را بدنبال خواهد داشت

میرزا هم به عنوان حاکم تهران تاثیر سخن سیدجمال را درباره حاکمیـت قـانون و آزادی در   کامران

  16.کردمیان مردم به شاه گزارش می
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، تهران را ترک 1304او در اوایل شعبان .چنین بود که زمینه های اخراج سید جمال فراهم شد 

 17.وسیه بود و سپس به اتـریش رفـت  سید جمال به روسیه رفت و گویا حدود دو سال در ر. گفت

در اتریش بود که ناصر الدین شاه در سفر سوم خود به فرنگ، در وین با او دیدار کرد و مجدداَ او 

اعتماد السلطنه علی رغم ارادتی که به سید جمال داشت اما بـه دلیـل    18.را به ایران دعوت می کرد

کـه  «دانست می» سباب فتنه بزرگی در ایران ا«وابستگی عمیق به سلطنت مطلقه آمدن سید جمال را

ناصر الدین شاه و امین السلطان از او خواستند که قبل از  19.هیچ فایده به حالت دولت نداشته باشد

  .آمدن به ایران به روسیه برود و از نفوذ خود برای بهبودی روابط ایران وروسیه تالش کند

سید جمال، پس از  20.واردتهران شد1307الثانی  سید جمال، پس از انجام این ماموریت در ربیع

ورود به تهران، در مکتوبی به ناصر الدین شاه یادآور شد که اگر بـه عهـد و پیمـان خـود در بـاب      

هرگاه این عهد و دعوت هم مثل دعوت سابق «انجام اصالحات پای بند است، او در تهران بماند و 

حضـرت بـه   رضین اعاده و سعایت نماید و نه اعلـی است از همین جا اذن معاودتم دهید که نه مغ

عهـد  « شاه، گویا در پاسخ گفته بود کـه بـه  اصرالدینن .»خلف و عهد و میثاق در عالم مشهور شود

و خود شاه  21برخی از کسان به وعده اصالحات شاه امید بسته بودند .»باشیمخود برقرار و باقی می

  22.کرده بود دستوراتی برای امر قانون نویسی هم صادر

جمال پیشنهاد شاه را مبنی بر اقامت در خانه امین السلطان را نپذیرفت و همچون سفرقبلی سید

  23.در منزل حاج محمد حسن امین الضرب مقیم شد

جمال در تهران بار دیگر زمینه جذب و تشـکل مخالفـان اسـتبداد شـد و اعتـراض      اقامت سید

  .ترده شدبرضد خودکامگی در محافل هوادار قانون گس

جمال نیز پس از نومیدی از شاه در انجام اصالحات در این محافـل او را ملـت فـروش،    سید 

برخـی از وعـاظ    24.دانسـت خواند و وزرای او را خـائن مـی  پرست میمملکت بر باد ده و شهوت

گفت و از چون حاج مال فیض اله دربندی در باالی منبر سخنان ضد استبدادی می سیدجمالهودار 

کرد و به مستمعان سخنش متذکر شد که دربار شاه و خـود  شاه به سختی انتقاد می» ملکت بازیم«

  25.»اسالم را ضایع کردند«شاه 

و گسـترش هـواداران قـانون و فعالیـت      سیدجمالشاه پس از شنیدن گزارش تاثیرات سخنان 

تهران نماند،  یک چندی در« خواست که سیدجمالعلمی مبارزان ضد خود کامگی، در مکتوبی از 
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اوال براي چه مرا از خارج به «پاسخ منفی داد و متذکر شد  سیدجمال.»به خراسان یا قم عزیمت کند

ایران دعوت نمودند و در دفعه ثانی که در خارجه بودم براي چه آن همه اصـرار، معاهـدات چنـد    

ت رسیده که در ایـران  ام از من چه ضرري به دولت و ملنمودند به ایرانم خواسته و اکنون که آمده

اگر بـراي ملـت خیـر و برکـت بـود بـراي سـلطنت         سیدجمالواقعیت آن بود که حضور . »نباشم

مـن  «جمال  همچنین با اشاره به عهدشکنی شاه یادآور شد سید. بود» ضرر«اش همهخودکامه شاه، 

کـه   یدجمالسـ 26.»محکوم حکم کسی نیستم که به من بگویند، بیایم، بیایم و بگوینـد، بـرو، بـروم   

  اقامت در منزل حاج محمد حسن امین الضرب را در چنین شرایطی بـراي میزبـانش پـر مخـاطره     

 سـیدجمال اعتماد السلطنه به نقش انگلستان براي دور کـردن   27.العظیم رفتحضرت عبددید به می

  28.از تهران اشاره دارد

نفـر   300ود او حـدود  به حضرت عبد العظیم رفت، اما هوادارانش که بـه گفتـه خـ    سیدجمال

بودند به نزدش رفتند و به گفتگو در باب ماهیت حکومـت اسـتبدادي و چگـونگی مبـارزه بـا آن      

در . هایی در انتقاد از اوضاع کشور پخـش کردنـد  در همین راستا هواداران قانون شبنامه 29.پرداختند

شـاه را مـتهم   » زیادپس از فحش و ناسزاي «یکی ازهمین مکتوبات که براي خود شاه ارسال شده 

دربارناصـرالدین شـاه ایـن     30.کـرده اسـت  » منافع ایران را تسلیم دولت انگلسـتان «کرده بودند که 

رو شاه فرمانی صادر کرد تـا  از این 31.و همفکرانش می دانست سیدجمالاقدامات را نتیجه فعالیت 

نشـینی حضـرت   بسـت از  سـیدجمال  32»بـا وحشـیگري  «به زور یا به تعبیرمیرزا آقاخـان کرمـانی   

نهـا در  ت. العظیم خارج و در هواي سـرد زمسـتانی او را از راه قـم بـه کرمانشـاه اعـزام کردنـد       عبد

الضـرب در  گویا امین.از او پذیرایی کردـ ینیشورامیرافخمخانحسینـ کرمانشاه بود که حاکم شهر

را  سـیدجمال یازهاي مالی او از نمایندگان تجاري خود خواسته بود که ن. باره نقش داشته استاین

  33.برآورده سازند

 از کرمانشاه به دنبال رفتن به عتبات بود، اما به دسـتور والـی بغـداد او را بـه بصـره      سیدجمال

شیرازي تبعیدي معترض بر ضد امتیاز تنباکو دیدار  اسیري اکبرفالاو در بصره با حاج علی.فرستادند

-اکبرشـیرازي آن را بـه میـرزاي   ازي نوشت تا حاج علیه میرزاي شیراي مهم خطاب  بکرد و نامه

  .شیرازي برساند
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الدین ثابت کرد که راه اصالح  سیدجمالدو تجربه اقامت در تهران و نزدیکی به دربار ایران به 

چنین بود که او بتـدریج بـه نفـی    . از باال براي دگرگون ساختن قدرت مطلقه قاجاري بی ثمراست

او بـراي  . اي را کارساز دانسـت براي رهایی ازآن الگوي جنبش تودهچنین ساخت قدرتی رسید و 

او بیش از . اي بر ضد خودکامگی به نفوذ گسترده علما چشم امید بسته بودشکل گیري جنبش توده

در  سیدجمال 34.این نیز، این اندیشه را که علما بطور عام مخالف تحول و ترقی هستند باور نداشت

به طور آشکار در ستیز با شاه و صدر اعظم  سخن گفت و از او خواسـت   نامه به میرزاي شیرازي

که بر بنیاد وظیفه دینی خود به عنوان پیشواي مـذهبی در سیاسـت دخالـت کنـد و بـراي اصـالح       

الدین شـاه زمینـه دسـت انـدازي و     هاي ناصـر او متذکرشد که سیاست. ودگرگونی امور تالش کند

او یادآور شد که اگر میرزاي شیرازي در مخالفت با شـاه و  . استسلطه کفار بیگانه را فراهم کرده 

دربار او اقدام کند مردم هم بر بنیاد وظیفه دینی خود به تغییر شرایط تالش می کنند و سـکوت او  

  .زمینه بدبینی مردم را با اساس دین سبب خواهد شد

اره کشـور و حفـظ منـافع    اد« شاه که در. خواند »عنصر و بدسیرتمست«او در این نامه شاه را 

او یادآور شد . است» به دست مرد پلید بدکردار پستی داده«عاجز شده است، زمام امور را  »عمومی

که این مرد پلید یعنی امین السلطان، قسمت عمده کشور و درآمدهاي آن را به دشمنان ملت واگذار 

ه بود امتیاز بانـک بـود کـه بـه تعبیـر      السلطان به بیگانگان داداز جمله امتیازاتی که امین. کرده است

زمام ملت را یک جا به دشـمنان داد و مسـلمانان را بنـده آنهـا     «سیدجمال عبارت از این است که 

ازامتیاز بانک، ریشه در شناخت او از  سیدجمالنگرانی   35.»نمود و سلطنت و آقائی کفار را بپذیرند

  36.اوضاع مصر وبردگی مالی مصر توسط انگلستان داشت

در این مکتوب که نخستین نمود مرحله جدید مبارزه او بر ضد حکومـت قاجـاري    سیدجمال

طولی نخواهد کشـید کـه   « است به رهبر مذهبی یادآور شد که اگر او تالشی در تغییر اوضاع نکند

  .»مملکت اسالمی زیر اقتدار بیگانگان در می آید

ل آنکه علماي ایران بدلیل رقابت بـا هـم   او به قدرت نفوذ کالم میرزاي شیرازي اشاره کرد حا

هـاي  میرزاي شیرازي به ایـن رقابـت   او معتقد بود که کالم. »هر کس به محور خودش می چرخد«

از سخن او بر خواهند خواست بلکـه   فردي علماي ایران پایان خواهد داد و نه تنها علما به پیروي

  .»ول خواهی بودئو مردم مسهمه طبقات با تو هستند و تو در نزد خدا «یادآور شد 
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خواهـان و  و فشارها و صدماتی کـه بـه برخـی از خیر    او ضمن اشاره به چکونگی تبعید خود

بـوده   »کشـور و حقـوق مـردم   « هوادارانش وارد آمد مدعی شد که هدف او و هوادارانش دفـاع از 

  37.است

ا بـه نفـع سـلطه    جمال در نامه دیگري در آخر ذیقعده به میرزاي شیرازي اوضـاع ایـران ر  سید

او . هشدار داد که بایـد بـه داد خلـق رسـیدگی کنـد     » پناهگاه مسلمین«او به . استعمارگران دانست

معتقد بود که حکومت قاجاري، نزد مردم پایگاهی و وجاهتی ندارد و در انتظار شـنیدن کالمـی و   

ررهاي دنیوي، هاي مردم از آنچه رفته و ضسرورم، جان« ندایی از سوي پیشواي مذهبی خود است

آیند و ریاست شما بـر آنـان   در تب وتاب است، اگر براي یاري حق قیام کنید همگی گرد شما می

هـا اکنـون در   فرصت را از دست ندهید کـه دل «شیرازي خواست که او از میرزاي. »شودتثبیت می

بـا  سـتند،  جوش و خروش، جانها درآشوب و التهاب، زخمها خونین و مردم در تنگنا و پریشانی ه

  38.»آورند و گرد شما جمع می شوند، به آستانه شما پناه می برندمییک سخن به سوي شما روي 

الدین در ایران  سیدجمالاوراق جناب «یا به تعبیر آقاخان کرمانی این  سیدجمالاین مکتوبات 

رود میـرزا  سـاز و کتوبات در کنار عوامـل دیگـر زمینـه   این م 39.است» و عتبات ولوله عظیم انداخته

فتـواي  «شیرازي به عرصه مبارزه با امتیاز تنباکو شد، اعتماد السلطنه در گزارش خود معتقد بود که 

  40.بود »جناب میرزا یقیناَ نتیجه همین کاغذ

مبارزه با حکومت استبدادي گسترده شد و حکومت هم بـراي مهـار ایـن مبـارزه بـه سیاسـت       

بالخاصه آتش میل به حقانیت را تیزتـر میکنـد و    لیکن همین فشار و ضدیت« سرکوب روي آورد

  41.»گردندتر میکنند فعالکسانی که در این خطوط کار می

و ارسال آن به ایـران هـم در    1307خان از سفارت و انتشار روزنامه قانون از رجب عزل ملکم

ال اي در حـ فضاي سیاسی کشور ملتهب بـود و جنـبش تـوده   . گسترش اندیشه مبارزه نقش داشت

عامـل فـروش    مردم در جریان خیزش تنباکو در ایاالت مختلـف آشـکارا شـاه را   . گیري بودشکل

» خواهان سرشـار حرارت آزادي«در چنین فضایی از مبارزه بود که . دانستندمملکت به بیگانگان می

این مکتوبات که از حیـث محتـوي    42.شده بود و مکتوباتی در خطاب به شاه، علما و ملت نوشتند

داشت به انتقادي بنیادین از حکومتداري دربار ناصـري و   نزدیکی سیدجمالمضمون با مکتوبات و
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مـان آغـاز سـلطنت خـود بـا قتـل       الدین شـاه از ه آنها معتقد بودند که ناصر. شخص شاه برآمدند

  .بود یکسر در نابودي و ملک و ملت عمل کرده است» امیدگاه یک ملت« خان کهمیرزاتقی

بنده خیرخواه خدا و فرزند حضرت «که  سیدجمالها ضمن انتشار به سرنوشت نویسندگان نامه

آنهـا، مـردم را    .علی مطیع ظالم نشوندخواستند که با اتکا به سخن موال  بود از مردم» خاتم االنبیاء

آنها از توده مـردم  . به اتحاد و اتفاق فراخوانده و اتحاد را در رهائی از سلطنت ناصري تلقی کردند

ها نیـز بـه   به واقع نویسندگان نامه 43»غیرت، غیرت،. برخیزید وحدي براي ظلم بگذارید«تند خواس

اي بـه جـاي اصـالح از بـاال     مردم و توجه به نظریه جنبش توده ضرورت توجه به آگاهانیدن توده

ان به نفوذ علما آگاهی داشتند از اینرو ضمن انتقاد از سکوتش سیدجمالآنان نیز چون . رسیده بودند

هاي که به دست شاه رسیده بود او را تهدید کرده در یکی از نوشته. رزه دعوت کردندآنان را به مبا

کنیم سهل اسـت  تو را پارچه پارچه می. ایم این دفعه از آن دفعات نیستما به جان آمده«که  ندبود

     44.»اندازیمیه را از جهان بر مینسل قاجار

اي بـه  باتی  با اندیشه گسـترش جنـبش تـوده   تان، نیز مکتوپس از عزیمت به انگلس سیدجمال

الدین شاه در ضیاءالخافقین منتشـر کـرد   ونی سلطنت ناصررهبري علما تا نهایت مبارزه دینی سرنگ

او در مکتوب به نامورترین علماي ایرانی از خطر نـابودي ایـران توسـط     45.وآن را به ایران فرستاد

کر شد که مبارزه با امتیاز تنباکو نشان از نفوذ علما داشـت و  دولت هاي اروپایی سخن گفت و متذ

نامید به علما هشدار داد که اگـر او را بـه   می» فرعون«ضمن انتقاد گسترده از شخص شاه که او را 

او به علمـا  . گرددمی» چاره غیر ممکن«نکشند » او را از تخت گمراهی پایین«حال خود بگذارند و

ا ظلم این نادان را اعالن کنید، بزرگ و کوچـک، بینـوا و تـوانگر، اطاعـت     اگر شم«اطمینان داد که 

» نه اسالم را بلند ساخته، نه یک روز دل ملت در پناهش را حتی دیـده «پادشاهی که .»خواهند کرد

او . انداخته است باید از سـلطنت خلـع شـود   » توده را ذلیل کرد و ملت را به گدائی«بلکه بالعکس 

ــا ع  ــه خــود را ب ــعاري درآمیخــت نام ــارت ش ــن   « :ب ــاد ای ــون ب ــاهی و دگرگ ــن ش ــاد ای ــابود ب ن

شود که جانشین او بر این باور بود که خلع شاه آن هم با حکم علما باعث می سیدجمال46.»سلطنت

او متذکر شد که خلع شاه الزاماَ با قشون و توپ وبمـب   .»از فرمان علما سرپیچی کند«دیگر نتواند

آن نموده و دل آنها جـا گرفتـه و    عقیده وایمانی در مغز مردم رسوخ«که  نیست، بلکه او معتقد بود

به حکم خدا « از این رو اگر علما اعالم کنند. »مخالفت خداست ،عقیده این است که مخالفت علما
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خواست که مبارزه را او از علما می. شوندمی» مردم از گردش پراکندهاطاعت این مرد حرام است، 

او از . هم مهلت ندهند و به خلع او اقدام کننـد » یک روز«دهند و به ناصرالدین شاه تا نهایت ادامه 

کـارش فسـق و فرمـانش سـتم     « کند وعلما خواست که در خلع پادشاهی که غاصبانه سلطنت می

  47.تردید به خود راه ندهند، چرا که دیگر کسی حاضر به اطاعت چنین پادشاهی نیست» است

پیشـوایان دیـن،    گر در خطاب به علما به عنوان رهبران تـوده مـردم و  اي دیر نامهد سیدجمال

از «او یادآور شد که شاه به دلیل حـرص و آز فـراوان بـه پـول     . الدین شاه شدخواستار خلع ناصر

گیرد، و توده مردم را فقیـر  بود بهره می »انسانی که موافق سرشت فرومایه اوترین وسایل ضدپست

 »به فروش حقوق مسلمانان و امالک مردم با ایمان بـه بیگانگـان  «نهایت  و بینوا ساخته است و در

  48.کشیده شده است

ضمن اشاره به غرامتی که قرار است شاه از جیـب ملـت ایـران بـه کمپـانی تنبـاکو        سیدجمال

چـرا کـه در صـورت    . بپردازد متذکر شد که براي رفع رسوایی غرامت راهی جز خلع شاه نیسـت 

نگلستان، روسیه نیز به فکر تصرف خراسان خواهد افتاد، و در نهایت دخالـت  پرداخت غرامت به ا

او بـه همـین دالیـل    . بیشتر انگلستان و سرانجام به تقسیم ایران میان دو قدرت کشیده خواهد شـد 

  فقـط خلـع دور   بلکـه ایـن جنایـت را    . سازدمیاثر این غرامت را فقط خلع جبران « معتقد بود که

  .»نمایدمی

آگاهانه یادآور شد که به دلیل خصلت استبدادي و شخصی سـلطنت، پـس از خلـع     لسیدجما

نبود، دیگـر بـراي کشـور و    » مربوط به ملت« بود و» شخصی« ها و قراردادهاي او چونشاه، پیمان

کوچکترین عالقه ملی و انگیـزه  « او ذکر کرد که شاه اگر  49.آور نخواهد بودبعد از اوالزامحکومت 

داد، اما او چون چنین نخواهد کرد، علما بایـد بـراي   می بخاطر استقالل کشور استعفا» دینی داشت

اطاعت این ستمکار متجـاوز از نقطـه نظـر    « علما اگر به مردم ایران اعالم کنند. خلع او تالش کنند

  عرش فساد سـرنگون و از تخـت دیـوانگی پـایین     « مردم با سرعت تمام او را از» دینی حرام است

او توده مردم را قابل سرزنش ندانست چرا که آنها منتظر فرمـان پیشـوایان دینـی خـود     . »کشندمی

او . علما نباید در خلع شاه تعلل کنند، چون براي نجات کشـور راه دیگـري نمانـده اسـت    . هستند

شـرف و عـزت کامـل و    «هر یک از علماي ایران فرمان خلع شاه را صادر کنند  معتقد بود که اگر

  50.خوردبراي او رقم می »و حتمی در دنیا و آخرت سعادت بزرگ
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البالغه در خطاب به علمـای ایـران از کارهـای    نامه دیگری به نام حجههمچنین در  ،سیدجمال

های استعمارگران برای سلطه بر کشورهای اسـالمی  او از ترفند و حیله. آمیز شاه سخن گفتجنون

زمینه سلطه استعمارگران را بـر ایـران فـراهم    سخن گفت و متذکر شد که حکومت فساد آور شاه 

ای که شاه متعهد شد در مقابل لغو امتیاز تنباکو بپـردازد  اواز غرامت پانصد هزار لیره  51.آورده است

  52.ماننددر می» های جهان از پرداخت آنترین دولتثروتمند«سخن به میان آورد و یادآور شد که 

او به علما یادآور شد کـه شـاه   . مقابل انگلستان سخن گفت او از دیگر تعهدات دربار ایران در

  شـود کـه دولـت انگلسـتان     است و این امر باعث می متهم به واگذاری گمرک جنوب به انگلستان

چنگال خود را به سواحل دریا و خلیج فارس و بالد اهواز فرو برده و پس از گذشت زمانی، شاه «

. »دیگری بابـت قـرار دادهـای باطـل دیگـری بپـذیرد      را مجبور خواهد ساخت که غرامت سنگین 

مال اینکه خود جمال متذکر شد که اگر ملت ایران از پرداخت غرامت خودداری کند آنگاه احتسید

چنـین سـرزمین    ها در امور ایران دخالت کنند وجود دارد و ایـن آوری مالیاتبیگانگان برای جمع

روسیه نیز بدنبال قراردادهای  53.در خواهد آمد ایران بدون جنگ و خونریزی تحت سلطه انگلستان

  .جدید و سلطه به خراسان و آذربایجان و مازندران خواهد بود

سید جمال خواستار خلـع  . بر بنیاد چنین شرایطی دیگر عذری برای سکوت علما نخواهد بود

. واهـد داشـت  خلع شاه هیچ نتیجه ناگواری از قبیل ناامنی و آشوب بدنبال نخ. شاه توسط علما بود

جمال باور داشت که اگر عالم بزرگ عتبات تصمیم به رهایی ملت از شر جنون شـاه و زندقـه   سید

وزیرش بگیرد و آن را به علمای همه بالد واز آن طریق بـه مـردم ابـالغ کنـد، شـاه ایـران بـدون        

لمـه  ک«و  بدنبال نخواهد داشت،» هیچ گونه آشوب و اضطرابی«خونریزی خلع خواهد شد؛ و خلع 

  54.خواهد شد» اسالم عزیز و سربلند

الدین اسدآبادی، همچنین در سخنرانی معروف خود در انگلستان که در همان ایام بـا  سیدجمال

منتشر شد و با عنوان نامه به ملکه ویکتوریا هم معروف » حاکمیت رعب و وحشت در ایران«عنوان 

او شاه را . و بدبختی مردم را یادآور شداست زندگی هولناک ایرانیان، ویران شدن کشور و فالکت 

ن سخنرانی ذکر کـرد کـه در ایـران    او در آ. دانست های انگلستانمتکی به حمایتدر این جنایتها، 

ای ژرف ساختار به زوال رفته سلطنت ایرانی را نقادی  کرد شیوهاو به  .وجود ندارد» هیچ قانونی «

رو تجربه زنـدگی  از این. صالح را تبعید و محکوم کردو یادآورشد که شاه تمامی مردان معتقد به ا
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در ربط با حاکمیت شاه حکایت از ایـن داشـت کـه چنـین حـاکمیتی اصـالح       طلب مردان اصالح

هـایی کـه بـه زعـم     شـورش . »ها سراسر کشور را فراگرفته اسـت ها و شورشطغیان« نخواهد شد

او . خواهـد شـد  » ل در سراسر ایراننشان لهیب آتش خاکستری است که آماده و اشتعا«جمال سید

تغییر، تغییر هر گونه تغییری که رخ دهد وضـع بهتـر از   «خواست توده ایرانی را چنین بیان کردکه 

او معتقـد  . اسـت » این چیزی است که ملت ایران خواستار آن است تغییر و تحول. این خواهد بود

تغییر وضع حکومت ایران «  افته استبود که سرانجام این خواست ملت در انگلستان نیز بازتاب ی

یادآور شد که ای او همچنین در مصاحبه 55»این است خواسته ملت :تاج وتخت یا سرنگونی شاه از

  56.باشدمی »بزرگترین مانع ترقی همانا استبداد مطلق«

تغییـر   جمال در تمامی مکتوباتش از نفوذ علما در میان توده مـردم سـخن گفـت و بـرای    سید

علت این باور نفـوذ گسـترده علمـا در    . ای به رهبری علما باور داشتبنیاد جنبش توده سلطنت بر

خـان  ملکـم او حتی به گاه اقامت در عثمانی از آقاخان کرمانی خواسته بـود کـه از    .توده مردم بود

شـیرازی و بیـان   یبخواهد روزنامه قانون را به عتبات بفرستد و به ستایش ازعلما و شخص میـرزا 

او نیـز در  . خود آقاخان کرمانی نیز با این باور سـید جمـال همـراه بـود     57.نفوذ آنها بپردازدقدرت 

تـا  «اونیز بر این باور بود که باید از قـدرت علمـا   . کندخان همین باور را بیان میی با ملکممکتوبات

ان آورده ای برای تغییر سلطنت ایمـ آقاخان نیز به جنبش توده. یاری بخواهیم» یک درجه محدودی

بود و معتقد بود که باید به علما فهماند که در صورت دگرگونی سلطنت شـاه، اتفـاق نـاگواری از    

  58.قبیل ناامنی نخواهد افتاد

مـای طـراز اول وقـت از جملـه     دین اسدآبادی هر چند نتوانسـت عل الجمالمکتوبات سید    

شیرازی پس میرزای لع شاه دنبال کند وشیرازی را متقاعد کند که مبارزه را تا نهایت یعنی خمیرزای

ها باعث شد که بتـدریج  اما همین تالش 59.خطاب کرد» اسالمیان پناه«از الغای امتیاز تنباکو شاه را 

کـه  آبادی بود درمیان وعاظ، عالمی چون مالمحمدعلی رستم .برخی از علما به ستیز با دربار برآیند

شـدند ودیگـر   بطور گسترده در نماز او حاضر می مردم نیز پرداخت وبه انتقاد گسترده از دربار می

اعتبـاری عظـیم قائـل    » ضـد دولـت  « مردم فقط بـرای علمـای  . اعتنایی به وعاظ حکومتی نداشتند

حمد مدرون علما بود کـه شخصـیتی چـون سـید    گیری این جریان منتقد در شکلبر بستر  60.بودند
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محمد طباطبـایی از  سید 61.امید فراوان بسته بود الدین به اوطباطبایی هم حضور داشت و سیدجمال

  62.همین ایام در اندیشه تغییر سلطنت قاجاری بود

سلطنت او در انگلستان باعث خشم و های ضدالدین اسدآبادی و تالشمکتوبات سیدجمال     

السلطان خواسـت تـا بـه سـفیر انگلسـتان      شاه از امین. و شخص شاه شده بود هراس دربار قاجار 

 »خصومت و دشمنی او بـا انگلسـتان بـوده   «ر شود که یکی از دالیل تبعید سیدجمال از ایران ادآوی

  63.است

» زمین از شریرترین مردمان روی«یدجمال السلطان معتقد بود که سشاه در مکتوب خود به امین

ن را این مرتبه علناً شروع به تحریکـات نمـوده و علمـا و مـردم ایـرا     «است و شاه مذکر شده بود 

شاه با توجه به » تشویق به اخالل و شورش نموده و حتی نسبت به شخص شاه حمله نموده است

مستقیماً بـه مقـام سـلطنت    «شخصی که  جمال باور داشت که سزای چنینهای سیدبه مضامین نامه

اقـل او بایـد در یکـی از نقـاط     ال«او معتقـد بـود،   . ام و مرگ اسـت اعد» درصدد اسائه ادب برآمد

او در شگفت بود که چنین آدمـی چـرا در کمـال آزادی در انگلسـتان     . ست تا ابد حبس شوددورد

  64.اقامت دارد

السـلطان برشـمرد امـا شـاه     الخافقین را برای امینسفیر انگلستان معضالت توقیف نشریه ضیاء

 جمال و تبعیـد خواستار جلوگیری از اقدامات سید شاه با حدت و شدت بیشتری. متقاعد نشده بود

مقـام  «شاه با تکیه بر نوشته های سـیدجمال در تحریـک مـردم بـر ضـد      . داو از انگلستان شده بو

دیگر چـه نـوع   » چنین شخصی را الاقل به زندان نیاندازد«معتقد بود اگر دولت انگلستان » سلطنت

جمال در کـه سـید  » معنـی نـدارد  « شاه در نوشته دیگری معتقد بود که. دوستی با او ودربارش دارد

  65.ومردم را به شورش دعوت کند. انتشار دهد» مزخرفات« ندن بنشیند و علیه مقام سلطنتل

شـاه و   حـال متحـد  در ایران همچنین امین الضرب دوست نزدیک سید جمال البته در عـین     

جمال کر ارادت ویژه خـود بـه او، از سـید   جمال ضمن ذای در خطاب به سیدالسلطان در نامهامین

یر ایـران در انگلسـتان نیـز بـه     سـف  66.ای بر ضد شاه و وزیرش منتشـر نکنـد  نوشته خواسته بود که

هـای  تمـامی تـالش   67.هایی برداردنوشته جمال پیشنهاد رشوه داده بود تا دست ار انتشار چنینسید

دولت انگلستان چاره کـار را  . فایده بودجمال بیو دربارش در به سکوت کشاندن سید سیاسی شاه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


                                    ايجنبش توده الدین اسدآبادي و نظریهسیدجمال                                                    

 

131

چنین بود که انتشار . شدچاپخانه انگلیسی دید که نشریه ضیاءالخافقین در آن چاپ میدر فشار بر 

  68.ضیاءالخافقین پایان یافت

ایـن دیـدگاه هـم    . های مکرر عبدالحمید دوم به عثمانی رفتسیدجمال پس از مدتی با دعوت

ایران بـا او بـوده   جمال بر بنیاد تبانی شاه اری سلطان عثمانی در دعوت از سیدوجود دارد که پافش

  69.است

کامه ایران دعوت سلطان خودکامه عثمانی رغم باور خود به تغییر سلطنت خودجمال علی سید

اش تاییدی بـر  اما تجربه این واپسین ایام زندگی را برای پیشبرد طرح اتحاد اسالمی خود پذیرفت،

او  .ن وکشورهای اسالمی بودهای خودکامه در ایراو در تغییر و تحول بنیادین سلطنتنگاه اساسی ا

ـ     در واپسین نامه هـای  ادین سـلطنت اش به هواداران ایرانی دیـدگاه خـود را در بـاب دگرگـونی بنی

  70.خودکامه مورد تاکید قرر داد

  

  فرجام سخن 

الدین اسدآبادی پس از دو تجربه تالش برای اصالح حکومت ایران از درون و سیدجمال       

ه خدمت گرفتن خالفت عثمانی برای پیشبرد اتحاد اسـالمی بـر ایـن بـاور     نیز تجربه تالش برای ب

هـای  گر کشور های اسـالمی سـرنگونی دولـت   اساسی رسید که راه اساسی برون رفت ایران و دی

ای موفق های مطلقه را بر بنیاد جنبش تودهاو این تالش برای واژگونی دولت. مستبد و مطلقه است

هایی اما آن تالش. ثمر دانستهای مستبده بیرا در اصالح حکومت های خوداو تالش. می دانست

رو او از از ایـن . هـا انجـام داده بـود پرثمـر تلقـی کـرد      هکه برای آگاهی و به حرکت درآوردن تود

 ایـد و از حـبس و  بیداری ایران دامن هم به کمـر زده برای « اش خواست اکنون کههواداران ایرانی

بنیاد حکومـت  » د و به سرعت به طرف شرق جاری استسیل تجد«بود که  او معتقد» قتال نترسید

توانیـد در خرابـی اسـاس    شماها تا مـی «هوادارانش خواست  از این رو از. مطلقه نابود خواهد شد

جمال رو ما بر این باوریم که طرح سید از این 71.»حکومت مطلقه بکوشید، نه قلع و قمع اشخاص

یـر و  او به مشی ترور فردی برای تغی. ای بودرانی بر بنیاد جنبش تودهمطلقه ایبه دگرگونی سلطنت 

الدین شـاه داشـت بـا    ناصر هایی که هم نشان از انتقام فردی او ازدگرگونی باور نداشت و گزارش

  .ای با راهبری علما در تضاد استاو بر دگرگونی از طریق جنبش تودهباور اساس 
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  نوشتپی

یعقوب آمده است برای گزارشی درباره آن بنگرید به امیر در عریضه میرزا» نسطیطوسیونخیال ک« -1

  ,227-223ص ،1362 چاپ هفتم، ایران، تهران، خوارزمی، آدمیت، فریدون، امیرکبیر و

خواهی ایران، با مقدمه سـیدهادی  الدین اسدآبادی، رهبر نهضت آزادیزاده، حسن، سیدجمالتقی -2

جمال ؛ محیط طباطبایی، محمد، نقش سـید 33-32، ص1357نجم، رسالت، چاپ پ ،خسروشاهی، قم

 .22الدین اسدآبادی در بیداری مشرق زمین، قم، دفتر تبلیغات اسالمی، ص 

 .63-58زاده، پیشین، صتقی -3

چاپ خان، روزنامه خاطرات به کوشش ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، اعتماد السلطنه، محمدحسن -4

 جمال الـدین اسـدآبادی بـه   زا لطف اهللا، شرح حال و آثار سیدمیر ،سد آبادی؛ ا470، ص1379پنجم، 

 .40-39، ص1349قم، دارالفکر،  هادی خسروشاهی،اهتمام سید

به کوشش حمید  حاج سیاح محالتی، محمد علی، خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف و وحشت، -5

 .287، ص1359جاپ سوم،  ،اهللا گلکار، تهران، امیر کبیرسیاح به تصحیح سیف

دند میرزانصراله خـان بهشـتی مشـهور بـه     جمال الدین نائل آمجمله این افراد که به دیدار سید از -6

 .64بنگرید به تقی زاده، پیشین، ص. المتکلمین بودملک

اسدآبادی ،سید جمال الدین تـاریخ  «. شر شدتالمذاهب منالدوله شیرازی در دبستانمقدمه فرصت -7

 تهـران، کلبـه شـروق،    ،فی التـاریخ االفغـان بـه کوشـش سـیدهادی خسروشـاهی       یانایران و فتنه الب

 .24،ص1379

 .25ص همان، -8

  ,27ص  ،همان -9

  ,29-28ص ،همان -10

 .290حاج سیاح محالتی، پیشین،ص -11

 1304االخر سلطنه در ذیل خاطرات دوشنبه ربیع، اعتماد ال293ص پیشین، حاج سیاح محالتی، -12

رو از ایـن .الضرب رفتـه اسـت  حسن امینجمال به خانه حاج محمدند که او برای دیدن سیدکذکر می

یـن بـاره   در ا .کند نادرسـت اسـت  ذکر می الثانی راربیع 22اهللا اسدآبادی که تاریخ گزارش میرزالطف

  االول تـا اول  ربیـع  20درواقـع تـاریخ    .40پیشـین، ص  اهللا اسـدآبادی، بنگرید بـه حـاج میـرزا لطـف    

 .ای است که سیدجمال وارد تهران شده استدهه ،1304 الثانییعرب

 .42-41صص یشین،پ ،هللالطف اسدآبادی، -13
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 هادي خسروشـاهی، اسناد سیاسی تاریخی به کوشش سید ها وسیدجمال الدین، نامه اسدآبادي، -14

 .99ص ،1379 کلبه شروق، تهران،

 .287ص پیشین، حاج سیاح محالتی، -15

 .293ص ن،هما -16

 .287ص پیشین، اعتماد السلطنه، -17

 .46-45صص میرزا لطف اهللا، اسدآبادي، ،659ص همان، -18

 .659ص پیشین، اعتماد السلطنه، -19

 .675ص ،همان -20

 .321ص پیشین، حاج سیاح محالتی، -21

 .670-669صص پیشین، السلطنه،اعتماد -22

 .321ص پیشین، حاج سیاح محالتی، -23

 .322ص ،همان -24

 .322ص پیشین، حاج سیاح محالتی، ،698ص پیشین، السلطنه،اعتماد -25

 .323ص پیشین، حاج سیاح محالتی، -26

 .51ص اهللا اسدآبادي،میرزا لطف ،323ص همان، -27

  ,706ص پیشین، اعتماد السلطنه، -28

ر همـان ایـام  تحـت عنـوان     این رقم را خود او درسخنرانی معروفش در انگلسـتان کـه بعـد د    -29

حاکمیت رعب « سید جمال الدین اسدآبادي،. حاکمیت رعب و وحشت در ایران منتشر شد ذکر کرد

رضا  ها و مبارزات،دیشهجمال الدین اسدآبادي،انحسینعلی نوذري، سید :ترجمه ،»و وحشت در ایران

 .317ص ،1376 حسینیه ارشاد، رئیس طوسی، تهران،

اسـدآبادي بـه کوشـش     الدین از اسناد وزارت خارجه انگلیس درباره سیدجمال ايترجمه گزیده -30

 .68ص ،1379 کلبه شروق، تهران، هادي خسروشاهی، سید

 .730ص پیشین، اعتماد السلطنه، -31

  هــاي تبعیــد بــه کوشــش همــا نــاطق و محمـــد        نامــه  عبدالحســین،  آقاخــان کرمــانی،   -32

 .57ص ،1368 ،)کلن(آلمان ،فیروز

به کوشش اصغر  جمال الدین مشهور به افغانی،ناد و مدارک چاپ نشده درباره سیدمجموعه اس -33

 .108-103صص ،1342 دانشگاه تهران، تهران، مهدوي و ایرج افشار،
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ــاریخی،ـــ واســناد سیاســی هــانامــه ســیدجمال الــدین، اســدآبادي، -34   نامــه بــه حــاج مســتان  ت

 .96-95صص اي،مراغه

 .65-64صص همان، -35

حاکمیت رعب و  «جمال در انگلستان با عنوانطوسی بر ترجمه سخنرانی سیدمقدمه رضا رئیس -36

 .310پیشین،ص ترجمه حسینعلی نوذري، ،»حشت در ایرانو

 .68-65ص ها و اسناد سیاسی،نامه جمال الدین،سید اسدآبادي، -37

 .76-75ص همان، -38

 .75ص پیشین، آقاخان کرمانی، -39

 .783ص پیشین، السلطنه،تماداع -40

  ,332ص پیشین، حاج سیاح محالتی، -41

 .332ص همان، -42

 .335-333ص همان، -43

 .142ص پیشین، آقاخان کرمانی، -44

ضـیاءالخافقین اعـداد و    االخرین،با اشتراک مع جمال الدین،سید ها در اسدآبادي،متن عربی نامه -45

 .195-190، 146-142، 105-10صص ،1379 کلبه شروق، ،تهران هادي خسروشاهی،سید تقویم،

 .72-71صص تاریخی،ـ ها و اسناد سیاسیجمال الدین، نامهسید اسدآبادي، -46

 .74-73صص همان، -47

 .77ص همان، -48

 .79ص همان، -49

 .80-79ص همان، -50

 .82-81ص همان، -51

 .836ص همان، -52

 .83ص همان، -53

 .86ص همان، -54

 نـوذري، ترجمـه حسـینعلی   » و وحشـت در ایـران   حاکمیت رعب«جمال الدین سید اسدآبادي، -55

 .327ص پیشین،

 .90ص ،پیشین اي از اسناد وزارت امورخارجه،ترجمه گزیده -56
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 .151-150ص پیشین، آقاخان کرمانی، -57

 .135، 129-127، 116-112صص همان، -58

 تهران، اکبر سعیدي سیرجانی،به اهتمام علی مقدمه، بیداري ایرانیان، تاریخ االسالم کرمانی،ناظم -59

 .37ص ،1376 چاپ پنجم، پیکان،

  ,1059ص پیشین، اعتماد السلطنه، -60

بنگریـد   .محمد طباطبایی با عنوان آقاکوچک نوشته بودل در ایام مبارزه در لندن به سیدجماسید -61

 .88ص اد تاریخی،واسنها نامه سیدجمال الدین، به اسدآبادي،

مشـروطیت ایـران بـه کوشـش حسـن       شر نشده ازانقالبتداشتهاي منسید محمد،یاد طباطبایی، -62

 .70ص ،1382 نشر آبی، ،تهران،طباطبایی

 اسـدآبادي، جه انگلیس درباره سـید جمـال الـدین    وزارت امور خار اي از اسنادترجمه برگزیده -63

 .76ص

 .86-85ص همان، -64

 .97-96صص ن،هما -65

 .137-134صص پیشین، ،...مجموعه اسناد و مدارک چاپ نشده  -66

   صـص  ،1376 کـویر،  تهـران،  ترجمـه مهـري قزوینـی،    انقالب مشروطیت ایران، ادوارد، براون، -67

39-40. 

 .40-39صص پیشین، تقی زاده، -68

 .36ص مقدمه بر ضیاءالخافقین، خسروشاهی، -69

 .88-87ص پیشین، کرمانی،ناظم االسالم  -70

  .88ص همان، -71
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