
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


٨٧  بازتاب اندیشه هاي اصالح طلبی و تجددخواهی از آغاز تا انقالب مشروطه چگونگی 

    

  

  

  هاي اصالح طلبی و تجدد خواهی چگونگی بازتاب اندیشه

  نقالب مشروطهاز آغاز تا ا

  1دکتر علی اکبر خدري زاده

  چکیده

نوزدهم میالدي، در پی گسترش روابط / ایران از سال هاي نخست قرن سیزدهم هجري قمري

داري  ي نظام سرمایه  اقتصادي خود با کشورهاي اروپایی و ورود ناخواسته به چرخه–سی سیا

برخالف بسیاري از .هاي اصالح طلبی و تجددخواهی قرار گرفت غرب، در مسیر اندیشه

ها به   اقتصادي در آن–ي اروپاي غربی که روند نوسازي و تحول سیاسی  افتهیکشورهاي توسعه 

ي قاجار، به دلیل ساختار سیاسی،  افت، در دورهیسط جدید آغاز شد و تداوم ي متو ي طبقه وسیله

ي اجتماعی قدرتمند نوگرا، اصالحات از باال و  ک طبقهیاجتماعی و فرهنگی اقتدارگرا و فقدان 

توسط عناصر دیوان ساالر اصالح طلب، از قبیل میرزا تقی خان امیرکبیر، میرزا حسین خان 

بر این اساس، اصالحات مزبور ماهیتی .  خان امین الدوله به انجام رسیدسپهساالر و میرزا علی

به عبارت دیگر، اصالحات عصر قاجار در راستاي نوسازي ساختار اداري، . اقتدارگرا داشت

که  جایی اما از آن. مالی و نظامی کشور و به منظور تقویت دولت مرکزي ایران صورت گرفت

 برخی از درباریان، دیوان ساالران سنتی و بخشی از عناصر اصالحات مزبور موقعیت و منافع

از . رو گردید کرد، تداوم چنین روندي با موانع جدي روبه قدرتمند سنتی جامعه را تضعیف می

ي  سوي دیگر، ورود سیاحان و مبلغان مذهبی اروپایی به ایران، مسافرت ایرانیان به اروپا، ترجمه

 روزنامه و عوامل دیگر، موجب گسترش روند تجددخواهی هاي گوناگون غربی، انتشار کتاب

ي دیوان  از این رو به موازات اصالحات از باال که به وسیله. در میان اقشار متوسط جامعه شد

                                                
  .دانشگاه آزاد اسالمی، شهرري، ایران،)ره(خمینیگروه تاریخ، واحد یادگار امام.١

khedrizadeh@yahoo.com   :مسئول مکاتبه* 

26/9/93:                پذیرش13/2/93: دریافت

   مسکویهيفصلنامھ

  1392 تابستان 25ي شماره8سال
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ساالران اصالح طلب قاجار صورت گرفت، روشنفکران تجددخواه نیز به انتشار افکار خود که 

تی، لیبرالیسم، سوسیالیسم و سکوالریسم غرب بود، هاي اومانیستی، ناسیونالیس ملهم از اندیشه

روشنفکران تجدد خواه، به دلیل استبداد قاجارها و مخالفت اقشار سنتی جامعه، در . پرداختند

صدد ایجاد ارتباط با علماي نوگرا و آمیختگی اندیشه هاي عرفی خود با مفاهیم اسالمی 

  .ري، مقدمات انقالب مشروطه را رقم زدي ناصري و مظف اما ناکامی اصالحات دوره. برآمدند

قاجار، اصالح طلبی، تجددخواهی، منورالفکران، ناصرالدین شاه، انقالب : کلیديواژگان

  مشروطه

  

مقدمه

ساختار فکري ـ فرهنگی ایران، با وجود برخورداري از تنوع و پیچیدگی فرهنگی ناشی از 

حضور اقلیت هاي قومی، دینی و زبانی گوناگون؛ در فرآیند تاریخی خود تحت تأثیر سه 

. ت که در سامان تمدنی و هویت ملی اثر گذار بوده استالیه ي فرهنگی قرار داشته اس

. 3فرهنگ اسالمی . 2فرهنگ ایران باستان . 1: ي فرهنگی عبارت اند از این سه الیه

  ).مدرنیته(فرهنگ غرب 

هاي فکري و سیاسی  ي فرهنگ و هویت ایرانی، باعث پیدایش جریان      تکوین سه الیه

اي خاص از تفکر و زندگی را  ها شیوه  از آنگوناگون در ایران شده است که هریک

الیه هاي . اند هاي اجتماعی و سیاسی متناسب با خود را پدید آورده توصیه کرده و جنبش

اول و دوم فرهنگ ایران در کنار خرده فرهنگ هاي موجود در این سرزمین، طی تاریخ 

 به بیان دیگر، بنیان .پر فراز و فرود خود موجد تحوالت وسیع سیاسی ـ فرهنگی بوده است

اي از  ، آمیخته)مدرنیته(اش با تجدد  ي ناخواسته اصلی فرهنگ ایران تا پیش از مواجهه

هاي اول و دوم فرهنگ ایران در  اثرگذاري الیه. فرهنگ باستانی و اسالمی بوده است

سی برر. آید دهی به ماهیت فکري و تمدنی ایرانیان واقعیتی اجتناب ناپذیر به نظر می شکل

ي مستقلی است که  ابعاد گوناگون فرهنگ ایران در فرآیند تاریخی اش نیازمند مطالعه
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٨٩  بازتاب اندیشه هاي اصالح طلبی و تجددخواهی از آغاز تا انقالب مشروطه چگونگی 

ي سوم هویت فرهنگی ایران، در پی شکست  الیه. باشدخارج از اهداف  این مقاله می

هاي نظري ـ و لو به  ایران در جنگ با روسیه و نیز تماس مستقیم نخبگان سیاسی با  جنبه

هاي اصالح  ورود اندیشه. آمد دست به) مدرنیته و مدرنیزاسیون (اختصار ـ و عملی تجدد

تحوالت وسیع سیاسی ـ اجتماعی بود که به طلبی و تجدد خواهی به ایران، سرآغاز

  . انقالب مشروطه منجر شد

  اصالح طلبی و تجدد خواهی از آغاز تا انقالب مشروطه 

 ـ مقارن با شکست ایران در نوزده میالدي/ ي سیزده هجري قمري هاي سده نخستین سال

تجدد . توان سرآغاز ورود تجدد به ایران دانست جنگ با روسیه ـ را، با اندکی تسامح، می

ي انسان محوري تبلور  اي است که در قلمرو اندیشه جریان تاریخی ـ فلسفی به هم پیوسته

مفهومی، نه در چنین . ي مرکزي تجدد، انسان مداري است به بیان دیگر، هسته. یافته است

اي  حقیقت نه مکاشفه. عالم ملکوت، بلکه جهان ناسوت جوالنگاه خرد کنجکاو بشر است

یابد بلکه  الهامی، که اکتسابی است و حقایق نه از سوي ذات الهی به دل انسان راه می

هاي ملموس و مشهود است که از راه مشاهده و تجربه به  حقایق متکاثر برخاسته از واقعیت

لذا تجدد منادي نوعی فردگرایی خردگرا، چشم مدار و تجربی است . رسد  میعقل انسان

شود و شهرنشینی و شهروندي، مرکز  داري همراه می ي اقتصاد با نظام سرمایه که در عرصه

ي دین، کاستن  در عرصه. هاي جدید است اقتصاد، سیاست، تفکر و نیز محل تجمع انسان

ي فردي و  هاي حیات اجتماعی و تنزلش به رابطه هي شمول و نفوذ دین در حوز از دامنه

ي تجدد، مفهوم  بر این اساس، در کانون اندیشه. خصوصی میان انسان و آفریدگار اوست

در این مفهوم تنها دولت، قانون و نهادهاي اجتماعی برخاسته از . نویی از مشروعیت است

ر ابالغی، الهامی یا حقانیت حکومت دیگ. اند اراده ي عمومی و حاکمیت ملی مشروع

انسان متجدد داراي حقوق . اش الجرم نوعی قرارداد اجتماعی است موروثی نیست، ریشه

رود که حق حاکمیت و آزادي اندیشه و تفکر و  طبیعی و تفکیک ناپذیر به شمار می
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متفکران سیاسی تجدد، حراست از این حقوق را در گرو . اند ي این حقوق تجمع، از جمله

دانند و کارآمدترین راه جلوگیري از استبداد را تفکیک  ز استبداد سیاسی میجلوگیري ا

جدایی دین از سیاست و عرفی شدن عرصه هاي هنر و تفکر از اجزاي . شمرند قوا می

البته این عمومی . شوداي عمومی میدر یک کالم، سیاست عرصه. اساسی تجدد است

، بلکه تصمیم گیري سیاسی را صرفًا از شدن، مرادف برابري اقتصادي یا اجتماعی نیست

ي عمومی قرارش  آورد و در اختیار اراده انحصار نجبا و روحانیان و سالطین بیرون می

ي  فلسفه(بنا بر این، تجدد حائز ابعاد فکري ـ فلسفی ).179ـ177، 1378میالنی، (دهد  می

واژه ي . ختی است، اقتصادي، ادبی و زیبایی شنا)فن آوري(، مادي)اجتماعی و سیاسی

و هم برابر ) جنبه ي فلسفی و فرهنگی غرب(بان فارسی، هم معادل با مدرنیت تجدد در ز

به بیان دیگر، در اغلب منابع . به کار رفته است) بعد مادي تمدن غرب(با مدرنیزاسیون 

  . ي تجدد معادل با مدرنیت و مدرنیزاسیون کاربرد یافته است عصر قاجار، واژه

و ) فلسفی(در غرب حائز دو جنبه ي نظري ) مدرنیته(طور که گفته شد، تجدد      همان 

آشنایی دیوان ساالران اصالح طلب قاجار با مدرنیته، بیش از . است) عینی و مادي( عملی 

ي باالیی آن  ي فکري ـ فلسفی باشد، مبتنی بر الیه ي زیرین آن یعنی الیه که با الیه آن

دلیل اصلی این امر را شاید بتوان شکست ایران در . وده استي مادي و عینی ب یعنی الیه

ایران در عصر ) علمی، صنعتی و اقتصادي(جنگ با روسیه و عقب ماندگی عمیق تمدنی 

هاي مادي  هاي ایران و غرب، جنبه به بیان دیگر، در آغازین رویارویی. قاجار دانست

 یک کالم، دیوان ساالران در. تجدد بیش از ابعاد فکري و فلسفی آن خودنمایی کرد

اصالح طلب قاجار یگانه راه نجات ایران را اقتباس تجدد ـ با رویکرد مادي و عینی آن ـ 

  . دانستند  می"نوسازي تدافعی"و به بیان دیگر، 

ي ایرانیان با مدرنیته، بیشترین توجه متفکران جامعه به       با آن که در رویارویی اولیه

ي اجتماعی ـ سیاسی نیز  معطوف بود، در حوزه) ظامی و صنعتین(هاي مادي تجدد  جنبه

به بیان دیگر، اغلب روشنفکران نسل اول و نخبگان . توجه و کنجکاوي وجود داشت
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٩١  بازتاب اندیشه هاي اصالح طلبی و تجددخواهی از آغاز تا انقالب مشروطه چگونگی 

ي علمی ـ فن  فکري ـ سیاسی عصر قاجار، در مواجهه با تمدن جدید غرب هم با جنبه

، آزادي، دموکراسی و حقوق انسان مداري، قانون(ي نظري ـ فلسفی  آورانه، و هم با جنبه

عبداللطیف شوشتري اگرچه با فکر فلسفی غرب چندان آشنا نبود، . آشنایی یافتند) مردم

لیکن ضمن برشمردن دستاوردهاي تمدنی غرب، به ستایش از دموکراسی انگلستان 

ي برابري مردم در برابر قانون، مسلوب االختیار بودن پادشاه، بنیاد نهادن خانه. پردازد می

ي مشورت، حق رعایاي بلد و بلوك تمامی قلمرو،  عالی در پایتخت به نام شوري و خانه

ي شایسته و فرستادن او به لندن براي انجام دادن کارها به مشورت  بر انتخاب نماینده

همگی؛ از جمله موضوعاتی است که وي در مورد بنیان دموکراسی غرب مورد کاوش 

میرزا صالح، که ). 276 ـ1367:272، حائري،316-294: 1294شوشتري،(قرار داده است 

 هجري شمسی براي تحصیل زبان به 1194/هجري قمري1232عباس میرزا او را در سال 

انگلستان فرستاده بود، توجه وافري نسبت به آزادي مردم، مجلس عوام و دموکراسی آن 

ه اختصار در تجلی عینی تجددگرایی عصر قاجار ب). 30: 1340آدمیت، (کشور نمود 

و تکاپوي فکري ـ فرهنگی ) نوسازي اقتدارگرا(ي اصالحات از باال  مراحل پنج گانه

ي اصالح طلبی و  بر این اساس، پدیده. روشنفکران تجدد خواه نسل اول تبلور یافته است

تجدد گرایی در ایران  ـ صرف نظر از ابعاد گوناگون اجتماعی و فرهنگی آن ـ از دو 

  .تکاپوي فکري تجدد خواهی. اصالحات از باال  ب. الف: ی استجنبه قابل بررس

اصالحات عصر قاجار به عنوان ). نوسازي اقتدارگرا(اصالحات از باال . الف

اي نوظهور، در پی شکست  ایران درجنگ با روسیه و گسترش روابط ایران با پدیده

 ي روسیه و توسعهبه بیان دیگر، شکست ایران در جنگ با. کشورهاي اروپایی مطرح شد

روابط ایران با غرب، معضالت فراوان سیاسی ـ اجتماعی کشور را که از سالیان گذشته 

آغاز شده اما همچنان پنهان باقی مانده بود، آشکار نمود و این امر موجب شد تا براي 

. نخستین بار موضوع اصالحات از سوي دیوان ساالران اصالح طلب قاجار مطرح شود
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به رغم اهمیت بسیاري که در تحوالت سیاسی ـ ) نوسازي اقتدارگرا(بور اصالحات مز

 و هرگز نمی توان پیامدهاي مهم آن را انکار کرد -ي قاجار داشت  اجتماعی ایران دوره

 لیکن به دلیل آن که از سوي برخی از رجال تجددخواه حکومت قاجار و دیوان -

ان دادن به بحران هاي موجود، و ساالران اصالح طلب مطرح شد و هدف اصلی آن پای

. تحکیم سیاسی حکومت قاجار بود، به عنوان نوسازي اقتدارگرا خوانده شده است

ترین ویژگی نوسازي اقتدارگرا، اصالح ساختار دیوان ساالري و بهبود نظام اقتصادي مهم

 اجتماعی –در این روش، ماهیت نظام سیاسی . به منظور تقویت حاکمیت سیاسی است

دارگراي قاجار دست نخورده باقی ماند و صرفًا تغییراتی در شیوه ي کشورداري و اقت

بر این اساس، دیوان ساالران نوگراي قاجار، براي . اوضاع مالی دولت به وجود آمد

با وجود آن که . نخستین بار پیشگام اصالحات در تشکیالت اداري آذربایجان شدند

ش از شروع جنگ هاي ایران و روس آغاز شده اصالح دستگاه هاي دولتی آذربایجان پی

بود، لیکن شکست ایران در جنگ، ضعف و ناتوانی ایران در برابر کشورهاي اروپایی را 

بنا بر این، اصالح تشکیالت نظامی و . آشکار و ضرورت انجام اصالحات را مطرح نمود

هاي موجود و اقتدار ي یگانه راه حل ممکن براي خاتمه دادن به بحران  قشون ایلی به مثابه

از همین رو، . بخشیدن به حکومت قاجار، مورد توجه دیوان ساالران نوگرا قرار گرفت

ي اصالح طلبی در ایران که توأم با  ضرورت انجام گرفتن اصالحات و طرح اندیشه

در مجموع، . اقتدارگرایی بود، نخستین بار از سوي عناصر دیوان ساالر مطرح گردید

  :جار را می توان به پنج مرحله تقسیم کرداصالحات عصر قا

ي اول اصالحات، مقارن جنگ اول ایران و روسیه   دوره.اصالحات عباس میرزا . 1

ق با قتل میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی به .هـ1251آغاز و در سال ) ق . هـ12181228(

 اصالح قشون ایلی و ي عمدتًا در زمینه) نوسازي(در این مرحله، اصالحات . پایان رسید

. تشکیل ارتش مدرن و مجهز به سالح هاي جدید و تشکیالت دیوان ساالري بود

اصالحات این دوره شباهت به اصالحات محمدعلی پاشا در مصر و تنظیمات عثمانی 
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پایه گذار اصالحات، عباس میرزا پسر و ولیعهد فتحعلی شاه بود که در سال . داشت

از آن تاریخ به . ان شد و عهده دار حکومت آن ایالت گردیدي آذربایج هـ ق روانه1213

سپس میرزا عیسی فراهانی، مجرب ترین . بعد آذربایجان ولیعهدنشین حکومت قاجار، شد

ي  عنصر دیوان ساالري قاجار، به وزارت عباس میرزا انتخاب و به همراه وي روانه

  ).65 ـ 60: 1373اجاللی، (آذربایجان گردید 

ر عباس میرزا و میرزا عیسی فراهانی در تبریز، تحول مهمی درتاریخ ایران و      استقرا

زیرا آذربایجان، ایالتی بود که بیش از هر . حیات سیاسی حکومت قاجار به وجود آورد

ي دیگر در ایران در مجاورت تمدن و فرهنگ اروپایی قرار داشت و زودتر از  منطقه

آذربایجان حائز . عنوي آن تمدن قرار گرفته بودجاهاي دیگر تحت تأثیر مظاهر مادي و م

بخش اعظم واردات ایران از راه . منابع سرشاري از ثروت بود و بازارهاي پررونقی داشت

عباس میرزا در آذربایجان، اصالحات قضایی به وجود آورد . گرفت آذربایجان انجام می

یی را تأسیس کرد و قضات ترین مرجع قضاعالی ("دیوانخانه"و به همین منظور در تبریز 

هاي مالیاتی نیز براي  ارزیابی. تابع آن را در سایر شهرهاي آذربایجان به کار گماشت

هاي دینی توجه خاص  عباس میرزا به اقلیت. شد تصویب نهایی به این دیوانخانه ارائه می

ها در نظر  مبذول داشت و تالش کرد با همکاري علما، حقوقی را که شریعت براي آن

شخصیت عباس میرزا و کارایی میرزا عیسی، همه چیز را براي . گرفته بود تأمین کند

ي انجام دادن  خاندان فراهانی سابقه. اصالح تشکیالت نظامی و دیوانی فراهم کرد

ي زندیه به  ي زندیه را دارا بود؛ اما اصالحات آنان در دوره اصالحات دیوانی در دوره

 موفقیت اصالحات، وجود حکومتی مقتدر و بسیار متمرکز ي زیرا الزمه. شکست انجامید

  ).67ـ 65: همان(بود 

     از اقدامات دیگر عباس میرزا، استخدام کارشناس و متخصص از اروپا و اعزام محصل 

ي اول ایران و روس، در سال  در طی جنگ هاي دوره. به خارج از کشور بود

 بین ایران و فرانسه به امضا "نشتاینفینک" میالدي، عهدنامه 1807/هجري قمري1222
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 نفري از متخصصان و کارشناسان 70یکی از پیامد هاي این عهدنامه، ورود هیئت . رسید

فرانسویان به تعلیم و . نظامی و فنی فرانسوي به سرپرستی سرتیپ گاردان به ایران بود

و اصفهان تجهیز سپاهیان قاجار و ساختن عراده هاي توپ در شهرهاي تبریز، تهران 

به هنگام اقامت هیئت فرانسوي، قول و قرارهایی میان عباس میرزا و سرتیپ . پرداختند

ي  پس از انعقاد عهدنامهگاردان براي اعزام محصالن ایرانی به فرانسه صورت پذیرفت؛ اما 

 بین فرانسه و روسیه و شکست مأموریت گاردان، موضوع اعزام محصالن "تیلسیت"

ي  خروج هیئت فرانسوي و اعزام نشدن محصالن ایرانی، ضربه. ایرانی به فرانسه منتفی شد

سپس . سختی بر دستگاه دیوانی آذربایجان وارد آورد و جریان اصالحات را کند کرد

ستان پیشنهاد انعقاد قرارداد جدیدي با ایران و اعزام محصالن ایرانی به دولت انگل

  .انگلستان را مطرح نمود

هـ 1224( هجري قمري، دو سال پس از انعقاد قرارداد مجمل 1226     در سال 

دستگاه دولتی آذربایجان دو تن از محصالن ایرانی را براي فراگیري برخی از ) م1809/ق

آن دو تن از جوانان اعیان . مورد نیاز به انگلستان اعزام داشتفنون و مهارت هاي 

آذربایجان، یکی به نام کاظم پسر نقاش باشی عباس میرزا و دیگري میرزا حاجی بابا افشار 

پسر یکی از صاحب منصبان آذربایجان براي تحصیل نقاشی و علم طب و دارو سازي به 

چهار سال بعد، پنج تن محصل دیگر به . همراه سرهارفورد جونز راهی انگلستان شدند

لندن روانه شدند که در رأس آنان میرزا جعفر، از اعضاي خاندان فراهانی و از منشیان 

هیئت محصالن ایرانی در مدت . ي تشکیالت دیوانی آذربایجان، قرار داشت برجسته

  ).68ـ 67:همان(اقامت خود در انگلستان با مظاهر مادي و معنوي تمدن اروپا آشنا شدند 

     هرچند اعزام محصل به اروپا به منظور کسب مهارت هاي فنی و دانش و علوم، نتایج 

مثبتی به همراه داشت، اما به دلیل تداوم ساختار استبدادي حکومتی قاجار و مخالفت 

عناصر دیوان ساالر سنتی اقتدارگرا با هرگونه اصالحی که مغایر با منافع آنان بود، این امر 

پس از .  فرهنگی ایران را به طور کامل دگرگون سازد–انست ساختار سیاسینتو
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رهبري دستگاه دیوانی آذربایجان ) ق. هـ1237قعده  ذي(درگذشت میرزا عیسی فراهانی 

ي پسر وي میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی گذاشته شد و تا پایان سلطنت  بر عهده

شت نا منتظره ي عباس میرزا، تداوم روند درگذ. فتحعلی شاه بر این سمت باقی بود

در دوره سلطنت محمدشاه، تداخل اختیارات . اصالحات را با مشکل جدي مواجه نمود

سرانجام محمدشاه به منظور . قائم مقام و شاه باعث بحران عمیق در حکومت قاجار شد

 طرح قتل هنگام. تقویت و تثبیت سلطنت خود، دستور قتل میرزا ابوالقاسم را صادر کرد

قائم مقام، محمدشاه گفته بود که اول قلم و قرطاس را از قائم مقام بگیرند، تا وي عریضه 

: 1337سپهر، ( وي وجود دارد "سحري در بنان و اعجازي در بیان"ننویسد چرا که 

333/1 .(  

ي سلطنت خویش، به صدراعظمی احتیاج       محمدشاه پس از قتل قائم مقام، براي ادامه

 که هیچ گونه وابستگی به شاهزادگان پیشین و تشکیالت دیوانی وابسته به آنان داشت

این . در نتیجه، میرزا عباس آقاسی معلم دوران کودکی خود را برگزید. نداشته باشد

میرزا . ي دیوانی برخوردار نبود ي خانوادگی سرشناس و یا از سابقه صدراعظم از پیشینه

ه بود و او را قطب آسمان شریعت و طریقت می آقاسی که مورد اعتماد کامل شا

از اختیارات وسیعی برخوردار شد و بر شاهزادگان بی شمار قاجار ) 472: همان(دانست

ارجحیتی که شاه و آقاسی . مسلط گردید و در رأس تشکیالت دیوانی قاجار قرار گرفت

آقاسی در . براي صوفیه قائل بودند، سبب بیزاري علماي شیعه از حکومت قاجار شد

ي ایران تحت تأثیر بحران هاي  شرایطی به مقام صدراعظمی دست یافت که جامعه

او برخالف دیوان ساالران تجدد . اقتصادي ناشی از شکست ایران در جنگ با روسیه بود

خواه آذربایجان و شخص قائم مقام، مشکل مملکت را ناشی از متحول نشدن ساختار 

بر این باور بود که مشکل اصلی مملکت خرابی وضع دانست، بلکه  دیوانی کشور نمی

از این رو تمام سعی و تالش خود را به حفر . کشاورزي و فقدان عمران و آبادانی است

از اقدامات دیگر وي، تقویت صنایع . قنات ها و عمران و آبادانی روستاها معطوف نمود
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 موقعیت سیاسی ،)ق. هـ1264 شوال 6(در پی درگذشت محمدشاه . نظامی کشور بود

تا پیش از آمدن ناصرالدین شاه به تهران و جلوس به تخت . آقاسی نیز متزلزل گشت

سلطنت، آقاسی بنا به وصیت محمدشاه، درصدد برآمد زمام امور مملکت را به پسرش 

عباس میرزا واگذار کند؛ اما مخالفت دشمنان قدیم صدراعظم باعث شد تا درباریان به 

مخالفان وي نه تنها اقدام به . در ولیعهد، بر ضد آقاسی اقدام کنندرهبري مهد علیا ما

برکناري وي از مقام صدارت کردند، بلکه درصدد قتل وي نیز برآمدند؛ تا جایی که 

منزل او غارت شد و خود وي از بیم جان به حرم شاه عبدالعظیم رفت و در آن جا بست 

اه از ایران خارج شد و به عتبات عالیات اما پس از مدتی با موافقت ناصرالدین ش. نشست

: اجاللی، همان( هجري قمري، در همان جا درگذشت 1265رمضان 12رفت و در 

  ).39: 1375؛ لمبتون، 77ـ71

ي عصر قاجار، با صدارت   دوره ي دوم اصالحات اقتدارگرایانه.اصالحات امیرکبیر. 2

صرالدین شاه، آغاز و پس از صدر اعظم نا) هـ ق1268-1264(میرزا تقی خان امیرکبیر 

انتصاب میرزا تقی خان فراهانی به مقام صدارت . عزل و کشته شدن وي، به پایان رسید

پس از درگذشت محمدشاه و در پی اثبات مهارت و شایستگی او به هنگام تدارك 

در این زمان . مقدمات سفر ولیعهد ناصرالدین میرزا از تبریز به تهران انجام پذیرفت

ملک، وزیر ولیعهد، به دلیل ناتوانی مالی قادر به فراهم کردن مقدمات سفر نصیرال

بر . ناصرالدین میرزا نبود، ولی میرزا تقی خان توانست به خوبی از پس این کار برآید

اساس برخی از منابع، از کنسول روس مبلغ صدهزار تومان براي سفر ولیعهد قرض گرفت

 1264قعده   ذي22این اقدام، ناصرالدین شاه در در پاسخ به ). 45: 1344خورموجی، (

( هجري قمري، میرزا تقی خان را به مقام صدارت برگزید و به وي لقب اتابک اعظم داد

  ).22: 1378آدمیت، 

پدر وي کربالیی .      میرزا تقی خان در اصل از ده هزاوه از روستاهاي فراهان اراك بود

با هزاوه، به ) خاستگاه خاندان قائم مقام(رآبادمحمد قربان به دلیل مجاورت روستاي مه
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خدمت عیسی خان فراهانی درآمد و در دستگاه وي سمت آشپزي یافت و بعدها در دوره 

 تا 1210سال تولد وي بین سال هاي . ابوالقاسم خان قائم مقام فراهانی، ناظر آشپزخانه شد

ي دستگاه  ن برجستهمیرزا تقی خان از کارگزارا. هجري قمري نوشته شده است1214

پس از درگذشت . دیوانی آذربایجان بود و سمت منشی اول عیسی خان را بر عهده داشت

بعد از قتل . عیسی خان، در دستگاه میرزا ابوالقاسم قائم مقام به کار نویسندگی پرداخت

هجري 1258در سال . قائم مقام، به خدمت محمدخان زنگنه امیر لشکر آذربایجان درآمد

ي صدارت میرزا آقاسی، میرزا تقی خان به جاي میرزا جعفر مهندس باشی  ر دورهقمري د

براي انجام گرفتن مذاکرات سیاسی در مورد حل اختالفات مرزي میان ایران و عثمانی به 

موفقیت او در ارزنه الروم تأثیر بسزایی در پیشرفت و ترقی وي در . ارزنه الروم رفت

ه همراه هیئت اعزامی به روسیه به سرپرستی خسرو میرزا، سفر وي ب. دستگاه دیوانی داشت

  ).288ـ 222همان، (در شکل گیري شخصیت سیاسی اش بسیار مؤثر بود 

     از آن جایی که محور اصلی اصالحات امیرکبیر مبتنی بر اقتدار دولت مرکزي ایران 

داخلی، از درآغاز تمامی شورش هاي . بود، در این راستا دست به اقدامات مؤثري زد

جمله شورش ساالر در خراسان، طغیان رؤساي ایالت در فارس و بختیاري و حرکت سید 

ي اصالح امور مالی نیز  سپس در زمینه. علی محمد باب و پیروانش را سرکوب کرد

هاي عقب افتاده، حذف مستمري هاي  اقدامات مهمی انجام داد؛ از جمله، وصول مالیات

 صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد تعادل بین درآمد و هزینه گزاف درباریان، اتخاذ اصل

همچنین به اصالح وضعیت ). 399-378همان، : ك.براي آگاهی بیشتر ر(هاي کشور 

ي شکر و قند سازي در مازندران،  ي تصفیه ي صنعتی نظیر تأسیس کارخانه نظامی، توسعه

ان، و حریر بافی در کاشان، و و بلورسازي در تهران و اصفهان و قم، و کاغذ سازي در تهر

ي نخ ریسی، و اعزام صنعتگران و کارگران فنی به  ي ماهوت و چلوار و کارخانه تهیه

کشورهاي اروپایی براي کارآموزي، و تشویق صنعتگران داخلی، همت گماشت 

  ).433-423؛ 315-307: ؛ آدمیت، همان84: اجاللی، همان(
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خواهان انجام گرفتن اصالحات اجتماعی بود و از      امیرکبیر با حفظ بنیادهاي دینی، 

همین رو به روحانیانی روي خوش نشان داد که در جهت تضعیف دستگاه هاي دولتی 

جا با احکام شرع موافق بود که در راستاي نظم و امنیت  او تا آن. کردند اقدامی نمی

 مرج و ایجاد حتی اعدام علی محمد باب به منظور پایان دادن به هرج و. عمومی باشد

امیرکبیر اصالحات مهمی را، در دستگاه هاي ). 85: اجاللی، همان(امنیت در مملکت بود 

ناکامی . دیوانی و نظامی انجام داد؛ اما در نهایت با قتل وي اصالحات او ناتمام ماند

اصالحات وي از آن جا آغاز شد که قدرت و اختیارات او با قدرت و منافع شاه تداخل 

ي تقویت قدرت  به همین دلیل، تقویت قدرت صدراعظم نه تنها به منزله. دپیدا کر

سلطنت نبود، بلکه اوج گیري قدرت صدراعظم تهدید و خطر جدي براي سلطنت 

ي  ي یگانه راه خالصی شاه از این بحران، احیاي سنت دیرینه در نتیجه. شدمحسوب می

ي فین کاشان تبعید شد و  به قریهسرانجام امیر ). 105: خورموجی، همان(وزیرکشی بود 

ي حاج علی خان فراشباشی به قتل   هجري قمري به وسیله1268 ربیع االول سال 18در 

: 1349؛ اعتمادالسلطنه،797/10-696: 1338هدایت، : ك.براي آگاهی بیشتر، ر(رسید 

240.(  

ي به  هجري قمري، میرزا آقاخان نور1268 محرم سال 25     با عزل امیرکبیر، در 

ناصرالدین شاه که سلطنت خود را با درایت امیرکبیر تحکیم . صدارت برگزیده شد

بخشیده بود، با عزل امیرکبیر، میرزا آقاخان نوري و وابستگان وي را در مناصب و مشاغل 

هاي حکومتی قدیم و دیوان وي صدر اعظمی مطیع و پیرو روش. مهم دیوانی گمارشت

با انتصاب آقاخان به صدارت، روند اصالحات متوقف در واقع، . ساالري سنتی بود

  .هاي دیوان ساالري جدید به فراموشی سپرده شدگردید و روش

ي صدارت میرزا آقاخان نوري، اختالفات میان حکومت قاجار و امراي محلی       در دوره

 به ي محمد شاه ي فتحعلی شاه آغاز شده و در دوره ي هرات، که از دوره افغان در منطقه

 هجري 1273در سال . اي شد ي تازه اوج خود رسیده بود، با دخالت انگلستان وارد مرحله
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٩٩  بازتاب اندیشه هاي اصالح طلبی و تجددخواهی از آغاز تا انقالب مشروطه چگونگی 

در پی تصرف . قمري، سپاه ایران به فرماندهی مراد میرزا حسام السلطنه هرات را فتح کرد

در نتیجه، . هرات، بخش هایی از مناطق جنوب ایران به اشغال نیروهاي انگلستان درآمد

سپس . بور به پذیرش شرایط صلح پیشنهادي از سوي انگلستان شدحکومت قاجار مج

به نمایندگی، دولت ایران به پاریس رفت و با وساطت ) امین الملک(فرخ خان کاشی 

 1858سپتامبر سال /  هجري قمري1273 رجب سال 7 در "ي پاریس معاهده"فرانسه، 

معاهده، هرات از ایران جدا به موجب این . میالدي، بین ایران و انگلستان به امضا رسید

گردید و حکومت قاجار مجبور شد از تمام دعاوي خود در مورد هرات چشم پوشی کند 

  ).58-1ساسانی، بی تا، :  رك،براي آگاهی بیشتر(

، میرزا آقاخان نوري که مسئول اصلی )ق. هـ1275(ي پاریس       با امضاي معاهده

ارت عزل گردید و پس از تبعید به شهرهاي شکست ایران قلمداد شده بود، از مقام صد

 سالگی در قم درگذشت و 59 هجري قمري در 1281 شوال سال 12مختلف، سرانجام در 

  ).241: 1349اعتمادالسطنه، (جنازه اش به کربال انتقال یافت و در آن جا دفن شد 

جود آمد و      با عزل میرزا آقاخان، به تدریج تغییراتی در دستگاه دیوان ساالري به و

ناصر الدین شاه در . هاي دیوان ساالري سنتی گردیدشیوه هاي جدید جایگزین روش

جناب صدراعظم، ": فرمان عزل میرزا آقاخان نوري به این موضوع اشاره کرد و نوشت

دادید،  شما امورات دولتی را به عهده گرفتید و احدي را شریک و سهیم خود قرار نمی

در این بین .  شما از عهدة جمیع خدمات ما بر نمی آیدمعلوم شد که قوة یک شخص

  ).17: 1351آدمیت،  ("خبط ها و خطاها اتفاق افتاد و کم کم امورات دولت معوق ماند

)  هـ ق1278-1275(ي سوم   اصالحات دوره.اصالحات دیوانی ناصرالدین شاه. 3

ومی مملکت آغاز ي امیرکبیر و بحرانی تر شدن اوضاع عم در پی توقف اصالحات دوره

. اي در دستگاه دیوان ساالري قاجار ایجاد شددر این مرحله نیز اصالحات تازه. شد

دارالشوراي " یا "مجلس دربار اعظم" هجري قمري به نام 1275شوراي دولتی  در سال 
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 با عضویت صدراعظم، وزیران، شاهزادگان بزرگ، و چند تن از رجال و "کبراي دولتی

شد، ا در باب اجراي اموري که دستور آن از طرف شاه صادر میاعیان تشکیل شد ت

اما بدیهی است که این مجلس فقط با امور و مسائلی موافقت می کرد که . مشورت کنند

به بیان بهتر، شوراي مزبور ). 37: 1370امین الدوله،(ها تعلق گرفته بود  ي شاه به آن اراده

ن شاه بود و طرح مسائل در شورا به صورتی در اصل مجري اوامر و دستورهاي ناصرالدی

کرد که آن را به  بود که تمایل شاه به تصویب آن کامًال نمودار بود و شورا را مکلف می

  . تصویب برساند

 تشکیل یافت، لیکن هیچ "مجلس تحقیق"     در این دوره مجلس دیگري نیز به نام 

اعضاي این مجلس از سوي . تغییري در ماهیت حاکمیت اقتدارگراي قاجار داده نشد

ي اصلی آن، تحقیق و بررسی مسائل و  شوراي کبراي دولتی تعیین می شد و وظیفه

چندي بعد ).48: همان(ي گزارش به شوراي دولتی بود  معضالت مختلف کشور و ارائه

ناصرالدین شاه تغییراتی در ترکیب اعضاي دارالشوراي دولتی داد و از افرادي در این 

اده کرد که کمتر درگیر مسائل اجرایی مملکت بودند، تا بتوانند بدون ترس و شورا استف

 هجري قمري طی فرمانی بر 1298همچنین در سال . واهمه نواقص کارها را بیان دارند

اختیارات مجلس افزود و در آن فرمان تصریح کرد که آنچه را مجلس تصویب کند، شاه 

 دارالشوراي کبري با اعضاي جدید و به ).195/10: 1338هدایت، (رد نخواهد کرد 

مدیریت امین الملک فعالیت خود را آغاز کرد، لیکن مانند مجلس سابق صورت ظاهر 

مجلس شورا را حفظ کرد و در واقع از انجام هرگونه اقدام اساسی و مهم به حال مملکت 

  . ناتوان بود

 هاي جدید نیز فعالیت خود ، وزارتخانه"دارالشوراي کبراي دولتی"     همزمان با تشکیل 

وزیرانی که در رأس این وزارتخانه ها قرار گرفتند، هر کدام وابسته به . را آغاز کردند

در مجموع، دو جریان . یکی از دو جناح سنتی و یا تجددخواه دیوان ساالري قاجار بودند

می عمده در تشکیالت دیوان ساالري قاجار وجود داشت که به رقابت جدي با یکدیگر 
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١٠١  بازتاب اندیشه هاي اصالح طلبی و تجددخواهی از آغاز تا انقالب مشروطه چگونگی 

جریان اول، عناصر دیوان ساالر سنتی وابسته به روش هاي حکومتی قدیم و . پرداختند

ها بر این  مخالف با هرگونه نوآوري و اقتباس از فرهنگ و تمدن غرب بودند و تصور آن

بود که هرگونه  تغییري در ساختار حکومتی قاجار موجب تهدید مقام و موقعیت سلطنت 

ان خواهد شد؛ در نتیجه، با هرگونه اصالحاتی به مبارزه بر می قاجار و تزلزل منافع آن

جریان دوم، دیوان ساالران اصالح . داشتندخاستند و شاه را از تداوم اصالحات باز می

کرده هاي ایرانی در کشورهاي اروپایی و یا  طلب قاجار را شامل می شد که جزو تحصیل

ارج از کشور بودند و به تأسی از مظاهر عهده دار مقام سفارت یا مأموریت سیاسی در خ

 اقتصادي اروپایی و پیشرفت هاي علمی، -تمدن غرب، به ویژه نظام هاي مقتدر سیاسی

فنی و نظامی آنها، به این باور رسیده بودند که دیگر نظام کهنه و سنتی قاجار به اتخاذ 

دو جریان . ودي حیات نخواهد ب هاي ایلی و دیوان ساالري سنتی قادر به ادامهروش

ي مملکت داري تفاوت هاي بارزي با یکدیگر داشتند، لیکن در  مزبور، اگرچه در شیوه

بنابراین تنها وجه تمایز این دو . تداوم ماهیت حاکمیت اقتدارگراي قاجار هم نظر بودند

ي اساسی نهفته بود که دیوان ساالران اصالح طلب، برخالف دیوان  جریان در این نکته

کردند و هدف  قتدارگراي سنتی، از شیوه هاي جدید کشورداري حمایت میساالران ا

بدیهی است در چنین دیدگاهی، . نهایی آنان برقراري یک نظام سیاسی مقتدر مدرن بود

ي سیاسی مطرح نبود و مفاهیمی چون آزادي و حقوق شهروندي و  چیزي به نام توسعه

  . نظایر آن، هیچ جایگاهی نداشتند

ي سوم، با گذشت زمان توسعه یافت و نهاد هاي جدیدي از جمله   مرحله     اصالحات

این مجلس در .  نیز تشکیل یافت"مشورت خانه عامه دولتی" یا "مجلس مصلحت خانه"

 میالدي، به فرمان ناصرالدین شاه ایجاد گردید و متعاقب 1859/  هجري قمري1276سال 

ي  وظیفه.  از سوي شاه صادر شد" قواعد کتابچه"آن، دستور تدوین کتابچه اي موسوم به 

ي راهکار مناسب به هیئت وزرا و دارالشوراي دولتی  اصلی مجلس مصلحت خانه، ارائه

این مجلس بجز . در فرمان شاه نیز بر این نکته تأکید شده است. براي تصویب و اجرا بود
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را بود؛ از جمله دخالت در امور سیاسی، حق اظهار نظر در مورد سایر مسایل مملکتی را دا

ترویج تجارت، تکثیر زراعت، وضع قوانین ممدوحه، رفع عادات مذمومه، انتشار علوم، "

تقلیل مخارج، اشاعه دالیل عدل و ...اختراع صنایع، راه انداختن معادن، ساختن راه ها، 

ناظم  ("انصاف و رفع بواعث ظلم و اجحاف و ازدیاد نفوس خالیق و حفظ صحت آنها

  ).74: 1382؛ آبراهامیان، 151/1: 1362مانی، االسالم کر

     در این مرحله از اصالحات، بحران هاي اجتماعی فزاینده، به خصوص قحطی و کمبود 

.  هجري قمري، باعث تشدید معضالت و شورش مردم در تهران شد1277نان در سال 

 از دیپلمات گزارش یکی. عالوه بر قحطی و گرسنگی، بیماري وبا نیز بالي جان مردم شد

در . هاي انگلیسی در تهران بخوبی بیانگر وخامت اوضاع پایتخت در این روزهاست

غله به شهر ... مردم پایتخت از بی نانی پریشان حال بودند ": گزارش مزبور آمده است

شاه از شکار باز می گشت که انبوه چند ] 1277/1860[روز هفدهم شعبان ... رسید نمی

خواستند و پیش چشم شاه دکان نانوایی را نان می. وي او را گرفتندهزار نفري زنان جل

  ).78: 1351آدمیت، ("...روز بعد آشوب از نو برخاست ... چپاول کردند 

     در چنین وضعیتی، مخالفان اصالحات نهایت بهره را بردند و شاه را متقاعد نمودند که 

که موجبات ناتوانی دولت را علت اصلی شورش و ناآرامی ها، اصالحات جدیدي است 

. سرانجام آن که موفق شدند جریان اصالحات را به بن بست بکشانند. فراهم کرده است

هاي ي مردمی برخوردار نبود و صرفاً بنا به توصیه بنا بر این، اصالحات مزبور که از پشتوانه

در پی باال رسید، برخی از عناصر دیوان ساالر و موافقت ناصرالدین شاه به انجام می

گرفتن شورش و ناآرامی داخلی و نگرانی شاه از تدوام بحران و تهدید سلطنت خود، 

  .متوقف گردید

) سپهساالر( آغاز تا پایان صدارت میرزا حسین خان مشیرالدوله .اصالحات سپهساالر. 4

ي  از توقف سومین دوره).  هـ ق1290-1288(ي چهارم اصالحات نامید  توان دوره را می

 میالدي، تا صدارت مشیرالدوله، یک 1861/  هـجري قمري1278الحات درسال اص
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هاي نخست این دوره، تشکیالت در سال. ي ده ساله در روند اصالحات پیش آمد وقفه

جدید دولتی، از جمله مجلس مصلحت خانه و دارالشوراي دولتی، به جاي صدراعظم، 

واقع ناصرالدین شاه هنوز تصور مسئول اصلی رسیدگی به امور مملکتی بودند و در 

اما با گذشت زمان و ازدیاد معضالت . کرد که نیازي به انتصاب صدراعظم نداردمی

در .  اجتماعی، سرانجام شاه تصمیم گرفت صدراعظم جدیدي منصوب نماید-سیاسی

وي که به لحاظ ). هـ ق1281(نتیجه، میرزا محمدخان سپهساالر را به صدارت برگزید

اي تجربیاتی بود اما قابلیت الزم براي سر و سامان دادن به امور مملکتی را نظامی دار

پس از برکناري محمدخان از صدارت، . نداشت، پس از هیجده ماه، از صدارت عزل شد

. بار دیگر امور مملکتی بین چند وزیر تقسیم شد وخبري از انتصاب صدراعظم جدید نبود

 اجتماعی، از جمله -لت ازدیاد مشکالت سیاسیتا آن که پس از گذشت پنج سال، به ع

معضل کمبود نان و گسترش افکار اصالح طلبی و تجددخواهی در میان بخشی از اقشار 

اجتماعی، ناصرالدین شاه ناچار به معرفی میرزاحسین خان مشیرالدوله به مقام صدراعظمی 

  .شد

ي سلمانی مخصوص یکی       میرزا حسین خان، فرزند یک دیوان ساالر عالی رتبه و نوه

او نیز مانند امیرکبیر از نسل یکی از خدمتگزاران قارجارها بود و . از شاهزادگان قاجار بود

وي خدمت دولتی خود را از سال . رفت از نخستین فارغ التحصیالن دارالفنون به شمار می

مأموریت سیاسی وي در خارج از کشور .  میالدي شروع کرد1839/ هجري قمري1255

 1856/  هجري قمري1273در سال . خست در هندوستان، و سپس در تفلیس بودن

تجربیات او در . میالدي، مقارن با اصالحات عثمانی، سفیرکبیر ایران در استانبول شد

هندوستان، قفقاز و عثمانی، تأثیرات شگرفی بر وي نهاد و او را به هواداري از اندیشه هاي 

در سفارت عثمانی، به دلیل . گرا تشویق کرداصالح طلبی و تجددخواهی اقتدار

وي همانند امیرکبیر . شایستگیی که از خود نشان داد، از سوي شاه لقب مشیرالدوله گرفت

تحت تأثیر شدید افکار جدید اصالح طلبان عثمانی قرار داشت و از اندیشه هاي رجال 
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الی پاشا، بهره برد ترقی خواه آن کشور، همچون فؤاد پاشا، مدحت پاشا، منیف پاشا و ع

  ).127: همان(

     مشیرالدوله به هنگام سفر ناصرالدین شاه به عتبات، سفیر ایران در عثمانی و میزبان 

در این سفر، شخصیت و آراي مشیرالدوله براي شاه آشکار شد و وي را . رسمی شاه بود

هـ 1288( کردشاه نخست وي را به وزارت عدلیه و اوقاف منصوب. با خود به ایران آورد

در اواخر سال . چند ماه بعد، لقب سپهساالر گرفت و به وزارت جنگ منصوب شد). ق

هـ ق بدون صدراعظم سلطنت 1284 میالدي، شاه ـ که از سال 1871/  هجري قمري1288

می کرد ـ مشیرالدوله  را به این مقام منصوب نمود و بار دیگر تمایل خود را، احتماًال از 

ي مشیرالدوله و به  به توصیه. اچاري، نسبت به اصالحات اعالم داشتسر اضطرار و ن

کار هیئت وزیران به نظم درآمد و . دستور شاه، تغییراتی در نظام دیوان ساالري ایجاد شد

مقررشد وزیران را وزیر اعظم معرفی و شاه تأیید کند، هیئت وزرا جلسات هفتگی داشته 

 باشند و هر وزارتخانه اي براي نخستین بار می و وزیران در برابر وزیر اعظم پاسخگو

  ).66-67: 1381کدي، (بایست داراي جا و محل ثابتی باشد 

     میرزا حسین خان، براي رسیدگی به امور دیوانی، محل مخصوص و ساعات مشخصی 

در ساده کردن سبک نگارش در مکاتبات . پستخانه و تمبر پستی ایجاد نمود. تعیین کرد

موسیقی . ش کرد و از به کار بردن کلمات تملق آمیز ممانعت به عمل آوردحکومتی تال

مدارس جدید . کالسیک اروپایی را رواج داد و انجمن موزیکال و کنسرت بر پا داشت

هاي تأسیس کرد و به تقویت دارالفنون پرداخت و براي نخستین بار در آن جا کالس

ي  افیا و زبان فرانسه براي استفادهفیزیک، شیمی، زیست شناسی، پزشکی، تاریخ، جغر

روزنامه هاي جدید، به نام . مدرسه و مسجد سپهساالر را بنا کرد.عموم مردم تشکیل داد

یک هیئت بیست و چند نفري اتریشی را .  منتشر نمودوطن، و مریخ، نظامی، وقایع عدلیه

دن طبیعی، براي اصالح امور مالی مملکت استخدام کرد و براي بهره برداري از معا

ي محدود  در زمینه). 320: 1351آدمیت، (مهندس معدن از اتریش به خدمت گرفت 
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قانون مجلس "ساختن قدرت حکام ایاالت و والیات، قانون جدیدي، تحت عنوان 

همچنین، دستورالعمل مهمی ). 218: همان(، تدوین نمود و به اجرا درآورد "تنظیمات

ي حکام ارسال کرد و بر   به همه"م و رعیتتحدید حدود فیمابین حکا"تحت عنوان 

  ).229: همان(اساس آن، اختیارات حکام نسبت به حقوق مردم، محدویت یافت 

ي اقتصاد سرمایه  ي ایران به چرخه      اصالحات مشیرالدوله، مقارن با ورود نا خواسته

 کاالهاي در این مقطع،. داري غرب و افزایش نفوذ روسیه و انگلستان در این کشور بود

شد و  درصد مالیات، وارد ایران می5خارجی، به ویژه روسی و انگلیسی، با پرداخت 

. کرد بازارهاي ایران به خصوص بازار منسوجات، را به نحو روزافزونی تسخیر می

بازرگانان ایران چندین نوبت از حکومت خواستند در برابر سیل کاالهاي خارجی، که از 

خلی معاف بود و از کاالهاي ایرانی ارزان تر به فروش می پرداخت هرگونه عوارض دا

حکومت . کرد، از آنان حمایت کندرفت و موجب ورشکستگی تجار داخلی را فراهم می

قاجار، اگر چه قادر نبود برخالف شرایط معاهدات با کشورهاي غربی که تجارت آزاد را 

ت از تولیدات داخلی، توانست در راستاي حمای کرد، عمل کند، لیکن میتحمیل می

بدین ترتیب، . عوارضی را که بازرگانان ایرانی مجبور به پرداخت آن بودند، کاهش دهد

صنایع دستی و محصوالت داخلی به شدت ضربه دید و در مراکز شهري، از جمله مرکز 

رو شدند و بسیاري از  بزرگ صنایع دستی اصفهان، صنعتگران با بیکاري و تنگدستی روبه

  ).68-67: کدي، همان(ومی رو به زوال نهاد صنایع ب

هاي داخلی  رفع نیاز     از سوي دیگر، تبدیل کشاورزي بومی و سنتی، که در راستاي

 زیان – که هدف آن صادرات محصوالت کشاورزي بود –بود، به کشاورزي تجاري 

ت به هر ترتیب، اصالحا. هاي جبران ناپذیري بر اقتصاد کشاورزي ایران وارد آورد

رسید که حکومت اقتدارگراي قاجار را گریزي از آن مشیرالدوله در شرایطی به انجام می

قاجارها براي تداوم حکومت خود ناچار بودند متناسب با پیشرفت هاي علمی و . نبود

انجام .  اجتماعی کشور ایجاد نمایند–صنعتی جهان، تغییر و تحولی در نظام سیاسی 
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. داشت اقتصادي سنگینی براي قاجارها در بر می–هاي سیاسی گرفتن این تغییرات، هزینه

اي، توأم با تذبذب و بالتکلیفی، در برابر  به همین دلیل، ناصرالدین شاه موضع دوگانه

در چنین وضعیتی، گروهی از درباریان و دیوان ساالران . اصالحات از خود نشان می داد

بودند، به اصالحات سپهساالر اعتراض سنتی که با هرگونه تغییر و تحول جدیدي مخالف 

براي مثال، شاهزاده فرهاد میرزا، داماد شاه و یکی از درباریان متنفذ، در مخالفت . کردند

"خواهید قواعد پنج هزار ساله ایران را بر هم بزنید  می": با اصالحات جدید، نوشت

  ).209: 1351آدمیت، (

ود، با مخالفت درباریان، عناصر دیوان ساالر ي روند اصالحات خ      مشیرالدوله در ادامه

سنتی و برخی از علماي دینی مواجه شد، بی آن که یک گروه پشتیبان قابل توجهی ایجاد 

کرد سرمایه داران انگلیسی را به در چنین موقعیتی، مشیرالدوله تالش می. کرده باشد

 باعث شده است تا همین امر. ي اقتصادي ایران ترغیب نماید حمایت از خود و توسعه

کرد با او گمان می. هاي متفاوتی در مورد شخصیت سیاسی وي صورت پذیرد قضاوت

توان ي انگلیسی ها براي ساختن راه آهن و دیگر طرح هاي اقتصادي، می جلب سرمایه

ایران را نوسازي کرد و حمایت انگلستان را نسبت به این کشور جلب نمود، تا از نفوذ 

  .ایران، جلوگیري به عمل آیدبیشتر روسیه در 

     فکر احداث  راه آهن در ایران، نخستین بار در زمان صدارت امیرکبیر مطرح شد، اما 

. با عزل وي و آغاز صدارت میرزا آقاخان نوري، هیچ اقدامی در این باره صورت نگرفت

ه ي سوم اصالحات نیز موضوع سرمایه گذاري خارجی در ایران و احداث را در دوره

ي صدارت  در دوره. آهن مطرح شد لیکن تالش در این مورد باز بی نتیجه ماند

مشیرالدوله، ناصرالدین شاه صدراعظم خود را ترغیب کرد که موضوع احداث راه آهن 

را ] احداث راه آهن[ ان شاءاهللا تعالی این کار ": را پیگیري کند و به وي خاطر نشان نمود

). 344: همان("دین و دولت کرده اید که مافوق ندارد خوب انجام بدهید، خدماتی به 

سرانجام، پس از مذاکرات مفصل، پیشنهاد یکی از اتباع انگلیس به نام رویتر مورد تأیید 
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 میالدي، بین او و 1872/  هجري قمري1289دولت ایران قرارگرفت و قراردادي در سال 

ي   هزار لیره40 پرداخت مبلغ به موجب آن، رویتر در قبال. دولت ایران به امضا رسید

 ماه رویتر شروع به کار نکرد، به عنوان 15انگلیسی به عنوان ودیعه، و چنانچه پس از 

خسارت؛ امتیاز احداث راه آهن از سواحل دریاي خزر به سمت جنوب ایران، استخراج 

متی و معادن غیر از معادنی که قبًال واگذار شده بود و معادن طال و نقره و سنگ هاي قی

استفاده از جنگل ها و قنات ها و تأسیس پست و تلگراف و بانک و کارخانجات، به مدت 

  .  سال دریافت کرد70

      احداث راه آهن در ایران، بدون تردید گام بزرگی در راستاي ایجاد زیر ساخت هاي 

هدید ي اقتصادي بود؛ اما واگذاري چنین امتیازي به یک تبعه انگلیسی، موجب ت توسعه

به همین دلیل، اعطاي امتیاز مزبور باعث  شگفتی و .  اقتصادي کشور می شد-نظام سیاسی

به تعبیر لرد کرزن، واگذاري چنین امتیازي از سوي . اعتراض جدي نسبت به آن گردید

به ). 622/2: 1349کرزن، ( در تاریخ بی سابقه بود ي خارجی، یک کشور به یک تبعه

هاي یک   بالقوه سرمایه گذاري و کنترل اقتصادي در دستتمرکز"ي نیکی کدي  گفته

کدي،  ("رفت بیگانه تهدیدي جدي براي استقالل اقتصادي و سیاسی کشور به شمار می

  ).70: همان

ها که رقابت دیرینه اي با انگلیسی ها داشتند، به       با انتشار شرایط این قرارداد، روس

در داخل نیز دیوان . آن زیر فشار قرار دادندخشم آمدند و دولت ایران را براي لغو 

ي اصلی علما این  دغدغه. ساالران سنتی و برخی از روحانیان به مخالفت با آن برخاستند

. بود که با سرازیر شدن بیگانگان به کشور، دین و اعتقادات جامعه تهدید خواهد شد

هن از زیارتگاه شاه عالوه بر آن، انتشار شایعه اي مبنی بر این که قرار است راه آ

  ).72: همان(عبدالعظیم عبور کند، احساسات مذهبی مردم را بیش از پیش برانگیخت 

کرد سفر شاه به       در چنین وضعیتی، ناصرالدین شاه به تشویق سپهساالر، که فکر می

اروپا به تداوم اصالحات کمک خواهد کرد، به همراه تنی چند از درباریان و وزراء، براي 
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سفر شاه به اروپا از آن رو اهمیت ). م1873/ هـ ق1290(تین بار عازم سفر اروپا شد نخس

کرد و امکان تغییر و تحول در نظام داشت که او را با راه و رسم زندگی اروپایی آشنا می

ي  در این زمان، مقامات وزارت خارجه. آورد اجتماعی ایران را به وجود می–سیاسی 

 امتیاز رویتر که دشمنی روس ها را به همراه داشت و باعث انگلیس حاضر نبودند از

تر آن که پس از بازگشت شاه و مهم. شد، حمایت کنندها در هند می تهدید منافع آن

همراهان او از سفر و ورودشان به بندر انزلی، جمعی از درباریان و دیوان ساالران سنتی و 

ت چنان گسترده بود که شاه تسلیم شد و مخالف. علما خواستار برکناري مشیرالدوله شدند

 1291هرچند شاه در سال. میرزا حسین خان را به حکمرانی ایالت گیالن منصوب کرد

 میالدي، دوباره او را به عنوان وزیر جنگ برگزید، اما او دیگر هیچ 1874/ هجري قمري

  .     گاه چنان قدرتی نیافت که بتواند اصالحات خود را تداوم بخشد

- 1907/  هـ ق1324-1313( شروع سلطنت مظفرالدین شاه .صالحات امین الدولها. 5

هاي جدید به منظور کاهش بحران هاي سیاست. داد اي مینوید اصالحات تازه) م1896

حبل ورود روزنامه هاي برون مرزي مانند .  اجتماعی به اجرا گذاشته شد-فراگیر سیاسی

بسیاري از مخالفان بازداشت شده، لغو ممنوعیت  به داخل کشور، آزادي پرورش و المتین

ي اقداماتی بود  مسافرت به خارج از کشور، و حمایت از تأسیس مدارس جدید، از جمله

که مظفرالدین شاه در آغاز سلطنت خود به منظور کاهش فشار سیاسی دستور به انجام 

 صدراعظم مقتدر مهم تر از همه، عزل میرزا علی اصغرخان امین السلطان. شان داد شدن

)  هـ ق1322-1259(ناصرالدین شاه از صدارت و انتصاب میرزا علی خان امین الدوله 

).  م1898-1897/  هـ ق1316-1315(دیوان ساالر اصالح طلب، به جاي وي بود

ضرورت از سرگیري اصالحات، دست کم به منظور تداوم حکومت قاجار هم که شده 

چنان فوري و حیاتی بود که  اهمیت اصالحات آن. رسیدبود، اجتناب ناپذیر به نظر می

خود مظفرالدین شاه نیز در دیدار با صدراعظم اصالح طلب خود امین الدوله، اظهار 

  ).22: 1369کسروي،  (" از کسی باك نکرده به پیشرفت کشور بکوشد": داشت
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فت و به همت ي امور را به دست گر      امین الدوله از همان آغاز صدارت خود سررشته

 که پیش از آن کار تأسیس مدارس جدید را در تبریز آغاز کرده –میرزا حسن رشدیه 

مضافًا این که چون آشفتگی امور .  شروع به تأسیس مدارس نوین در تهران کرد–بود 

 بگزارد و آن را  برآن شد قانونی براي کشور"دانست، مملکت را ناشی از نبودن قانون می

همچنین، در راستاي جلوگیري از رشوه و ستم حکمرانان و ). همان جا ("دبه شاه بپذیران

  . درباریان، کوشید و دخل و خرج مملکت را سامان بخشید

:      تمایل مظفرالدین شاه به تداوم اصالحات جدي بود؛ از این رو به امین الدوله گفت

ب افتاده خیلی باید سلطنت ایران برحسب شأن و مقام به مقتضاي وقت و زمان بسیار عق"

لذا تعویق در اجراي . جد و کوشش کرد تا به همسایگان و دول همجوار خود برسیم

. هر قدر زودتر به اصالحات پردازیم دیر است. اصالحات و تأمل در کارها ابداً روا نیست

جناب امین الدوله ما خود سبب تعلل و تأمل شما را . باید دو اسبه تاخت تا به منزل رسید

این نکته را . دانیم که به مالحظات اختیارات مطلقه ماست اجراي اصالحات میدر

خودمان کامًال دانسته ایم و هرگاه رضا به محدودیت خود نبودیم چنین تکلیفی به شما 

نمائیم که با قوت قلب و استقامات رأي به شما را با کمال اطمینان امر می. نمی نمودیم

از این . فی با اختیارات مطلقه ما باشد سریعاً و آجالً بپردازیداصالحات الزمه ولو آنکه منا

ترتیب اصالحات را بدهید به حضور آورده امضا . به بعد هیچ عذري پذیرفته نخواهد شد

  ). همان جا ("نمائیم

ي مالی دولت دانست و       امین الدوله در پاسخ به شاه، تنها مانع اصالحات را نبود پشتوانه

طرف  براي رفع معضالت مالی باید اقدام به استقراض خارجی از دولتی بیاعالم داشت،

گیر دولت امین الدوله شده بود،  بحران مالی که گریبان. مانند بلژیک و یا امثال آن کرد

تا پایان صدارت میرزا یوسف . ها پیش فراهم آمده و رفع نشده بوداش از سال زمینه

ي  کرد، تشکیالت مالیه اگرچه به شیوهفا ریاست میمستوفی الممالک که بر دستگاه استی

از آن پس، . شد، اما به هر حال حساب و کتاب نسبتًا منظمی در کار بودسنتی اداره می
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 میالدي به بعد، هر ساله از درآمد دولت کاسته 1885/  هجري قمري1303یعنی از سال

ي تنباکو هم مزید بر علت  مهاقساط غرامت لغو امتیازنا. شد و بر هزینه ها اضافه گردید

 1315-1303(ي صدارت اول امین السلطان  به بیان دیگر، بحران مالی مزبور در دوره. شد

دولت حتی به فروش امالك خالصه دست زد، اما این کار معضل . تشدید گردید) ق.هـ

ي پنج  هاي مالی فرمانفرما از خزانه در فاصلهسوء استفاده. مالی خزانه را برطرف نکرد

آدمیت، (ي میان عزل امین السلطان و صدارت امین الدوله، بر نابسامانی مالی افزود  ماهه

ي آن تنزل قیمت پول  همچنین، در این زمان بحران پولی نیز که عامل عمده). 109: 1355

قبًال در "که،  توضیح آن. رفت، بر نابسامانی اقتصادي ایران افزود طال و نقره به شمار می

مسکوك سیم و زر، در هر هزار مثقال نهصد و شصت و چهار مثقال طال یا نقره پول 

و نقره به نزدیک سیصد  عیار هزار مثقال طال 1302اما در ... خالص بود و باقی عیار مس

: 1350السلطنه،اعتماد ("به همین نسبت ارزش پول طال و نقره کاهش یافت... مثقال رسید

                                                                      ).     جا ؛ آدمیت، همان378

     امین الدوله درآغاز صدارت خود طرح اصالح مالیه را فراهم آورد که مهم ترین مواد 

تمرکز دستگاه مالیه؛ رساندن مالیات کامل والیات به خزانه، تعدیل : آن عبارت بودند از

قیم بر مواجب هنگفت که صاحبان آن اساسًا مالیاتی نمی دخل و خرج، وضع مالیات مست

پرداختند، استخدام مستشاران بلژیکی براي ادارة دولتی گمرك و پستخانه که تا آن زمان 

امین الدوله همچنین براي رهایی دولت از بحران مالی فزاینده، به . ي افراد بود در اجاره

او که در . ل میلیون فرانک وام تقاضا کردبازارهاي بین المللی پول روي آورد و مبلغ چه

هاي یکی از سه کشورهاي فرانسه، هلند، بلژیک بود، با مخالف پی استقراض از بانک

: 1355آدمیت، (اي نرسید  دولت هاي روسیه و انگلستان مواجه شد و این امر به نتیجه

110.(  

می زد از جمله تأسیس      امین الدوله در راستاي اصالحات اداري، دست به اقدامات مه

ي اصالحات    با مسئولیت نقشه"مجلس مخصوص دولتی"مجلس شبه قانون گذاري به نام 
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١١١  بازتاب اندیشه هاي اصالح طلبی و تجددخواهی از آغاز تا انقالب مشروطه چگونگی 

عمومی، تمرکز دستگاه مالیه و تعدیل دخل و خرج که مهم ترین دشواري داخلی بود، 

 به "ژاندارم"استخدام مستشاران بلژیکی براي انتظام و تمرکز درآمد گمرکی، ایجاد نظام 

ند و کبریت سازي، بر پا کردن ي ق پایی براي امنیت راه ها، ساختن دو کارخانهسبک ارو

 به ریاست میرزا محمود خان احتشام السلطنه، ایجاد مدرسه هاي ملی "انجمن معارف"

جدید با همکاري میرزا حسن رشدیه و احتشام السلطنه که  از آن به بعد رواج بسیار یافت 

بحران مالی و مخالفت درباریان و : رو بود با دو مشکل روبهامین الدوله ). 1: کهن، همان(

مخالفت . علما؛ و همین دو مشکل بود که باعث برکناري وي از مقام صدارت شد

ها به  درباریان به دلیل محدودیت هاي مالی بود که در اثر اصالحات امین الدوله براي آن

مات فرهنگی و تأسیس مدارس لیکن اعتراض علما بیشتر به دلیل اقدا. وجود آمده بود

جدید بود؛ زیرا به زعم آنان، این کار موجب رواج افکار غربی و تهدید مبانی دینی و 

  .       شد سنتی جامعه می

، به گروهی از "منورالفکران"تجدد خواهان و یا . تکاپوي فکري تجدد خواهی. ب

 گیري فکري دانش آموختگان و غرب رفتگان عصر قاجار گفته می شد که در جهت

، مبتنی بر تعقل انسانی، با تأکید بر )خرد مدرن (مدرنیت. خود نگاهی به غرب داشتند

 آن يجدایی دین و علم و دین و سیاست از یکدیگر بود که به لحاظ نظري عمود خیمه

خرد . اتکا بر محصوالت خرد انسانی، فارغ از اتصال آن به منبع وحی، به شمار می رفت

این .  روشنگري و هدف آن تصرف در طبیعت و استیال بر جهان بودمدرن محصول عصر

آمد که پیوند خود   اجتماعی بشر غربی به حساب می–خرد مبین دورانی از حیات فکري 

کرد؛ معدنی که  ي منبع نیرو، تلقی می را با تفکر معنوي بریده بود و طبیعت را به مثابه

هاي نهفته درآن را استخراج کند  و نیروبایست آن را در خدمت خود درآورد  انسان می

البته تأثیر پذیري روشنفکران تجددخواه از غرب، به طور ). 29-28: 1376آبادیان، (

به این معنا که در مورد انطباق یا عدم انطباق مفاهیم غرب با مبانی . مطلق و یکنواخت نبود
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آخوند زاده در قبال عدم براي نمونه، موضع گیري . اسالمی، مواضع متفاوتی اتخاذ کردند

آمیختگی مفاهیم غربی با اندیشه هاي دینی، بسیار متفاوت با مستشارالدوله و ملکم بود، 

که از هیچ کوششی در راستاي انطباق قوانین عرفی، وضعی و قراردادي غرب با قوانین 

 ـ40: 1383آجودانی، : ك. ر،براي آگاهی بیشتر(شرعی و اصول اسالمی فروگذار نبودند

).  362ـ 282؛ 53

     در مجموع، تجدد خواهان عصر ناصري، تحت تأثیر افکار و اندیشه هاي غربی، به این 

تاریخ نه مشیت خداوندي، آن طور که علما اعتقاد داشتند، و "باور مهم دست یافتند که 

گونه که وقایع نگاران درباري توصیف هاي پادشاهی، آن نه ظهور و سقوط ادواري سلسله

تاریخ غرب آنان را به این باور . ي بشري است کردند؛ بلکه جریان پیشرفت بی وقفهیم

رهنمون شد که پیشرفت بشر، نه تنها ممکن و مطلوب است؛ بلکه اگر سه زنجیر استبداد 

. آیدسلطنتی، جزم اندیشی مذهبی و امپریالیسم خارجی را پاره کنند، آسان به دست می

دشمن ذاتی آزادي، برابري و برادري؛ جزم اندیشی مذهبی را ها استبداد سلطنتی را  آن

مخالف طبیعی تفکر عقالنی و علمی؛ و امپریالیسم خارجی را استثمارگر سیري ناپذیر 

افزون بر این، . ها بیزار بودند کشور هاي کوچکی مانند ایران می دانستند و از هر سه ان

ه دانش حقیقی، نه از راه مکاشفه و آموزش به سبک غربی آنان را متقاعد ساخته بود ک

پس، برخالف . آید آموزش مذهبی، بلکه از راه خرد ورزي و علوم جدید به دست می

توانستند به کمیت دانسته هاي حوزوي شان مباهات کنند، ادعاي  عالمان سنتی که می

ان، آبراهامی ("روشنفکري آنان بر کاردانی و مهارت در ساختن جامعه اي مدرن مبتنی بود

  ).80-79:همان

 وي نقش مهمی در آمادگی فکري ي سفرنامهى که ا     کسانی مثل زین العابدین مراغه

ي صنعتی داشته است؛ مستشار الدوله، مجدالملک که هاایرانیان و توجه آنان به پیشرفت

ي حکومت آشنا بودند؛  اند؛ و از نزدیک با شیوهیی هم در داخل حکومت داشتههاسمت

ي نوسازي در خارج، و در هااندیشه.  در سیاست نامه نویسی به وجود آوردندى نواشیوه
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١١٣  بازتاب اندیشه هاي اصالح طلبی و تجددخواهی از آغاز تا انقالب مشروطه چگونگی 

پی آن در داخل کشور، دچار تحوالتی شد، و آن، روي کار آمدن دولت مردان اصالح 

یی در داخل حکومت، اهل اندیشه هم بوده، هاطلبی بود که عالوه بر داشتن منصب

کشف "ي  توان به رسالهمیراستا در این . ي مهمی در باب اصالحات نوشتندهارساله

رساله "این رساله که به .  میرزا محمد خان سینکی مجدالملک اشاره کرد"الغرایب

ي سیاسی و اجتماعی هاي نوسازي در زمینهها نیز شهرت داشته، حاوي اندیشه"مجدیه

). 30: 1360حائري،(است 

یرزا ملکم خان یافت، که توان در آثار رجالی مثل ممیي تجدد و نوسازي را ها     اندیشه

ملکم، همانند مستشارالدوله، تنها راه نجات ایران را . از رجال عهد ناصري و مظفري بود

استخالص ایران از این گرداب مذلت، یعنی استخالص ": دانستدر استقرار قانون می

را چرا خانه او ...  نخواهد شد مگر به استقرار قانونخود شما از این ظلمت اسیري، ممکن

چرا سر او را بی تقصیر بریدند؟ بعلت . بی جهت ضبط کردند؟ بعلت این که قانون نداریم

دهند و آن همه صاحب منصبان چرا این همه منصب را به یکی می. این که قانون نداریم

چرا رذالت جهل را بر فضیلت علم . گذارند؟ بعلت این که قانون نداریمقابل را بی کار می

پس اگر شعور دارید و حق زندگی . بعلت این که قانون نداریمترجیح می دهند؟ 

میرزا ملکم خان اولین کسی ). 2ي ، نمره1307، شعبانقانون("خواهید قانون بخواهیدمی

همچنین، طرحی برضد . بود که پیشنهاد ایجاد مجلس شورا و تأسیس بانک ملی را داد

ت اندازي مأموران دولت رشوه گرفتن و رشوه دادن و طرحی براي جلوگیري از دس

 خود، حقوق انسانی را بر "صراط المستقیم"ي  در رساله). 59: 1362صفائی، (تنظیم کرد 

او این آزادي را در خلقت . ها آزادي است کند، که یکی از آنچهار رکن استوار می

وي بعدها در ترویج این عقیده در سال . کندمیداند و از آن به آدمیت تعبیر میانسان 

ي خود وي، باعث   را تاسیس کرد، که به گفته"جامع آدمیت" هجري قمري، 1270

وي مفاهیم ) . 67: 1382وحدت، (شد میآگاهی افراد نسبت به حقوق شهروندي شان 

بهنام، (را به ایران انتقال داد ... جدید غربی، از جمله اومانیسم، دمکراسی، پارلمانتیسم و 
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که قصد نداشت در مقابل روحانیان موضع بگیرد،  یل آنالبته عقاید وي به دل). 79: 1375

از نظر میرزا ملکم خان، علت عقب ماندگی ). 41: 1360حائري، (دچار تناقضاتی است 

اصول "ي  در رساله). 87: آبراهامیان، همان(ایران، استبداد سیاسی و انزواي فرهنگی است 

رقی کشور مهم دانسته، سپس به  خود، ابتدا استقرار قانون را براي آبادانی و ت"ترقی

ملکم ). 169: 1381اصیل، (کند میاقتصاد کشور براي رسیدن به رفاه و آبادانی اشاره 

کند و معتقد است که تنها راه ي جدید را توصیه می همچنین، رواج تعلیم و تربیت به شیوه

اعی ي طبقات اجتم تحول فکري، از طریق رواج آموزش جدید و نشر علم در میان همه

به اعتقاد ملکم، شرط الزم براي اقتباس تمدن غرب، توجه به علوم و . میسر خواهد شد

راه نجات منحصر به همان راهی است که علوم دنیا از براي ما صاف و ". فنون جدید است

از سوي دیگر، ملکم، به منظور جلب حمایت ). 120: 1340آدمیت، ("اند آشکار ساخته

در راستاي انطباق قوانین عرفی و قراردادي غرب با قوانین علماي دینی کوشش بسیاري 

  ).355ـ354: آجودانی، همان: ك.براي آگاهی بیشتر، ر(نشان داد شرع اسالم از خود 

ي قانون مندي، یوسف خان مستشار الدوله       یکی از موافقان میرزا ملکم خان درباره

البته منظور وي از یک کلمه،  دارد که "یک کلمه"ى به نام اوي رساله. تبریزي است

ي او، اگر قانون خواهی در ایران بدون  به عقیده). 155: 1349آدمیت، (همان قانون است 

به همین دلیل . شودمیکه با اسالم تطبیق داده شود مطرح گردد، حتمًا دچار شکست  آن

که البته ي حقوق بشر را با آیات یا احادیث اسالمی مطابقت داد،  وي تمام اصول اعالمیه

این اقدام وي مورد اعتراض آخوند زاده قرار گرفت و آن را عملی غیر منطقی خواند 

، قانون "یک کلمه"ي خود، موسوم به  مستشارالدوله در رساله). 42ـ41: 1383آجودانی، (

اساسی فرانسه را با آیات و روایات توجیه می کند و در صدد است تا نشان دهد که بین 

 و تمدن غرب، نه تنها منافاتی وجود ندارد، بلکه این دو به واقع عین ي اسالمی اندیشه

  ).60: 1363مستشارالدوله، (یکدیگرند 

Archive of SID

www.SID.ir



١١٥  بازتاب اندیشه هاي اصالح طلبی و تجددخواهی از آغاز تا انقالب مشروطه چگونگی 

     آخوند زاده یک سکوالر به تمام معنا بود و آشکارا تناقض دین و سیاست را بیان 

 میالدي، 1875 هجري قمري برابر با 1292وي در سال ). 27: 1360حائري،(کرد می

ي تبریزي نوشته و آن کتاب را از جهاتی مورد   مستشارالدولهي ک کلمهی کتاب نقدي بر

یی را که اسالم بین زن هاي اسالمی و تفاوتهالذا قانون مجازات. تحسین قرار داده است

و مرد یا مسلمان و غیر مسلمان قرار داده، رد کرده، به همین دلیل استدالل مستشارالدوله 

). 29: همان(م و نوسازي هماهنگی پدید آورد را نپذیرفته است را که سعی کرده بین اسال

توان به ترقی و پیشرفت رسید؛ زیرا اگر جامعه بخواهد احکام نمیبه نظر او، با عقاید دینی 

: 1346آدمیت، (ي غربی در ایران جایی نخواهد داشت  شرعی را بپذیرد، دیگر مشروطه

ر آن حقوق خدا و تکالیف دینی لغو آخوند زاده در پی دینی بود که د). 158ـ156

براي اثبات این نظر، به تاریخ اسماعیلیه و دوره . ماندمیشد، و تنها حقوق بشر باقی می

آخوندزاده بر خالف مستشارالدوله و ). 83: وحدت، همان(کرد میحسن بن محمد اشاره 

 برآمده ملکم که درصدد انطباق مفاهیم و قوانین غربی با آیات قرآن و شریعت اسالم

بودند، سرسختانه مخالف تقلیل دادن مفاهیم و قوانین غرب به مفاهیم آشنا در شرع و 

وي همچنین معتقد ). 46: آجودانی، همان(ي اسالمی و ایجاد نوعی این همانی بود  جامعه

به حاکمیت ملت بود و عقیده داشت، آن پادشاهی صحیح است که قانون در آن به 

در واقع او . مل دو مجلس شورا و سناست تصویب شده باشدي مجلس ملی که شا وسیله

گفت براي میبه حکومت مردم بر مردم، ملت، ملیت، وطن و وطن پرستی عقیده داشت و 

: 1360حائري،(توسعه و پیشرفت، مردم باید باسواد، ملت دوست و وطن پرست باشند 

 1280کتاب را در سال این .  داردمکتوبات کمال الدولهوي همچنین کتابی به نام ). 28

ي هادر این کتاب، اندیشه. هجري قمري نوشت، که انتقادي بر سیاست و مذهب است

از اقدامات دیگر ). 123ـ115: 1349آدمیت، (کند مینوسازي را از زبان کمال الدوله بیان 

ي خط را در رابطه با نوگرایی مطرح  وي مسئله. او، تالش براي تغییر الفباي عربی بود

 ـ 69: همان( نوشت الف باء جدید براي تحریرات السنه اسالمیهى به نام ا و رسالهکردمی
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). 72: همان(دهد میي زیادي شرح هادر آن رساله، اشکاالت خط فارسی را با مثال). 72

داد و ویژگی  را مورد تأکید قرار می" اتکا برعقل خود بنیاد منفصل از وحی"آخوند زاده 

به همین اعتبار، آخوند . دانستم عقلیه یا همان علوم تجربی میفیلسوف را تبعیت از علو

 را کسی می دانست که در خیاالت خود به کلی آزاد باشد و به اموري که "لیبرال"زاده 

براین . ي قانون طبیعت باشد، هرگز اعتبار نکند خارج از گنجایش عقل و بیرون از دایره

آمد، یکسره موهوم تلقی ي حسی در نمی بهاساس، منورالفکران آنچه را که به تور تجر

آخوندزاده همچنین دشواري الفباي عربی را علت ). 32-31: 1376آبادیان، (می کردند 

. دانستاصلی عقب ماندگی و بی سوادي مردم ایران و دیگر کشورهاي اسالمی می

ري موضوع اصالح و یا تغییر الفبا از مباحث مهمی بود که در اواخر قرن سیزدهم هج

آخوند زاده از . قمري در ایران و عثمانی مطرح شد و داراي موافقان و مخالفانی بود

ها و ، کاستیکتابچه الفباي جدیدطرفداران اصالح و یا تغییر الفبا در ایران بود و در 

  . دشواري هاي خط فارسی را روشن نمود

وي بسیار . وف اشاره کردتوان به طالبمی     از دیگر نظریه پردازان تجدد در این دوران، 

آثار وي در میان آثار فارسی و بین . میانه روتر از کسانی مثل ملکم خان و آخوندزاده بود

ي  او اراده.  نامیده شده است"الفباي آزادي"مشروطه خواهان جایگاه خاصی داشت و 

ي  ، به اصالت عقل، فلسفه)89: وحدت، همان(ي خدا یکی دانسته است  مردم را با اراده

تجربی، تحول و تکامل، دمکراسی، لیبرالیسم، حکومت قانون وحقوق طبیعی افراد اعتقاد 

طالبوف قانون را عبارت از احکام حقوقی، احکام مدنی و ). 15: 1363آدمیت،(داشت 

وي . داند، که با اجراي آن جان و مال مردم حفظ خواهد شدمیاحکام سیاسی مشخص 

استار تدوین قانون اساسی بود که در آن حقوق از طرفداران حکومت مشروطه و خو

... پادشاه و مردم حقوق درباریان، استقالل دستگاه قضاوت، حق وکالي مجلس و 

ي سیاسی گرایش به لیبرالیسم، و هاطالبوف در زمینه). 53: آدمیت، همان(مشخص باشد 

اصلی آزادي و برابري را اصول . ي اقتصادي به سوسیالیزم گرایش داشت در زمینه
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وي عقیده داشت، براي شکوفایی اقتصاد کشور باید ). 5ـ4: 1347طالبوف، (دانست می

به عالوه، طرفدار بهره گیري از فن آوري . تالش کرد و از اقتصاد ملی باید حمایت شود

حمایت از صنایع داخلی، ). 106: آجودانی، همان(ي اقتصادي بود  غربیان براي توسعه

رجی و دادن امتیازات تجاري به خارجیان را شرط پیشرفت محدود کردن بازارهاي خا

  .دانستمیاقتصادي ایران و در نهایت استقالل اقتصادي را مبناي استقالل سیاسی 

ي ایرانی را بر       میرزا آقاخان کرمانی یکی دیگر از نظریه پردازان تجدد بود که اندیشه

ن، استبداد، تعصب، ظلم و ستم و میرزا آقا خا. ي اصول فلسفه غرب بنیان گذاشت پایه

دانست و دین زرتشت را مطابق طبیعت  دین سیاسی را از موانع توسعه و ترقی کشور می

آیین زرتشت را کامل ترین دین ایرانی، قوم آریایی و تبار . آورد ایرانیان به شمار می

داشت و خواهان پایه گذاري حکومت ملی است  ایرانی را برترین نژاد محسوب می

آرمان وي اتحاد دول اسالمی، تأسیس قانون اساسی و از بین ). 287ـ264: 1357آدمیت، (

را که » مشروطیه قانونیه«حکومت ). 201: 1362ناظم االسالم کرمانی، (رفتن استبداد بود 

در آن مردم از حقوق برابر، آزادي و حق رأي برخوردار باشند، حکومتی صحیح 

حکومت "ي  وي عقب ماندگی ایران را نتیجه). 127ـ126: 1352کمالی طه، (دانست می

داند که به هیچ قانونی می را کسی "دیسپوت". دانست می"دیسپوتیستی و مذهب فناتیکی

کند، و فقط بر طبق نظریات خود، با استبداد رفتار میپایبند نیست و مردمان را استثمار 

خواند و با  بیعت میوي آزادي را حق طبیعی و حکومت استبدادي را ضد ط. نمایدمی

تأثیر پذیري از انقالب فرانسه، خواهان انقالب و عدالت اجتماعی، خواهان برابري مردان 

و زنان، برابري در ثروت، محدود شدن مالکیت، از بین رفتن امتیازات اجتماعی و تأمین 

: کندمیي روسو اعالم  وي تحت تأثیر اندیشه. ي کارگر و زحمت کش است حقوق طبقه

بر این مبنا، مالکیت را دلیل . شر اولیه برابري حاکم بوده، مالکیتی وجود نداشته استدر ب

شمارد؛ میوي آزادي و برابري را همردیف . داندمیي خارجی و داخلی هااصلی جنگ

  ). 122: همان(و عقیده دارد یکی بدون دیگري، امکان پذیر نیست 
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١١٨

ساالران و تکاپوي فکري روشنفکران ي اصالحات دیوان      در مجموع، مراحل پنچ گانه

ي سیاسی ـ فرهنگی عصر ناصري و  ي تحوالت گسترده گراي تجددخواه، زمینه عرف

لیکن تذبذب و سردرگمی شاهان قاجار در قبال تداوم اصالحات . مظفري را فراهم آورد

و تجددگرایی، راه را بر هرگونه تحول تدریجی و گذار مسالمت آمیز از یک نظام 

ه، ناکارآمد، به وضعیتی متفاوت از روند نامطلوب موجود را بست، و شد آنچه خودکام

  .   که در فرایند گذار از اصالح طلبی به مشروطه خواهی ملت ایران آشکار گردید

ساالران اصالح طلب و       در پایان باید خاطر نشان نمود که همزمان با اقدامات دیوان

 برخی از علماي دینی نوگرا و تجار ناراضی از تکاپوي فکري روشنفکران تجددخواه،

ي ناصري و مظفري و  حکومت قاجار نیز در راستاي تحوالت سیاسی ـ فرهنگی دوره

جایی که بررسی این موضوع  اند، اما از آن سپس بروز انقالب مشروطه نقش بسزایی داشته

                          .شود ي حاضر است، از پرداختن به آن اجتناب می خارج از اهداف مقاله

  نتیجه گیري

، یکی از )اقتباس فرهنگ، علوم و مظاهر مادي تمدن غرب(لبی و تجددخواهی اصالح ط

هاي اصلی روشنفکران تجدد خواه و دیوان ساالران اصالح طلب عصر ناصري دغدغه

سسات  اخذ مظاهر و مؤي از جنبه تجدد را هميبا این تفاوت که روشنفکران، مقوله. بود

 آزادي خواهی، قانون مداري و تحقق دموکراسی تفسیر يتمدن غرب و هم از جنبه

که دیوان ساالران اصالح طلب، درکی که از تجدد داشتند، محدود به  در حالی. کردندمی

یعنی به چیزي  بیش از نوسازي تشکیالت اداري ـ . هاي عینی و مادي تجدد بودجنبه

ی غرب ـ به منظور تحکیم حاکمیت قاجار و ایجاد دیوان نظامی و اقتباس مؤسسات تمدن

  .ساالري قدرتمند ـ قائل نبودند

هاي      دستاورد مهم تجدد گرایی و اصالح طلبی عصر قاجار به طور توأمان رواج اندیشه

آزادي خواهی و قانون مداري و  تالش در راستاي اقتباس دستاوردهاي مادي تمدن غرب 

اصالح از (ي دیوان ساالران قاجار   به موازات تمایالت اصالح طلبانهبه عبارت دیگر،. بود
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سکوالریسم، (، در بیرون از حاکمیت نیز جنبش تجدد گرایی ) باال یا نوسازي اقتدارگرا

در میان منورالفکران ـ که البته برخی از آنان ) ناسیونالیسم،آزادي خواهی و قانون مداري

سرانجام، سر در گمی و . ار بودند ـ رواج یافتجزو دیوان ساالران تجددخواه قاج

بالتکلیفی شاهان قاجار در قبال تجدد، توقف و یا ناکافی بودن اصالحات محافظه 

، فرایند انقالب  موجودي حکومت قاجار و تشدید بحران هاي سیاسی ـ اجتماعی کارانه

ترین عامل  گمشروطه خواهان، سلطنت استبدادي قاجار را بزر. مشروطه را در پی داشت

به زعم آنان، برقراري نظام مشروطه راه سعادت و . کردندعقب ماندگی ایران معرفی می

گشود، بی آن که از پیامدهاي مخاطره آمیز عینی آن پیشرفت را به روي ایرانیان می

  .اگاهی الزم را داشته باشند
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