
 

 : و محمدعلی پاشارضا شاه

 ای در ایران و مصر  استقرار دولت سربازخانه

 
 عبداهللا شهبازی

 
تا اواسط سده نوزدهم میالدی، سازمان سیاسی سنتی ایران سازمانی است           

ها و نهادهایی که بعضاً چند هزار سـال قـدمت داشـت و     مبتنی بر ساخت 
حدهایی خودکفا و   جامعه ایرانی را به شکلی غیرمتمرکز، در چارچوب وا        

این شکل معمول سازمان سیاسی در هر جامعـه         . کرد  خودگردان، اداره می  
رغـم     است و راز دوام و بقای چند هزار ساله جامعه ایرانـی، بـه              “طبیعی”

طـور کامـل حـذف      را بعضـاً بـه  “دولت مرکزی”تمامی جذرومدهایی که  
شاه و    حعلیاز زمان فت  . ها و نهادها است     نمود، در وجود همین ساخت      می

تر از دوران ناصری، حرکتـی در ایـران آغـاز             شکل جدی   محمد شاه، و به   
اقتبـاس  : شد کـه پـیش از آن تجـددگرایان عثمـانی آغـاز نمـوده بودنـد                

الگوهای سازمان سیاسـی اروپـا و اسـتقرار یـک نظـام مطلقـه متمرکـز و          
ها و نهادهای واسط میان دولـت و          استبدادی از طریق حذف کلیه ساخت     

های تجددگرایان عثمانی و ایـران دولتمردانـی بودنـد            نخستین نسل . دممر
آنـان،  . گرفتند  های آن قرار      که در تماس مستقیم با اروپا تحت تأثیر جاذبه        

 پیشرفت اروپا را در تمرکـز سـاختار سیاسـی آن         “راز”در نخستین وهله،    
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. دادنـد  پنداشتند و به اقتبـاس ایـن الگـو دلبسـتگی فـراوان نشـان مـی              می

 برخالف تصور رایـج، رواج غربگرایـی در عثمـانی و ایـران در                بنابراین،
هــای  هــای انقــالب فرانســه و آرمــان مراحــل نخســتین خــود نــه ارزش

هـای متمرکـز و مسـتبد اروپـای        آن بلکه الگوی دولت    “دمکراسی لیبرال ”
 .غربی را به همراه آورد

مجلـه   شـناس آمریکـایی و سـردبیر        پژوهش استانفورد شـاو، عثمـانی     
او بــه مفهــوم .  مؤیــد ایــن ادعاســت1،المللــی مطالعــات خاورمیانــه بــین

کند کـه در       توجه می  >ای  جامعه خاورمیانه ) یا صنفی (زیرساخت درونی   <
. کننده برخوردار است    شناخت سازمان سیاسی این منطقه از اهمیت تعیین       

 ها نقش اصـلی را در تنظـیم         زعم شاو، در جوامع خاورمیانه این ساخت        به
امور جامعه به عهده داشت و دامنه کارایی و تاثیر آن بس فراتر از دولـت                

هایی بود که گاه دسـتخوش تغییـر و دگرگـونی مـدام               مرکزی و حکومت  
شاو منشاء این سازمان سیاسی بغرنج، نامتمرکز، کارا و دیرپا را در            . بودند

. نـد بی  ها، نهادها و مفاهیم سیاسی کهن ایرانی و سپس اسالمی مـی             ساخت
محمـود  نوشته شاو، نضج نهادین اسـتبداد سیاسـی در عثمـانی از زمـان            به

و پیـدایش طبقـه     .) م1839-1808./ ق1255-1223(، سلطان عثمانی    دوم
روشنفکران غربگرا آغاز شد که سلطان را به اقتباس از الگوهـای اسـتبداد         

 :نویسد شاو می. اروپایی فراخواندند
ر نتیجـه نفـوذ غـرب بـود کـه           تنها در سده نـوزدهم مـیالدی و د        

کشور عثمانی درواقـع بـه نـوعی حکومـت مطلقـه و متمرکـز، کـه                 
   2.اروپا از دیرباز آن را انتخاب کرده بود، دست یافت

 3نوموکراسـی های اسـالمی را       مجید کدوری نظام سیاسی سنتی دولت     
 شریف مـاردن نیـز آن نظـام حکـومتی را کـه              4.خواند  می) ساالری  قانون(
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 “نوموکراسـی ”اسـت بـا عنـوان    ) ص(هـای پیـامبر اسـالم     زهمولـود آمـو  

این قـانون  [قانون برتر از دولت است و <شناساند از آنرو که در اسالم         می
  5>.سازد بنیان انسجام اجتماعی را می] است نه دولت که

دوم از بدو سـلطنت، بـه تأسـی از الگـوی اسـتبداد اروپـایی،             محمود  
را در پـیش گرفـت و در ایـن راه بـه        سیاست تمرکز شدید قدرت دولتی      

هـای طرابـوزان و       های محلی، ماننـد پاشـالیگ       رحمانه قدرت   سرکوب بی 
روم و وان و خوانین آناتولی و روملیه، دست زد و این پایـانی بـود                  ارض

 در 6فـارلین،  بر دوران سعادت سکنه این مناطق، که به تعبیـر چـارلز مـک         
نوشـته   بـه . آمیـزی داشـتند    تهای باثبات محلی زندگی سـعاد       سایه قدرت 

ماردن، این سیاست در واقع طبق الگوی فرانسـه صـورت گرفـت کـه بـا          
حاکمیـت فاقـد   < و >اسـتبداد نظـامی  <امحاء اشرافیت کهـن ایـن کشـور        

 محمـود سـخت مایـل    7. را در این کشور مستقر ساخت >نظارت یک فرد  
 لـویس یکـی    معهذا، برنارد 8. بنگرند >پطر کبیر عثمانی  <بود به او به دیده      

  : بیند از وجوه تمایز محمود و پطر را چنین می
پطــر از قبــل حــاکم مطلــق بــود ولــی محمــود ناچــار بــود چنــین 

بایست بر مسـائل مختلـف        حاکمیتی را کسب کند و در این راه می        
دار آداب و رسـوم      غلبه کند از جمله مقاومت قدیمی و عمیقًا ریشه        

                                                      
3.  Nomocracy 
4.  Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, Baltimore: John 

Hopkins Press, 1955, p. 16. 
5.  Serif Mardin, The Genesis of the Young Ottoman Thought; A Study in the 

Modernization of Turkish Political Ideas, Princeton: Princeton University 

Press, 1962, p. 83. 
6.  Charles MacFarlane, Turkey and its Destiny, London: John Murray, 1850. 
7.  Mardin, ibid, p. 149.  

، ص 1373کهکشـان،  : سـتاری، تهـران   ترجمه پروانه قرون عثمانی، راس،    لرد کین  . 8
451. 
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 از مـردم کـه هــم در   اسـالمی جامعـه و دولـت و مخالفـت طبقـاتی     

پایتخــت و هــم در والیــات از قــدرت ســنگربندی شــده و مردمــی 
   9.برخوردار بودند

 نبـود و او     “حاکم مطلـق  ”برخالف گفته برنارد لویس، پطر نیز از قبل         
نیز به تأسی از الگوی حکومتگری آلمانی به تأسیس یک نظـام اسـتبدادی      

 . ای نداشت ونهنم جدید در روسیه دست زد که در سرزمین وی پیش
 

 : در ایران آغاز شدفرآینداز اوایل سده نوزدهم میالدی، همین 
شـاه قاجـار    سرآغاز این حرکـت را بایـد در دوران سـلطنت فتحعلـی            

جستجو کرد؛ در فضایی که از یکسو، انـدکی پـس از قتـل تـزار پـاول و                   
های ایـران و روسـیه        ، جنگ )آلکساندر اول ( او   “انگلوفیل”صعود ولیعهد   

 11 و از سوی دیگر، به کمـک عوامـل بـومی اسـتعمار بریتانیـا               10غاز شد آ
در . موجی از تکاپوی میسـیونرهای پروتسـتان در ایـران برانگیختـه شـد             

 
، 1372مترجم،  : ترجمه محسن علی سبحانی، تهران    ظهور ترکیه نوین،    برنارد لویس،    . 9

 . 138ص 
 به ژنرال اورلف، فرمانده نظـامی منطقـه دن، دسـتور داد             1801 ژانویه   12پاول در    .  10

گاه سـحر (برای تصرف مستملکات شرقی بریتانیا به هند حمله کند ولی اندکی بعـد        
گرانـد  . گر بـه قتـل رسـید        دست گروهی توطئه    در رختخوابش به  ) 1801 مارس   23

هـای   وزیر خارجه سابق پاول کـه گـرایش  (، کنت پانین   )ولیعهد(دوک آلکساندر   
طراحـان اصـلی ایـن      ) سفیر بریتانیا در روسیه   (و چارلز ویتورث    ) انگلوفیلی داشت 

جنگ اول ایران    1802در سپتامبر   اندکی پس از صعود آلکساندر اول،       . توطئه بودند 
 .و روسیه آغاز شد

ای از سِر جان ملکـم خطـاب    نامه  میسیونر نامدار پروتستان، با معرفی    هنری مارتین،  .  11
در شـیراز میهمـان     و  ) 1811 مـه    21( وارد ایران شـد      >برخی رجال مهم ایرانی   <به  

 شـیرازی نقـش   حمایت خاندان متنفـذ قـوام   .  نیای خاندان نواب، بود     جعفرقلی خان، 
در این زمان میرزا علی اکبرخان، پسر چهارم ابراهیم         . مهمی در اشتهار مارتین داشت    

 .تازگی بیگلربیگی فارس شده بود خان صدراعظم، به
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چنین فضایی است که اولین تالش جدی از سوی حکومـت قجـر بـرای               

عنوان متنفذترین ساختار سیاسـی غیردولتـی، آغـاز           محدود کردن علما، به   
 تجلـی   میـرزا محمـد اخبـاری     شـاه از      ر حمایت فتحعلی  شد و این تالش د      

 در ایران بـرای پایـان دادن   “العلمایی رئیس”هدف شاه تأسیس نهاد    . یافت
 “االسـالم  شـیخ ”به نفوذ مجتهدین بود و در این زمینه قطعًا به الگوی نهاد            

بـا مقابلـه علمـا و تکفیـر و قتـل میـرزا محمـد                . در عثمانی نظـر داشـت     
شـیخ احمـد     عقیم ماند ولی اندکی بعد با حمایـت از            این تالش  12اخباری
  13. بنیانگذاران فرقه شیخیه، تداوم یافتسید کاظم رشتی، و احسایی

های سیاسـی غیردولتـی در        دومین موج برای تحدید نهادها و ساخت      
سود تأسیس نظام سیاسی اسـتبدادی جدیـد، در زمـان حکومـت               ایران، به 

ت بطور عمده با نام حـاج مالعبـاس   این حرک . محمد شاه قاجار آغاز شد    
حاج میرزا آقاسی بـه     . در پیوند است  حاج میرزا آقاسی    ایروانی معروف به    

 
میرزا محمد اخباری در علـوم غریبـه       : نویسد  می. م1873./ ق1290تنکابنی در سال     .  12

اذباهللا که شیخ جعفر نجفی گفت العی و می <وارد بود و در انساب عرب مهارت داشت         
امیه است و چون شیخ جعفر وفات کرد آن ملعون مطرود این عبـارت را                 از نسل بنی  

پـس  ... چون مرض شیخ از خنـازیر بـود       . گفت که مات الخنزیر به مرض الخنازیر      
افعال شنیعه از او صدور یافت که علمای عتبات او را تکفیر نمودند به سـبب اقـوال                  

اش درآینـد     چون خواستند که به خانه    . پس حکم به قتل او شد     . شنیعه و سحر کردن   
پس دیوار خانـه شـکافتند و       . دیدند که خانه در ندارد به سبب سحری که کرده بود          

انتشـارات علمیـه    : ، تهران العلما  قصصمیرزا محمد تنکابنی،     (>.یافتند او را و کشتند    
 )180اسالمیه، بی تا، ص 

شیخ <: دهد شاه با شیخ احمد احسایی را چنین شرح می تنکابنی رابطه نزدیک فتحعلی .  13
احمد سرآمد اهل زمان شد و مسلم کل بود ولیکن در نـزد حکمـا وقعـی نداشـته و       

دانی شیخ نبودند و نیستند و از آخوند مالعلی           ایشان چندان معتقد به فضیلت و معقول      
. اسـت عامی صافی ضمیری    : سئوال کردند فضیلت شیخ چگونه است؟ گفت      ] نوری[

شاه را با او نهایت  و شیخ احمد در هر بلد مطاع و ممجد و سلطان عصر مرحوم فتحعلی
ای در اجوبـه آن اسـؤله         خصوصیت بلکه سلطان از او سـئواالتی نمـود و او رسـاله            

 )42تنکابنی، همان مأخذ، ص  (>...نوشت
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کانون متنفذی تعلق داشت که در رأس آن اعضای خاندان حـاج ابـراهیم              

جـای  ) خاندان هاشمیه آن زمـان و قـوام شـیرازی بعـد           (خان صدراعظم   
وانست توطئه قتل یکی از      و به کمک همین کانون بود که وی ت         14.داشتند
ترین دولتمران تاریخ معاصر ایران را به فرجـام رسـاند و پـس از                 برجسته
 مقابله با علما و تالش      15. خود به مقام صدارت دست یابد      مقام  قائمحذف  

 
خـان   در دوران تشدید تعارض ایران و روسیه، حاج میـرزا آقاسـی و حیـدر علـی             .  14

یرازی، پسر محمدعلی خان جدیداالسـالم و بـرادرزاده حـاج ابـراهیم خـان قـوام                ش
مقام را  زدند و قائم شیرازی، از کسانی بودند که آتش فتنه جنگ با روسیه را دامن می    

هـا مـتهم     آمیز ماجرا به همدستی با روس      فصل مسالمت  و به دلیل تالشش برای حل    
ی مهردار عباس میرزا بـود و از دشـمنان          خان قوام شیرازی، مدت     حیدرعلی. کردند می

مقام در هجوش خطاب به عباس میرزا  او همان کسی است که قائم. مقام سرشناس قائم
تو را زحمت پیاپی، درد     / از آن دم کاین جهود بدقدم را بسط ید دادی         : چنین سرود 

دم که باجی خوشق  / سپید نر که داری با سیاه ماده سودا کن        / و محنت دم به دم باشد     
، سـال  یغمـا ، “حاج میرزا آقاسـی  ”حسین سعادت نوری،    . (بهتر ز حاجی بدقدم باشد    

بـه  . ق1242این تحریکات در سال     ) 249، ص   1342شانزدهم، شماره ششم، شهریور     
حاج میـرزا آقاسـی در      . مقام به مشهد و جنگ دوم ایران و روسیه انجامید          تبعید قائم 

جنـگ دوم ایـران و      . جنگ حضور داشـت   های   کنار فرزندان عباس میرزا در جبهه     
نقـش  . مقام را آشکار ساخت روسیه با رسوایی پایان یافت و خیراندیشی و تدبیر قائم  

خان در این فتنه تا بدانجا بـود کـه فتحعلـی شـاه در                 حاج میرزا آقاسی و حیدر علی     
ای ماننـد حـاجی آقـا و         باز به حرف بیمایه   <ای به عباس میرزا توصیه کرد که         نامه
 )249-248همان مأخذ، صص  (>.خان بنای برهمزنی با همسایه را نگذارد یدر علیح

) 1251 تـا صـفر      1250رجب  (مقام پس از هشت ماه صدارت        میرزا ابوالقاسم قائم   .  15
. ای مرموز شد که حاج میـرزا آقاسـی در آن نقـش برجسـته داشـت                قربانی دسیسه 

غوای حاج میرزا آقاسی شـاه      به ا <گران درباری    نوشته سعادت نوری، برخی دسیسه      به
) 329، ص   1342همان مأخذ، شماره هفتم، مهـر        (>مقام تشویق نمودند   را به قتل قائم   

به فرمان شاه در باغ نگارستان      . م1835 ژوئن   26./ ق1251 صفر   30مقام در شب     قائم
الهویه ایروانی در مسند صدراعظمی ایران       رسید و چند ماه بعد درویش مجهول       به قتل 

مقـام   های خارجی و نیز حاج میرزا آقاسـی در قتـل قـائم             نقش کانون . رفتجای گ 
که سـخت بـه       رغم این  هما ناطق به  . مستندتر از آن است که مورد تردید قرار گیرد        

← 
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 و 17بـابی  کمک به رشد و اشـتهار فرقـه نوظهـور     16برای تحدید این نهاد، 

هـای    نی اسـلحه از شـاخص     سود سوداگران جها    تهی کردن خزانه ایران به    
گفته .  ساله صدارت اوست   14اصلی سیاست حاج میرزا آقاسی در دوران        

خانـه و    تـوپ <شود که او در این دوران حدود ده کرور تومان خـرج               می
هـا را مـال قربـانعلی بیـدل            تأثیرات مخرب این سیاست    18. کرد >قورخانه

 :  چنین بیان داشته است19،)ع(قزوینی، شاعر اهل بیت 
 شد صرف قنات و توپ، هر بیش و کمی ذاشت برای شاه، حاجی درمینگ

                                                      
مقـام پـروا نـدارد و از زبـان           حاج میرزا آقاسی دلبسته است، از بـدگویی بـه قـائم           

ایـران در راهیـابی     مـا نـاطق،     ه(خواند    می >بددل و زشتکار  <شاهزادگان قجر او را     
، معهذا معترف اسـت     )16-14، صص   1988مرکز چاپ و نشر پیام،      : فرهنگی، لندن 

و لـذا بـا     ) 14همان مأخذ، ص    ( با بیگانگان نبود     >اهل زدوبند سیاسی  <مقام   که قائم 
گویند که  آن اسناد آشکارتر از آن سخن می<: افزاید او می. دسیسه آنان به قتل رسید   

چنانچه در فردای همـان     . مقام نادیده گرفت   ش عمال انگلیس را در قتل قائم      بتوان نق 
همـان مأخـذ،    (>.روز سند پیمان تجاری را نزد محمد شاه بردند و قول امضا گرفتند            

 )18ص 
همراه حاج میرزا آقاسی بـا چهـل          محمد شاه به  . م1839برای نمونه، در اواخر سال       .  16

ه اصفهان حمله بـرد، شـهر را بـه تصـرف            عراده توپ و هزاران نفر نیروی مسلح ب       
 نفر گزارش شده، به قتـل رسـانید، و        600 تا   30ای را، که رقم آن بین        درآورد، عده 

نشـین و پسـر و خویشـان و          االسالم شفتی، مجتهد نامـدار اصـفهان، را خانـه           حجت
 .همراهانش را زندانی و تبعید کرد

هیخته قاجار، حاج میرزا آقاسی را علیقلی خان اعتضادالسلطنه، شاهزاده دانشمند و فر .  17
دانـد و پـس از بیـان تمهیـدات منـوچهر خـان            مسبب گسترش نایرۀ این فتنه مـی      

اما حاجی میرزا آقاسی هم چون صوفی بود و از          <: نویسد معتمدالدوله به سود باب می    
علماء دینی و فقها، آن هم علمای صاحب نفوذ اصفهان، دل خوشـی نداشـت، ابتـدا                 

بـا  فتنه بـاب،    اعتضادالسلطنه،   (>.که باب مایه وحشتی برای علما باشد      آمد   بدش نمی 
 )121 ص، 1362بابک، : توضیحات عبدالحسین نوائی، تهران

 .527، ص 1343، بهمن 11سعادت نوری، همان مأخذ، سال هفدهم، شماره  .  18
 . 148-147 تنکابنی، همان مأخذ، صص  :بنگرید به .  19
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 20خایه خصم را از  آن  توپ   غمی  نه  نه مزرع دوست را از آن آب نمی

 
سیر تحول سازمان سیاسی ایران به سمت تمرکز و اقتدار تـام و تمـام               

برداری از الگوهای متمرکز اروپایی، از اواخـر      قدرت دولتی، برمبنای گرته   
آغـازگران  . طور جدی اوج گرفـت  نخست سلطنت ناصرالدین شاه به  دهه  

این حرکت، درست مانند عثمانی، کسـانی بودنـد کـه در مکتـب وزارت               
خارجه و در تماس نزدیک با دنیـای غـرب، فروپاشـی سـازمان سیاسـی                
سنتی و ایجاد ساختار اروپایی قدرت سیاسی در ایران را به عنـوان اولـین      

ترین کارگردانان این موج، مانند       برجسته. ه بودند درس تجددگرایی آموخت  
، با تجددگرایان   میرزا یوسف خان مستشارالدوله    و   میرزا حسین خان سپهساالر   

میـرزا  . ی عثمانی پیوند نزدیـک فکـری و سیاسـی داشـتند           ها  فراماسونو  
 وزیـر عدلیـه و      1870دسـامبر   / 1287حسین خان مشیرالدوله در رمضان      

جای   ظم شد و میرزا یوسف خان مستشارالدوله را به        یازده ماه بعد صدراع   
میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده، کــه از . خــود متصــدی وزارت عدلیــه کــرد

مروجین تمرکز قدرت دولتی در ایران به سبک روسیه بود، در نامه مورخ             
 به مستشارالدوله توصیه نمود کـه دسـت علمـا از امـور              1871 مارس   25

او . در دسـت دولـت متمرکـز گـردد        قضایی کوتاه شود و تمامی قـدرت        
تنهـا مرجـع   < و تبـدیل آن بـه   >استقالل باطنی و ظاهری سلطنت<کسب  
  :دانست  می>سیویلیزه کردن ایران< را گام نخست برای >ملت

از ] ای[بینیم کـه امـر مرافعـه را در هـر صـفحه              چنان صالح می  ...
صفحات ایران بالکلیه از دسـت علمـای روحانیـه بازگرفتـه، جمیـع          

های امور مرافعه را وابسته به وزارت عدلیه نموده باشید کـه       حکمهم
تنهـا  . بعد از این علمای روحانیه هرگز به امور مرافعه مداخله نکنند          

امــور دینیــه، از قبیــل نمــاز و روزه و وعــظ و پیشــنمازی و نکــاح و 
 
، ص  1، ج   1337کمـال،   : ، اصـفهان  االثار رممکاآبادی،   میرزا محمدعلی معلم حبیب    .  20

77. 
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طالق و دفن اموات و امثال ذلک در دست علمای روحانیه بمانـد،             

آشکار است که منفعت عامه در      ... ه دول یوروپا  مثل علمای روحانی  
اول قدمی اسـت کـه در ایـران بـه راه            . ضمن این کار مندرج است    

  ... شود سیویلیزه گذاشته می
  : دارد آخوندزاده دالیل خود را چنین بیان می

البته شما را معلوم است که ملت ما کل ارباب خـدمت را و کـل                
مـادامی کـه ایـن      . شـمارند   یارباب مناصب سلطنت را اهل ظلمه مـ       

اعتقاد در نیت ملـت بـاقی اسـت، مغـایرت بـاطنی فیمـابین ملـت و                  
و . شـود   اگرچه موافقت ظاهری مشـاهده مـی      . سلطنت جاوید است  

گنجـد و   این مغایرت باعث مفاسد عظمیه است کـه بـه تعـداد نمـی     
سبب این مغایرت فیمابین ملت و سـلطنت        . رفعش از واجبات است   

به چه سـبب علمـا در امزجـه و طبـایع مـردم آنقـدر          آیا  . علما است 
تصرف دارند که مـردم بالبحـث و ایـراد بـه حـرف ایشـان گـوش                 

کـه علمـا    ورزنـد؟ بـه سـبب آن    دهند و از سلطنت باطنا تنفر مـی     می
اند؟ به سـبب   و آیا به چه سبب علما مرجع ناس شده  . اند  مرجع ناس 

دسـت ایشـان    آنکه امر مرافعه، که اعظم شروط سلطنت اسـت، در           
شـود و سـلطنت امـر عارضـی      و حوایج مردم از علما رفع می     . است
انـد   در حقیقت، عمال سلطنت نسبت به علما به منزله چاکران         . است

نهایت منافع ملـت و آبـادی      . که باید احکام ایشان را مجری بدارند      
مملکت و وطن مقتضی آن است که در میان ملت و سلطنت اتحاد             

سلطنت استقالل باطنی و ظاهری حاصل کنـد و  و الفت پیدا شود و    
خودش تنها مرجـع ملـت گـردد و علمـا را در امـور اداره شـریک                  
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به همین تدبیر که اشاره شد، بنا بر اعتقاد مـا، بـه مـرور               . خود نسازد 

  21.ایام مغایرت از میان ملت و سلطنت رفع تواند شد
هـای پسـین دوران ناصـری         این سـرآغاز مـوجی اسـت کـه در سـال           

بیش تداوم یافت ولی به سرانجامی که مطلوب غربگرایـان آن عصـر               و  مک
این فرجام را چهـارمین مـوج فکـری تمرکزگرایـی در دوران             . بود نرسید 

این موج در فضای یـأس و سـرخوردگی پـس از انقـالب     . قاجار رقم زد  
دیکتـاتوری   آغـاز شـد، در اندیشـه         1299مشروطه با کودتای سوم اسفند      

 .  و سلطنت پهلوی را به ارمغان آورد تبلور یافتمصلح
 

شــاه شــاهد رشــد گســترده  در میــان تجــددگرایان دوران محمــدعلی
این گـرایش،  .  خواند“آنارشیستی”درستی باید آن را  گرایشی هستیم که به 

که خاستگاه اصلی آن محـافلی اسـت کـه در پیرامـون سـازمان ماسـونی                 
اقتدارات پادشاه و دولت     گرد آمده بودند، خواستار حذف       “بیداری ایران ”

این مضمون  . ، بود “نماینده ملت ”عنوان    و تفویض کلیه امور به مجلس، به      
معهذا، همین محافلی که در     . توان یافت   را در نوشتار آن دوران فراوان می      
 را  “تفویض تمامی اختیارات به پارلمنت    ”آن زمان شعارهای مبهمی چون      

غییر جهت دادند و چـون اکثریـت        کلی ت   های بعد به    دادند، در سال    سر می 
مجلس را مخالف منویات خـود یافتنـد خواسـتار سـلب تمـامی قـدرت                
مجلس و تفویض کامل اختیارات به دولت مرکزی مقتدر شدند؛ ولـی نـه         

 از این زمـان     22.هر دولتی بلکه تنها دولت مطلوب و منصوب خود ایشان         
 .  نضج گرفت“دیکتاتوری مصلح”بود که اندیشه 

 
کوشش حمیـد محمـدزاده و         به الفبای جدید و مکتوبات،   میرزا فتحعلی آخوندوف،     .  21

، صـص   1963فرهنگستان علوم جمهوری شوروی آذربایجـان،       : حمید آراسلی، باکو  
199-201. 

نی الوزرای وقت، محمدولی خـان تنکـاب        رئیس. ق1329االول     ربیع 9برای مثال، در     .  22
ها به شدت مخالفـت       ، خواستار اختیارات تام از مجلس شد، ولی دمکرات        )سپهساالر(

، از دوستان اردشیر ریپورتر و از       )میرزا عبدالحسین خان  (وحیدالملک شیبانی   . کردند
← 
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هـای     عدم پذیرش صالحیت توده    “دیکتاتوری مصلح ”یشه  جوهره اند 

مروج این اندیشه خـود را قـیم   . مردم برای تعیین سرنوشت خویش است  
زعـم   های خود را، که بـه  خواهد به ضرب و زور آرمان داند و می    مردم می 

او مصلحت توده مردم همان است، تحقق بخشد و چون از طرق معمـول              
در ایـن معنـا،     . جویـد   دارگرایانـه توسـل مـی     تواند، بـه ابزارهـای اقت       نمی

 پنجه آهنینی است که توده مردم را بـه دنبـال خـویش              “دیکتاتور مصلح ”
. بخشـد   رغم میل ایشان، تحقـق مـی         را، حتی به   “مصالح ملت ”کشد و     می

این جوهره از همان آغاز در اندیشه تجددگرایان عصـر مشـروطه وجـود              
لـت و تفـویض کلیـه امـور بـه           آنان زمانی که از ملت و حقوق م       . داشت

راندند درواقع به همه این عناصر بمثابه ابزار تحقـق             سخن می  “پارلمنت”
نگریستند و زمـانی کـه از ایـن وسـایل نومیـد شـدند                 های خود می    آرمان

 .  را پیش کشیدند“دیکتاتور مصلح”ضرورت 
دولـت  های روانـی و فکـری اسـتقرار           اندیشه دیکتاتوری مصلح زمینه   

ای آن نظـام حکـومتی    دولـت سـربازخانه  . سـازد   را فراهم می23ای  سـربازخانه 
گیرد، تمامی نهادهایی که کـارکرد        است که جامعه را در پنجه اقتدار خود می        

کنـد و     اداره جامعه را در سطوح میـانی و پـائینی بـه عهـده دارنـد حـذف مـی                   
 .کوشد تا تمامی بدنـه جامعـه را هـدایت کنـد             مستقیماً از راس هرم قدرت می     

دیکتاتوری رضاشاه دقیقًا چنین نظام سیاسی را در ایران مستقر ساخت؛ نظـامی          
شود، مافوق قانون  که در آن شاه قدرقدرت است، همه منویات از او صادر می     

چـو فرمـان یـزدان      ”: است و اصال خود قانون مطلق است و شعار آن این است           
همه مناسبات . خشدب اوست که تمامی شئون جامعه را تعین می   . “چو فرمان شاه  

در میان موجود . یابد  تبلور می“ملت” و “شاه”اجتماعی در رابطه مستقیم میان    
 را “ملـت ”ناشدنی این     و شاه، که نیابت تام و تمام و عزل         “ملت”مبهمی به نام    

                                                      
ها علیـه تفـویض قـدرت         گردانندگان لژ بیداری ایران، در مجلس از سوی دمکرات        

ا کرد که مشروطیت در ایران جدید اسـت و          الوزرا سخن گفت و ادع      بیشتر به رئیس  
 .ها خطرناک گونه بازی این

23.  Barrack State 
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تـر    و در بررسی عمیق   . شکل واقعی حق حضور ندارد      دارد، هیچ نهاد واسطی به    

او یـک   .  نیز از هیچ حقی برخوردار نیست      “ملت”یابیم که در این رابطه        درمی
است که به علت جهل و فقدان بلـوغ سیاسـی تمـامی حقـوق      24هویت توده بی

 . ، تفویض کرده است“دیکتاتور مصلح”خود را به قیم خویش، 
 چنین نظام سیاسـی را بـرای ایـران بـه ارمغـان آورد و           1299کودتای  

 رســالت رفــع “ریختــا”ای ظــاهر شــد کــه  “نــاجی”رضــاخان در نقــش 
 جهـل و  “اهـریمن ”های جامعه ایران، نجات ایران از چنگال         ماندگی  عقب

 و احیـاء عظمـت      “ترقـی ” و   “تجـدد ”انحطاط و کشانیدن ایران به جـاده        
این اندیشه را به گویاترین شـکل       . باستانی آن را به او تفویض کرده است       

  : نویسد  میتوان یافت آنجا که نامه سِر اردشیر ریپورتر می در وصیت
های فراخ    در چند سال گذشته که رضا شاه بار سلطنت را بر شانه           

اش بـه پیشـرفت و ترقـی ایـن سـرزمین              کنـد عالقـه     خود حمل مـی   
کنـد کـه نظـم نـوین        صورت تعصب به خود گرفته و کوشـش مـی         

تربیت نظامی رضا شـاه را متقاعـد        ... سیاسی و اجتماعی برقرار کند    
نضـباط شـدید در شـئون مملکـت         کرده است کـه بـدون رعایـت ا        

شناسـد و   رضـا شـاه مـردم ایـران را مـی     ... رسـد  کاری به ثمـر نمـی    
دانــد کــه هرگــاه انضــباط و ســختگیری را کنــار گــذارده و بــا  مــی

مالیمت و نرمی با مرئوسین رفتار نماید ابهت خود و مقـام منـیعش              
... تواند زهر چشـم بگیـرد       دهد و به قول ایرانیان نمی       را از دست می   

نویسـم رژیـم اتوکراسـی در ایـران      هنگامی کـه ایـن سـطور را مـی         
برقـرار اســت و قـدرت بــه تمـام معنــی کلمـه در دســت رضـا شــاه      

مطلـق و بالمنـازع را صـرفا بـرای بـه جلـو       او ایـن قـدرت     . باشد  می
های رم رضا شاه قدرت       برخالف پرکنسول . خواهد  راندن ایران می  

خواهد و برخالف سزار و اکتاویوس زمـانی          را برای تجلی آن نمی    

 
24.  mob 
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او همیشـه  . کنـد   بـه تـن نمـی   25بنـدد و زمـانی سـرنگ      شمشیر نمـی  

 خواهـد کـه رخـوت و رکـود          او مـی  ... کسوت سربازی به تن دارد    
روحی و جسمی ایرانیان جای خود را به کار و فعالیت و هوشیاری             

  26.و آگاهی ملی بدهد
 

هلن ریولین، محقق دانشگاه هاروارد، پیامـدهای اجتمـاعی حکومـت           
، والی مصر در اوایـل سـده نـوزدهم مـیالدی و بنیانگـذار            محمدعلی پاشـا  

 : خاندان خدیوان مصر، را چنین شرح داده است
ثیری از تجار اروپـایی را بـه مصـر جـذب کـرد و               محمدعلی تعداد ک  

او بـا وارد  <. بدینسان پیوند تنگاتنگ تجارت مصر با اروپـا را سـبب شـد     
ناپـذیر مصـر را بـه        کردن مصر به مدار تجارت اروپا بـه شـکلی اجتنـاب           

با گشایش راه نفوذ اروپا در      < محمدعلی   >.عرصه تمدن اروپایی وارد کرد    
و تسریع رشـد شـهرها در مصـر، و بـا     ] اییاروپ[مصر، با تشدید تجارت    

 و نظـامی مصـر، و بـا تأسـیس یـک سلسـله               سـاالر   دیوانتوسعه طبقات   
 او >.هـای دولـت ملـی را در مصـر پـی ریخـت           موروثی حکومتگر، بنیان  

طریـق راه را بـرای نفـوذ     امپراتوری عثمـانی را تضـعیف کـرد و از ایـن        <
در تجـارت مصـر     هـای غربگرایانـه او       گـرایش . استعماری غرب گشـود   

  >.وابستگی این کشور را به بازارهای اروپایی افزایش داد
 مصر را نیز از اقتدارشان محروم نمـود و  >طبقه روحانیون<محمدعلی  

های طبقـه   روی ای را که قادر بود نقشی بازدارنده در قبال زیاده        تنها طبقه <
مـامی  ت< بدینسـان، محمـدعلی      >.حاکمه داشته باشد از میدان به در کـرد        

عنوان حامی مـردم در برابـر سـتم نامحـدود      ها به نهادهایی را که طی سده 
رهبـران مـردم را تضـعیف نمـود و     < او   >.کردند تخریب کـرد    خدمت می 

 
25.  sarong 

اطالعـات، چـاپ اول،     : ، تهـران  ظهور و سقوط سلطنت پهلـوی     ] عبداهللا شهبازی، [ .  26
 .152-151، جلد دوم، صص 1369
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آنکه همزمان رهبری جدید و نهادهای       نهادهای حمایتگر را نابود نمود بی     

جدیدی را پدید سازد کـه یـک جامعـه سـالم در مصـر بایـد بـر آن بنـا                      
 >.دش می

محمدعلی پاشا پس از حذف طبقه سنتی بزرگان روستایی و عشایری           
طور عمده مرکـب     مصر، به ایجاد یک طبقه جدید زمیندار دست زد که به          

 . از اعضای خانواده و عوامل او بود
طبقه تجار بومی و طبقـه صـنعتگران بـومی مصـر را نیـز               <محمدعلی  

 رشـد صـنعتی در ایـن        نابود کرد و بدینسان مانع توسعه طبقه متوسـط و         
کردن خود او نیز به شکستی دردنـاک انجامیـد؛      تجربه صنعتی . کشور شد 

شان بازگردانیده   ها یا مزارع   های او تعطیل شد و کارگرانش به خانه        کارگاه
طـور جـدی بـه     بدینسان رشد طبقه کارگر صنعتی ماهر در مصر به    . شدند

  >.تأخیر افتاد
بنیانگـذار دولـت    <زعـم خـانم ریـولین         بـه  که  حالیمحمدعلی در   بدینسان،  

 در مصر است بنیانگذار تمامی مصایب اقتصـادی و اجتمـاعی اسـت کـه                >ملی
  27.برد جامعه مصر تا به امروز از آن رنج می

 
 تصـرف و تحکـیم قـدرت        فرآینـد هایی کـه محمـدعلی در        هم ترفند 

های اجتماعی که در دوران حکومـت        سیاسی به کار گرفت و هم سیاست      
دولـت  ”هـای     گرفته شد، و به تعبیر تاریخنگاری رسمی غرب بنیان         او پی 
 را در مصر بنا نهاد، شباهتی عجیب به اقداماتی دارد که در سدۀ بعد               “ملی

هـا تـا    ایـن شـباهت  . از سوی رضا شـاه پهلـوی در ایـران انجـام گرفـت           
نمونـه   عنـوان پـیش     توان از حکومت محمدعلی پاشا بـه       بدانجاست که می  

 . ت پهلوی در ایران یاد کردتاریخی حکوم

 
27.  Hellen Anne B. Rivlin, The Agricultural Policy of Mohammad Ali in 

Egypt, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1961, pp. 253-254. 
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او . رضا خان، چون محمدعلی پاشا، از یک فرصت تاریخی بهره بـرد           

ای، در زمان انحطاط و ضـعف حکومـت          های منطقه  نیز در کوران آشوب   
قاجار، با اتکاء بر دولتمردان غربگرا در درون این حکومت و با حمایـت              

درت نظـامی برتـر در      عنـوان قـ     گر غربی، ابتدا به    های دسیسه  پنهان کانون 
های اجتماعی متنفذ    وی نیز در نزد گروه    . صحنه سیاست ایران سربرکشید   

گـر   عنوان تنها امکان تحقق نظم و آرامش سیاسی جلـوه           شهری خود را به   
ساخت؛ سپس از طریق دسیسه و بازی با گروهای متنوع نخبگان سیاسـی       

ت بالمنـازع  سنتی سلطه خویش را استوار ساخت و سرانجام در مقام قدر        
 . و خودکامه ایران جای گرفت

ــا و     ــامی نهاده ــا، راه حــذف تم ــدعلی پاش ــون محم ــاه، چ ــا ش رض
ساختارهای سیاسی بومی جامعـه ایـران را در پـیش گرفـت و از طریـق                 

، یک نظام سیاسی متمرکـز      )نخبگان(های سنتی بزرگان     امحاء خشن گروه  
اشـا، همپـای   او نیـز، چـون محمـدعلی پ   . ای مستقر سـاخت   و سربازخانه 

ــی ســاخت ــی و ب ــرای اداره کشــور    زدای ــی، ب ــه ایران ــردن جامع ــدام ک ان
. ی جدیدی تأسیس کرد که در خدمت قدرت شخصی او بـود         ساالر  دیوان
شـدت فاسـد و ناکـارا از          نمونه مصری آن به    ی چون پیش  ساالر  دیواناین  

رضا شاه، چون محمدعلی پاشا، به سـلب مالکیـت از بخـش             . آب درآمد 
زمینداران ایران دسـت زد و بـا تملـک امـالک ایشـان در مقـام                کثیری از   

او نیز با بازگذاردن دسـت اعضـای        . بزرگترین زمیندار کشور جای گرفت    
خانواده و کارگزاران و وابستگان خویش در تاراج امـوال مـردم و کسـب        

های دولتی طبقه جدیـدی از نخبگـان سیاسـی را در             ثروت از طریق اهرم   
 .  نهادجامعه ایرانی بنیان

رضا شاه، چون محمدعلی پاشا، خود را حکمرانی بیگانه بـا پیکـره و              
دانست و لـذا کسـانی را در مناصـب مهـم دولتـی               سنن جامعه ایرانی می   

بدینسـان،  . گمارد که مانند خود او بیگانه یا معارض با این بافت بودند           می
یا متعلق  ) ها ها و بهائی    ویژه بابی   به(های دینی خاص     افراد وابسته به گروه   

های هفـدهم و هیجـدهم و نـوزدهم          های مشکوکی که در سده     به خاندان 
هــای اصــلی را در اداره  مــیالدی در ایــران ســکنی گزیــده بودنــد، اهــرم
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دست گرفتند و به قدرت برتر سیاسی و اقتصـادی       ی پهلوی به  ساالر  دیوان

 . ایران بدل شدند
رد تاریخی و جایگـاه     از جمله، پیشینه و رویک    . ها فراوان است   شباهت

های نـوزدهم و بیسـتم شـباهتی عجیـب بـه             و نقش قبطیان در مصر سده     
این تشـابه در   . جایگاه و نقش پارسیان هند در تحوالت معاصر ایران دارد         

در فرهنـگ جدیـد     . های فرهنگی این دو گروه نیز نمایـان اسـت          گرایش
گرائی بـه     تانی مشابه با ایران تحقق یافت و موجی از باس         فرآیندمصر نیز   

 رومی مصـر و تخفیـف و   -شکل رویکرد افراطی به تاریخ فراعنه و هلنی      
 .تحقیر تاریخ اسالمی این سرزمین رخ نمود

هـای محمـدعلی     بستی که خانم ریولین از پیامدهای سیاسـت        در پایان، جمع  
های اجتماعی و اقتصادی  بختی نگوندهد، و آن را عامل تمامی  دست می پاشا به

شمرد، در مورد حکومـت رضـا شـاه در ایـران نیـز               ر تا به امروز می    جامعه مص 
به گمان نگارنده، تمامی مصایبی که تا به امروز جامعـه ایـران از              . صادق است 
زدایی عمیق اجتماعی، امحـاء وسـیع نخبگـان و           برد ناشی از ساخت    آن رنج می  

 و بیگانه ی فاسد و ناکاراساالر دیواننهادهای سیاسی بومی، جعل و تحمیل یک 
ایـن  . هایی اسـت کـه رضـا شـاه مجـری آن بـود              با بافت جامعه و سایر سیاست     

 طبیعـی رشـد جامعـه ایرانـی را منقطـع سـاخت و مولـودی        فرآینـد هـا    سیاست
  .تر شد های پسین عقیم و عقیم اندام پدید ساخت که در دهه بی


