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  نگاهي بر چگونگي گذشته ايران: عالم اسالم

  احمد آغا اوغلو●

اغلو از بنيانگذاران تجددخواهي در دوران  نوشتار زير ترجمه مجموعه مقاالت احمد آغا
، 107، 105، 104 ميالدي در شمارگان 1910باشد كه در سال  معاصر در خاورميانه مي

  . است منتشر گشته"صراط مستقيم" نشريه 110 و 109، 108
  

  )104صراط مستقيم، شماره (قسمت يكم 
اهميت نقش ايرانيان در دنياي اسالم براي افرادي كه واقف به 

هاي نخستين  در سال. باشند پوشيده نيست تاريخ اسالم مي
سلطنت عباسيان كه مدنيت اسالمي توسعه پيدا نمود، ايرانيان 

و لدنيات هاي كشف حقايق  از جمله در زمينه. نقشي مؤثر داشتند
 توضيح و تفسير قرآن و تكوين قوانين شريعت اسالمي ،اسالم

وجود افرادي چون امام فخر رازي، كشّاف، . اند تالش مؤثري داشته
الدين رومي و غيره كه به ماوراءالنهر منسوب بوده و  جالل
االصل بودند سبب گشت كه ايرانيان در راه ترقي و تعالي  ايراني

در اصل سرشت سريعاً . اشته باشنداسالم نقش ممتازي د
گردد داراي قدرت  پذير و حساس اين قوم كه سبب مي انفعال

ي ممتاز در علوم   باعث شد كه به اين درجه،تخيل قوي باشد
بخش عظيمي از علوم فلسفه، تصوف و تفكر در اوايل سلطنت . فكري در دنياي اسالم دست يابند
منشا و مبدا فرق مذهبي گوناگوني چون، معتضله، . پديدار گرديدعباسيان توسط ايرانيان و در ايران 

خالصه، ايران . باشد اشاعره، زيديه، اسماعيليه، باطني، فدايي، كريم، خاني، شيخي، بابي و غيره ايران مي
ها  اين نقش ايرانيان در گسترش زبان فارس. در تاريخ اسالم همواره مكاني پر جنب و جوش بوده است
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د با سرعتي برق آسا در يرس هر آنچه كه به ذهن ايرانيان مي. باشد غربي نيز حائز اهميت ميدر آسياي 
  .شد دنياي اسالم منتشر مي

اما اين سلسله تحت تاثير يك سري . تا زمان ظهور صفويان ايران به عنوان جزء الينفك دنياي اسالم بود
اما ديري نگذشت .  اسالم منفرد و مجرّد كرد ايران را در راستاي منافع صفويان از دنياي،توهمات وهيم

تواند به بار  با وقوف به نتايجي كه اين تفرقه و تجرّد ميو اي چون نادر شاه افشار ظهور كرد  كه نابغه
آورد تالش نمود كه اتحاد و همدلي پيشين را دگرباره احيا نمايد و امروز شكر خدا كه اين فكر در ذهن 

  . استهشدتمامي مسلمانان گسترده 

هاي  اين واقعه، حركت گروه. ي حكمراني صفويان بر ايران حوادث مهمي به وقوع پيوست الكن در دوره
در اصل از ديرباز قوم تُرك با قوم فارس بيگانه . ديگري از اقوام تُرك به سوي ايران و امتزاج در ايران بود

توان درجه اعتبار آن را با كتاب  كه ميي فردوسي  چنانكه در نوشتار پيشين بيان كرديم، شاهنامه. نبود
ها را  ها تُرك فارس. ي هومر برابر دانست توسط حمايت تُركها آفريده و منتشر گشت ايلياد و اوديسه

هاي به عمل آمده توسط اروپائيان در  ي حفاري حتي در نتيجه. شناختند ها قبل از ميالد مسيح مي قرن
مان باستان اثبات گشته و حتي ابداع الفبا و خط ميخي توسط اين ها در اين كشور از ز ايران وجود تُرك

  .تُركان در ايران اثبات شده است

الكن از زمان ظهور ساسانيان تا چند قرن پس از ورود اسالم به ايران مدارك و منابع معتبري دال بر 
 قطع اين ارتباط نيز حتي به نوعي. ها در ايران در دستمان موجود نيست  و فارسها چگونگي ارتباط تُرك

. شود ها و مسلمانان آغاز مي از قرن سوم هجري قمري است كه ارتباط ميان تُرك. رسد به ذهن انسان مي
. پردازد اقوام تُرك در ماوراءالنهر و تُركستان به جنگ با اعرابي كه خواهان گسترش اسالم هستند مي

شان تقدير  وت و متانت را در روابط شخصيمسلمانان جنگاوري و شجاعت تُركان در ميدان جنگ و سخا
ها كه در صفوف اعراب جنگ  فارس. گردند هاي اخالقي و فضائل تُركان مي كنند و مفتون ويژگي مي
شدند به  اي كه تُركاني كه در اثناي جنگ اسير مي به گونه. شوند كردند نيز مغلوب اين حسشان مي مي

عيان و اشراف با يكديگر براي به خدمت گرفتن ا، امراء، سالطين. رسيدند باالترين قيمت به فروش مي
خوريم  هايي برمي در بسياري از اشعار حافظ شيرازي به بيت. پرداختند غالم و كنيزان تُرك به رقابت مي

اين كنيزان و غالمان كه در سراي اعيان زندگي . ها را ستوده است كه در آنها متانت و زيبارويي تُرك
گيرند و  مان با آداب اسالم آشنا شده و در برخي موارد نيز نقش آموزگار به خود ميكنند با گذر ز مي

؛ تا اينكه خالفت عباسي و دگرد ي تنگاتنگي برقرار مي رفته رفته ميان تُركان و دنياي اسالم رابطه
 عباسيان جهت حفظ خود و خالفت اسالمي به فكر ياري گرفتن از تُركان برآمدند و لشكري متشكل از

اين لشكر با گذر زمان و نشان دادن صداقت خود امور . تُركان جهت حفظ سراي خالفت تشكيل دادند
كشوري را نيز بر عهده گرفتند و زماني فرا رسيد كه خليفه اسالمي در بغداد خود را اسير و فرمانبردار 

اين تُركان . گزيدند تُركان به دلخواه خود خليفه را عزل و فرد ديگري را جاي وي برمي. تُركان ديد
هاي ماوراءالنهر و تُركستان را حفظ نموده بودند و آنها را به اطاعت از خالفت اسالمي  ارتباط خود با تُرك
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عالوه بر اين افراد اليق را از ميان خويش برگزيده و به عنوان امير و حاكم به اياالت . كردند دعوت مي
ي عباسيان شاهد گسترش خالفت  د كه در اواسط دورهي اين اعمال بو در سايه. فرستادند مختلف مي

ي قابل توجه در اين  نكته. شويم هاي شرقي خالفت و محل سكونت تُركان مي اسالمي به سوي قسمت
هاي شرقي خالفت اسالمي از سوي تُركان بدون استفاده از سالح  ميان گسترش و استيال بر قسمت

در تاريخ عمومي قديم چنين گسترشي بدون جنگ . باشد جنگ پيش از اميرتيمور و چنگيزخان مي
  .ها است پذير تُرك كمتر ديده شده و مثالي بر فطرت انعطاف

بدين صورت در اواسط خالفت عباسيان، كل 
ايران، ماوراءالنهر، اطراف درياي خزر و 

. آيد افغانستان به زير استيالي تُركان درمي
حاكمان اين اياالت اگرچه در ظاهر از سوي 

 ولي در اصل ندشد ي عباسي تعيين مي ليفهخ
 و حيات معنوي ندحكومتي مستقل داشت

چراكه . ي ايران از اين زمان شروع شد دوباره
 به ديدن خود در قامت عتُركان بسان هميشه و نقاط ديگر جهان، هويت خود را فراموش كرده و شرو

گرفتند،  ه است كه در هر مكاني قرار مياين ويژگي تُركان در طول تاريخ بود. هويت قومي ديگر نمودند
ي فرهنگ و مدنيت محيطي كه در آن قرار  قوميت خود را فراموش كرده و تالش براي گسترش و توسعه

گرفتند به جاي تالش در راه هويت  ها در هر جا كه حكومت را در دست مي تُرك. نمودند گرفتند مي مي
اين خصوصيت تُركان در . آمدند  به رنگي نو درميخود روح معنوي مكان و محيط جديد را گرفته و

مان بدان اشاره  حاكميت سبب بقا و پايداري بسياري از اقوام در طول تاريخ گشت كه در نوشتار آتي
  .خواهيم كرد
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با امتزاج . و بقاي آن گشتي ايران  ها با قوم فارس سبب احياي دگرباره ها به ايران و امتزاج آن ورود تُرك
تاريخ و . گرايانه به خود گرفت هايي كه در هر دو قوم موجود بود، اين كشور روند اصالح خصوصيت

ها درهم  گرايانه تُرك ي حكمراني، شجاعت و اخالق مادي ها هنگامي كه با روحيه مدنيت فرهنگي فارس
ن باستاني كه با ورود اسالم بدين كشور چونان كه فرهنگ ايرا. آميخت اين كشور جاني دوباره گرفت

كامالً از بين رفته بود و توسط فردوسي سعي در احياي آن شده بود تنها توسط حكومت تُركان غزنوي و 
از زمان انقراض ساسانيان تا زمان نگارش اثر . ي محمود غزنوي توان حيات دوباره پيدا كرد در سايه

زبان، ادبيات، رسوم ملّي و حيات ملّي .  فارسي باقي نمانده بودفردوسي در ايران اثري از تمدن و فرهنگ
تماماً فراموش شده بود و ديگر هيچ گونه اثري از زبان پهلوي برجاي نمانده بود و تنها در اطراف نيشابور، 

  .هاي كوچك زرتشتي و چند كتاب كوچك ديني باقي مانده بود يزد و كرمان گروه
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يران حكومت را در دست گرفتند و كل قسمت شرقي دنياي اسالم و خالفت ها در ا اما پس از آنكه تُرك
ها قرار گرفت؛ به جاي توسعه و ترويج زبان، ادبيات و فرهنگ تُركي شروع  ي قدرت آن اسالمي در چنبره

. به ترويج و گسترش زبان مورد استفاده توسط فردوسي و ادبيات و فرهنگ توليد شده توسط وي نمودند
 و ترويج كتاب شاهنامه اثر فردوسي توسط محمود غزنوي آغاز گرديد و پس از آن اين نشرا اين روند ب

در اين نهصد . هاي آل بويه، سلجوقيان، اتابكان، صفوي، افشار و قاجار ادامه پيدا كرد روند در حكومت
  .گير اين رفتار شدند سال، تمامي حكمرانان تُرك حاكم در ايران پي

ها،  ها، عمر خيام ي فردوسي به زباني فراگير در آسياي غربي و پرورش فردوسي فادهتبديل زبان مورد است
در . ها به مدد و ياري حاكمان و اميران تُرك محقق گشت ها و حافظ ها، سعدي ها، دهلوي نصير طوسي

ي و گدي زن ها تنها به امور حكمراني بسنده نموده و در شيوه ايران نيز بسان مناطق ديگر جهان، تُرك
ها تنها به امور جنگي، اداري و حفظ كشور مشغول شده و  تُرك. آداب و رسوم مردم دخالت نكرده بودند

  .تجارت، اقتصاد و ادبيات را به مردمان بومي و ديگران واگذار كردند

گاه در خصوص قوميت خويش حساس  اين قوم در طول تاريخ هيچ! ها ي ضعف تُرك اين است جنبه
جا كه رسيده است خود را اهل آنجا قلمداد كرده است و روح مكان جديد را دروني نگشته و به هر ك

در استانبول بيزانسي، در آسياي غربي عرب و فارس، در هندوستان . نموده و به رنگ جديد درآمده است
بدين دليل است كه هم اكنون تُركي كه در قفقاز زندگي . هندي و در تُركستان شرقي چيني گشته است

ربايجاني و تُرك ذكند از تُرك ساكن در ارضروم، تُرك ارضرومي از تُرك استرآبادي، او هم از تُرك آ مي
كه تمامي اين افراد داراي نژاد، زبان و روح مشترك بوده و از  حال آن. خبر است ساكن در تركستان بي

كمان اين مناطق اگر در خصوص حا. دهد شصت ميليوني مي-استانبول تا گولجه تشكيل جمعيتي پنجاه
حاكمان تونس، حاكمان مصر، حاكمان و اميران ايران و . شود تحقيق گردد تُرك بودنشان مشخص مي

  .اند هندوستان همگي اصالتاً تُرك بوده

ربايجان تُرك بوده و ساكنانش تُرك ذامروزه نيز حاكمان و اميران در ايران به خصوص در ايالت آ
ها ايران و روح ايراني را پاي برجا نگاه   كه امروزه تُركمشوي  متوجه ميبينانه با نگاهي واقع. دنباش مي

اما تعلق . ها است امور سياسي، اجتماعي، مطبوعات، ادبيات و سرنوشت ايران در دست تُرك. اند داشته
ها  اين تُركان هيچ تفاوتي ميان خود و فارس. باشد الذكر مفقود مي قومي اين تُركان در امور فوق

ي تاريخ انقالب  مطالعه. نمايند ينند و براي بقا و يكپارچگي مفهوم جغرافياي وطن تالش ميب نمي
هاي ايران به  دهد آنچه كه سبب پيروزي اين انقالب گرديد، دخالت تُرك ايران نشان مي} مشروطه{

يم كه اما متاسفانه بايد اعتراف كن. ربايجان يعني تبريز در اين انقالب بودذخصوص مركز حكومتي آ
اين كشور بيچاره از يك سو با اشغال از . ي الزم را ببرند هاي ايران نتوانستند از اين انقالب بهره تُرك

ي  ها عليه يكديگر در آستانه ها و عشيرت چيني فرقه سوي بيگانگان و از سوي ديگر به دليل توطئه
اي ممالك عثماني پديد آورد را تواند بر مان مشكالتي كه اين وضع مي هاي آتي در مقاله. نابودي است

ي مركزي  كنيم كه آن هم از فقدان قوه اكنون تنها به بيان اين مسئله اكتفا مي. شرح خواهيم داد
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نيرويي كه بتواند تمامي نيروهاي ديگر را تحت فرمان خويش . مستحكم در ايران نشات مي گيرد
چنين وضعيتي در ساير نقاط . يي وجود نداشتدر اثناي انقالب يقيناً چنين نيرو. درآورده و متحد نمايد

دنياي اسالم نيز وجود داشت ولي تاريخ نشان داد كه متحد كردن كشور تحت يك سيستم غيرممكن 
با پندگيري از اين درس است . گيرد هاي ايران از اين مسئله نشانت مي ها و مصيبت تمامي رنج. باشد نمي

را درك نمايند و با تمام وجود بدين جمعيت به ”  ترقيجمعيت اتحاد و“ها بايد ارزش  كه عثماني
مطمئن باشيد كه اين جمعيت عثماني . اند ياري رسانند خصوص نظامياني كه داخل اين جمعيت شده

اهللا در نوشتارهاي  انشا. رفت اندازي بيگانگان از بين مي شد و يا تحت اشغال و تفرقه  له ميدزيرپاي استبدا
  .عيت ايران اين نكته را بسط خواهيم دادمان هنگام شرح وض آتي
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به جز فرزند فتحعلي .  ايران رو به انحطاط و عقب ماندگي گذارد،ي قاجاريه پس از روي كار آمدن سلسله

 ي براي پيشرفت و حكمراني و اداره شاه، عباس ميرزا فرد ديگري در اين خاندان استعداد و هنر الزم
ي قاجاريه به جز حسادت، بخل، ظلم، ستمگري، پايمال كردن  سلسله. امور كشور را از خود نشان نداد

شدند و تا  حقوق ملّت و مملكت كار ديگري بلد نبوده و به عنوان باليي عظيم براي ايران محسوب مي
وانين شريعت، اصول اين سلسله هيچ گونه وابستگي به ق. ي نابودي كشاندند حد امكان ايران را به ورطه

كارها دل به خواه وابستگان اين سلسله و در اغتشاش . ي كشور و هويت ملّي خويش قائل نبودند اداره
  .كرد ادامه پيدا مي

در نيم قرن حكومت اين شاه . باشد ي قاجاريه مي هاي سلسله ي بارز تمامي ويژگي ناصرالدين شاه نمونه
اين شخص پادشاه فرانسه لوئي . به معناي واقعي نابود شدمستبد، هوسران، جبار و ظالم، كشور 

ي منم و ديگري نيست را وِردِ زبان  تحت تاثير او، جمله. چهاردهم را به عنوان الگوي خود برگزيده بود
  .خود نموده و براي رسيدن به نيات خويش تمام روح ايران را نابود كرد

ها اشراف، اعيان و نجبا و گروه ديگر علما  يكي از اين. از ديرباز دو قشر بر ايرانيان صاحب نفوذ بودند
ي  با سركوب اعيان و اشراف اداره. ناصرالدين شاه با تمام قدرت به سركوب اين دو قشر پرداخت. بودند
ها كه تا حد وزارت و  اين تازه به دوران رسيده. كشور در دست جاهالن و اجالف قرار گرفتامور 

 شروع به تحقير و كسر امتيازات اشراف و اعيان و نجبا پرداختند و اين امر صدراعظمي نيز پيش رفتند
  .سبب حساس شدن اين قشر گرديد

در خصوص علما نيز به وسيله پول و ايادي خويش به طرق گوناگون اين قشر را در ميان مردم خوار و 
  .زبون نمودند

ع يد اصحاب قدرت و ثروت و كوتاه نبايد چنين پنداشت كه هدف ناصرالدين شاه از اين اعمال، خل
اما وي . گرديد گشت و نام وي تا به ابد به نيكي ياد مي اگر چنين بود، بسيار عالي مي. نمودن يد ظلم بود

هاي خود را  خواست كه تمامي مخالفان در برابر حكومت مطلق و بوالهوسي وي مي. هدف ديگري داشت
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 دو قشر و خالي ماندن ميدان، وي به تاخت و تاز و ستم حقيقتاً پس از نابودي اين. از ميان بردارد
در كشور امنيتي براي . ي لهو و لعب و ظلم و فساد وي تبديل شدند تمامي مردمان به بازيچه. پرداخت

حريصاني كه جز به سعادت خود به چيز ديگري فكر . جان و مال و حتي ناموس باقي نمانده بود
 بودند و هرگونه اعتراض در كارهاي وي را اغتشاش تلقي كرده و كردند و در اطراف وي جمع شده نمي

تمامي ايران سر . ت اعتراض و بيان حقيقت نمانده بودأديگر كسي را يارا و جر. پرداختند به سركوب مي
  .به زير انداخته و مشغول عبادت عبوديت اين حكمرات مستبد گشته بودند

ها  ي حماقت انسان اهللا پنداشته و در سايه دا بر زمين و ظلي خ اين پادشاه مستبد حقيقتاً خود را سايه
ي خود و  اين فرد در عمر شصت و پنج ساله. داد اموال ممالك محروسه را به دلخواه خود هدر مي

هاي وي اموال شخصي او  اش براي يك بار هم شك نكرد كه مردم ايران بسان كفش پادشاهي پنجاه ساله
تمامي ايران را ميان فرزندان و . سوزاند اد را اعدام كرده، به دار آويخته يا ميبه دلخواه خود افر. نيستند
اين فرزندان نيز با الگوگيري از اعمال وي رفتارهاي او را بسان . ي خويش تقسيم كرده بود خانواده

ر ها د تمامي فكر اينها نيز چپاول اموال مردم و تجميع آن. كردند ناپذير تلقي مي رهنمودهايي خلل
ي اين ظلم شاه و شاهزادگان صبر اهالي سرريز شد و پايان ظلم پنجاه  در نتيجه. هاي انگلستان بود بانك
چرايي قتل ناصرالدين شاه توسط اين فرد نيز حكايتي در خور تامل . ي اين شاه را رضا نامي رقم زد ساله
  .دارد

 حاكم واليتي كه رضا در آن روزي. رضا و همسرش صاحب يك فرزند دختر و يك فرزند پسر بودند
خواهد به وي تجاوز نمايد و شوهر اين زن يعني رضا  سكونت داشت چشمش به همسر رضا افتاده و مي

رضاي بيچاره به تهران رفته و شكايت خود را نزد . كند كه همسرش را در اختيار او گذارد را مجبور مي
به جاي اجراي عدالت، شاه . نويسد  ميحضرت همايون ناصرالدين شاه برده و عرض حالي براي وي

 چراكه گويا بايد تمايل شاهزاده به همسر رضا از. دهد كه اين فرد گستاخ را به تلكه ببندند دستور مي
بدين صورت رضاي بيچاره مجبور به بازگشت از . شد فات و مرحمت تلقي ميطسوي وي بايد به عنوان ال

ي قاجار پس از تجاوز به  شاهزاده. تازه چشم به راه او استدانست كه فالكتي  شود؛ اما نمي تهران مي
. دهد همسر وي دست بر دختر او نيز گذارده و به زور دختر را گرفته و بسان مادرش مورد تجاوز قرار مي

شاه نيز اين بار دستور . برد اين دفعه نيز رضا به تهران رفته و شكايت و عرض حال خود را به تهران مي
كه  ي حيات نبود چرا اما اين فرار براي ادامه. كند رضا به هر نحو ممكن فرار مي. دهد يبه قتل رضا م

قلب رضا مملو از . ديگر زندگاني براي كسي كه شرف و ناموسش اين چنين پايمال شده بود معنا نداشت
افغاني الدين  المج در آن زمان سيد. شود حس انتقام گرديده بود و به همين جهت راهي استانبول مي

كه به سبب مبارزات خود مجبور به ترك وطن گرديده و در تالش و تفكر براي حل مشكالت دنياي 
او . هاي سلطان عبدالحميد را خورده در سراي سلطان عبدالحميد اقامت داشت اسالم بود و فريب وعده

 و با وي در رضا به سيد جمال مراجعت نموده. نيز زماني طعم ظلم ناصرالدين شاه را چشيده بود
دارد كه جهت رضاي پروردگار و پيامبر از  سيد جمال نيز بيان مي. كند خصوص اين موضوع استشاره مي

  .ميان برداشته شدن اين پادشاه ظالم واجب است
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گردد و منتظر  كند و يك راست از استانبول راهي تهران مي اين فتوا تمامي دردهاي رضا را درمان مي
 اما ،رود  روزي ناصرالدين شاه جهت دعا و زيارت به بارگاه شاه عبدالعظيم مي.ماند فرصتي مناسب مي

دانست كه رضا قبالً در اين زيارتگاه مخفي شده بود و ناگهان در مقابل ناصرالدين شاه ظاهر شده و  نمي
ايران،  تمامي .شود شاه ظالم نيز در همان لحظه كشته مي. آورد ي وي فرود مي خنجر انتقام را بر سينه
اما تاثيرات اين كابوس عظيم هم اكنون نيز گريبانگير ايران . آميز شنيد اي مسرت اين خبر را چونان مژده

  .است و ايران از لحاظ مادي و معنوي نابود گشته است

  )108صراط مستقيم، شماره ( قسمت چهارم 
از ادبيات . ي نابود گشتدر نيم قرن حكومت ناصرالدين شاه در ايران حيات ملي در اين كشور به كل

زير ستم ناصرالدين . ي اعال و شكوفايي در آن دوران دست يافته بود ديگر اثري نماند فارسي كه به درجه
مردم مجال . عقلها منجمد و دلها يخ بسته بودند. افته بودندشاه استعدادها و اذهان فرصت شكوفايي ني

تفكر آزاديخواهي از اذهان رخت بربسته و ميدان . تفكر نيافته و به امرار معاش روزمره بسنده كرده بودند
ها را دارد به كناري  ي روح ملي ملت ترين نقش در تغذيه ادبيات كه مهم. براي چاپلوسان مهيا گشته بود

تمامي شعرا . ليسي اين سلطان جبار تبديل گشته بود ادبيات در آن زمان به مدح و كاسه. ه بودنهاده شد
و ادبا زمان ناصرالدين شاه مشغول حمد و ثناي اين يار دين و ياور ملت گشتند و بدين سبب در اين 

. ادشاه بودهايي در مدح كبر و غرور پ شد قصيده هر آنچه سروده مي. زمان اديبي راستين ظهور ننمود
  .هيچ كس جرات بيان حق و حقيقت را نداشت

اي چون ميرزا ملكم خان  خان و ديپلمات برجسته بدين سبب بود كه صدراعظم مقتدري چون ميرزا تقي
كردند و اميد  تمام گذران حيات مي در اين شرايط بود كه مردم ايران در سفالتي. مقهور و طرد شدند

تجارت و صنعت ورشكسته شده و . بردند سي جانفرسا بسر ميأدر ينجاتي باقي نمانده بود و همه 
چراكه هركس . هوس و ميل ترقي و پيشرفت براي كسي باقي نمانده بود. كشاورزي فراموش شده بود

ي اموال  در زمان ناصرالدين ضبط و مصادره. چونانكه از جانش امين نبود از مال خويش نيز بيم داشت
بدين سبب بسياري از اين . ند، از سوي شاه يا شاهزادگان رايج شده بودشد افرادي كه ثروتمند مي

هر سال مابين دويست و سيصد هزار . ثروتمندان ترك موطن كرده و به كشورهاي ديگر مهاجرت نمودند
اين افراد يا به عثماني، يا قفقاز و يا از طريق خليج راهي . كرد ايراني به خارج از ايران مهاجرت مي

  .شد هاي باير تبديل مي هاي خالي شده از سكنه نيز به زمين اين مكان. شدند  ميهندوستان

نويسد كه، اگر اين وضعيت مدتي  دان مشهور فرانسوي مسيو راكلو در كتاب جفرافي خويش مي جغرافي
كرد ايران بسان آنچه كه به صحراي آفريقا در آفريقا مشهور است به صحراي آسيا  نيز ادامه پيدا مي

هاي عظيم درجه رطوبت پاييني را براي  كه در قسمت اعظم ايران كم آبي و خشكي چرا. شد يل ميتبد
ها اهالي به آبياري و  هاي حكومت ها و مساعدت در گذشته به سبب همياري. اين كشور رقم زده است

حكومت شدند و از جان و مال خود امين بودند و در اين زمينه از سوي  هاي خود مشغول مي كشت زمين
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 ناصرالدين شاه هيچ ميل و هوسي براي كار در ميان اهالي باقي داما استبدا. شدند تشويق نيز مي
  .هاي خشك و باير تبديل كرد زمينبه ها را  ي اهالي اين زمين نگذاشت و مهاجرت گسترده

ات جبران هاي مادي نماند و از لحاظ معنوي و روي نيز ضرب تاثير اين استبداد تنها محصور به فالكت
. باشد به راستي بدترين تاثير استبداد بر مردم تاثير فرهنگي آن مي. ناپذيري بر روح جمعي وارد نمود

  .باشد هاي مادي قابل جبران است اما ترميم فرهنگ عمومي بسي دشوار و زمانبر مي خسارت

گويان  هاي هرزه س و كدر دچار شده بودند با مداحي و چاپلوسيأهاي عمومي كه به ي افكار و ويژگي
  .گذراندند سعي و كوشش را رها نموده و زندگاني خود را به عياشي و بطالت مي

ها به شراب  ها گذرانده، روزها خوابيده و شب ها و ترياكخانه اعيان و اشراف زمان خويش را در ميخانه
هايي  مصيبتدر ميان مستي شراب و خماري ترياك خواستند كه . شيراز و كنياك پاريس عادت كردند

ي اين امر، مست و خراباتي بودن، عيش و عشرت،  در نتيجه. كه بدان دچار شده بودند را فراموش نمايند
  .دروغ، ريا و خصوصياتي اين چنيني به فرهنگي عمومي تبديل شد

يابي در خصوص وضعيت كنوني ملت بپردازند ره به گذاري ديگر  عالمان نيز به جاي آنكه به چاره
دانستند و  لي كه خود را فاضل و اديب ميذبرخي از علما سعادت خود را در پيمودن راه ارا. پيمودند

اين عالمان با مشروعيت . كاري جز مدح و ثنا و شعر گفتن بلد نبودند، ديدند و به ثناي مستبد پرداختند
ي انزوا  گوشهبخش ديگر نيز يا . اهللا در چپاول و غارت اموال عمومي شركت كردند دادن به كارهاي ظل

ي تصوف به رواج خرافات و زهد و تقوايي كه هيچ  را ترجيح دادند و بخشي نيز در ميان مردم به بهانه
اي پر جنب و جوش در  ي ناصرالدين شاه دوره بدين سبب كه دوره. ارتباطي با دين نداشت، پرداختند

تنها علت . ر اين زمان ظهور كردهايي چون بابيت، شيخي و كريمخاني د ي مسائل ديني بود و فرقه حوزه
ي ملت فرود  و منشا اين گسترش مباحث ديني، كابوس عظيمي به نام ناصرالدين شاه بود كه بر پيكره

ي خويش بدين  هاي خالي شده ي خويش و دل س آميختهأآمده و مردم به سبب پر كردن افكار به ي
  .ها و مسائل پناه بردند فرقه

ها بپردازد  ند عالم واقعي پيدا گشته با جسارتي تمام به بيان اين كاستيدر اين زمان به جاي آنكه چ
. دوست مردم را با توهمات و خياالتي نادرست مشغول كردند پرست و شهرت چاپلوسان و متملقاني مقام

الناس نيز فريب اين افرادي كه  عوام. ترياك و مخدرها ذهن اين عالمان را مختل و مشوش نموده بود
   .كردند ي عجيب و غريب را قادر به تلفظ بودند خورده در سرگرداني گذران حيات مي د كلمهتنها چن

  )109صراط مستقيم، شماره (قسمت پنجم 
. ي نابودي كشاند ناصرالدين شاه ايران را نه تنها از داخل كشور بلكه در خارج از كشور نيز به ورطه

گذاشت حتي كفاف اسرافهاي اطرافيان  به انحطاط ميواردات از خارج در اين كشوري كه روزبه روز رو 
.  از اين رو اين افراد و ناصرالدين شاه به فكر قرض گرفتن از بيگانگان افتادند.كرد ناصرالدين شاه را نمي
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هاي آتي به ورشكستگي اين كشور  اين قرض گرفتن از خارج سبب آغاز روندي در ايران شد كه در سال
  .منجر گرديد

حتي كشورهاي  .ي غرور است ي سرافكندگي و نه مايه ن از خارج براي يك كشور نه مايهقرض گرفت
حد پنج شش ميليارد از خارج قرض  اي چون فرانسه، انگلستان، آلمان و آمريكا نيز مبالغي در پيشرفته

  بايد در شرايط خاصي مصرف،اما براي اينكه اين استقراض سبب فالكت در يك كشور نگردد. كنند مي
هاي قرض گرفته شده در  هاي عمراني در يك كشور يا صرف پول ترين آن انجام عمليات گردد كه مهم

هاي قرضي در اين موارد مصرف شود ديري  اگر پول. باشد ي تجهيزات دفاعي يك كشور مي توسعه
قرض هاي كشيده شده در كشور يا ساير موارد عمراني و صنعتي  نخواهد گذشت كه از سود حاصل از راه

  .بازپس داده شده و اين تاسيسات به عنوان سود در داخل كشور باقي خواهند ماند

 فهاي قرض گرفته شده تنها به مصر پول. در زمان ناصرالدين شاه قطعاً اين موارد رعايت نگشته بود
 هاي تاه اين كشور تمامي منابع و ثروتكوبدين سبب بود كه در مدتي . رسيد عيش و عشر و اسراف مي

بيگانگاني نيز كه از ديرباز براي به چنگ آوردن ايران دندان . خود را در اختيار انگلستان و روسيه گذارد
هاي  در گام اول روسيه و انگلستان تحت لواي نام. تيز كرده بودند نيز منتظر چنين فرصتي بودند

هاي باال تمامي  هايي با نرخ بهره ها با وام اين بانك. ها در ايران مبادرت ورزيدند گوناگون به تاسيس بانك
هاي بهره امتيازات انحصاري منابع  كردند و در قبال اين نرخ احتياجات اين مستبد بوالهوس را تامين مي

هاي گرفته شده نيز حتي اندك  تمامي وام. شدند هاي طبيعي ايران را خواستار مي معدني و ثروت
تنها كار صورت گرفته در آن زمين كشيده . شد ي نميي اقتصاد مقداري نيز صرف امور عمراني و توسعه

حتي يك مؤسسه نيز كه اليق . شدن هفت كيلومتر خط راه آهن مابين تهران و حرم شاه عبدالعظيم بود
. از نيروهاي زميني و دريايي نظامي تنها نامي باقي مانده بود. نام مدرسه و آموزشگاه باشد وجود نداشت

ها به سفرهايي با چنان  عيان و نزديكان ناصرالدين شاه شده و وي با اين پولها صرف اسراف ا تمامي پول
تمامي . هاي بزرگ مشرق زمين بود ن امپراطوريأپرداخت كه تنها در ش اي به اروپا مي دبدبه و كبكه

  .كرد ها را صرف فحشا و خوش گذراني در اروپا مي پول

كردند به فراموشي سپرده و   كه در ميان خود رعايت ميها نيز تمدن، مدنيت و اصول اخالقي را اروپايي
ها به بهاي از دست  كه براي آنان اهميتي نداشت كه اين پول چرا. شدند به تشويق پادشاه مشغول مي

نشريات و مطبوعات اروپا تيتر نخست خود . رفتن استقالل ايران و خون چشم ايرانيان مهيا گرديده است
نمودند  ترين امپراطور دنياي شرق بيان مي ده و با تملّقي تمام وي را برگزيدهرا بدين پادشاه اختصاص دا

  .كردند و وي را در اين راهي كه پيش گرفته بود تشويق مي

رفت رفتن ايرانيان به  كه در آن زمان و وقتي كه ناصرالدين شاه با فروش ايران بدين سفرها مي حال آن
ي نشر در   حتي يك صفحه از مطبوعات خارجي نيز اجازهاروپا جهت تحصيل علم ممنوع شده بود و

  .ايران نداشت
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كه در نوشتار پيشين بيان كرديم فردي به نام رضا، ايران را از اين مستبد  در اين شرايط بود كه چنان
  .ي قدرت تكيه زد نجات داد و به جاي وي مظفرالدين شاه بر اريكه

تمامي عمر خود را در تبريز و در .  سالخوردگي بوداين فرد وقتي كه به پادشاهي رسيد در سنين
حاضر به رنجانيدن . النفس اما خوش نيت و خوش قلب بود فردي ضعيف. حرمسرا به بطالت گذرانده بود

بدين سبب اطراف وي مملو از . ي يك نفر را نيز نداشت  اما حتي توانايي اداره.حتي يك نفر نيز نبود
  .تر افتاد ضعيتي اسفناكافراد جاهل گرديد و كشور به و

چنانكه در نوشتارهاي پيشين . دقيقاً در اين زمان بود كه انقالب و دگرگوني در روسيه به وقوع پيوست
از اين رو مناسبات تجاري و فرهنگي . بردند بيان كرديم مهاجرين ايراني زيادي در روسيه به سر مي
بدين علت بود كه انقالب و دگرگوني روي . مختلفي ميان روسيه و ايران توسط اين افراد وجود داشت

ي اين سرايت نيز قفقاز خصوصاً نشريات  واسطه. داده در روسيه كم كم به ايران نيز سرايت كرد
  .گراي قفقاز بودند اسالم

ي نشر هر گونه كتاب، نشريه و روزنامه  الزم به ذكر است كه تا زمان انقالب روسيه، حكومت روسيه اجازه
” كاسپي“اين مسلمانان نيز تنها صاحب يك نشريه به زبان روسي به نام . داد ان قفقاز نميرا به مسلمان

عليرغم تمامي مشكالت مالي و امنيتي اين نشريه به تنوير افكار . شد بودند كه با مشقت تمام منتشر مي
ري از مسلمانان ي نفوذ آن نيز محدود بود؛ چراكه بسيا اما دايره. پرداخت در روسيه مي عمومي مسلمانان

” ارشاد“و ” حيات“به دنبال انقالب در باكو شروع به انتشار نشريات . قادر به خواندن زبان روسي نبودند
هاي تفكر  نخستين جرقه. نموديم و خدا را شكر كه توانستيم نشرياتي به زبان تُركي منتشر نماييم

 زمان آنچه كه اليق نام نشريه باشد در كه در آن چرا. انقالب در ايران نيز توسط اين نشريات زده شد
اي  اين تُركان در رابطه. ها تُرك ساكن بودند حال آنكه در جاي جاي ايران ميليون. ايران وجود نداشت

نزديك با تُركان قفقاز بودند و انتشار نشريه به زبان تُركي فوراً دقت تُركان ايران را به خود جلب كرد و 
اين نشريات با جديتي بسيار افكار آزاديخواهانه و . خوانش آن پرداخته شددر تمامي ايران به خريد و 

ي اين تنوير افكار بود كه كم كم در نقاط   در سايه.دادند مشروطه طلبي را در ميان مسلمانان رواج مي
اهالي ايران ديگر به صورت علني نارضايتي خود را بر . مختلف ايران حركات آزاديخواهانه آغاز گرديد

بسياري از مهاجرين . در تبريز بسان ساير مناطق نيز انتشار نشريات مستقل شروع شد. راندند ان ميزب
ي ايران را  هاي رهايي از استبداد و احياي دگرباره ايراني ساكن در قفقاز به موطن خود برگشتند تا راه

  .هموار كنند

  )110صراط مستقيم، شماره (قسمت ششم 
 بسان ،كرد ود در ايران، مظفرالدين شاه كه از ظلم و زورگويي اجتناب ميي جبر و ستم موج در ميانه

. سروشي سرزده در ميان اهالي ظهور كرد و با اعالن مشروطيت به نياز عدالت خواهي مردم پاسخ داد
اي  كه ايران كه هزاران سال به گونه چرا. ي ناگهاني حقيقتاً اهالي قلم و فكر را شگفت زده كرد اين واقعه
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اداره شده بود كه هيچ دركي از اداره به روش قانون و عدالت نداشت اكنون با تصويب مشروطيت در 
  .ي نوين و فعلين اين سيستم سردرگم ماند خصوص چگونگي اداره

اگر . ي آزادي گرفتني است؛ داده شدني نيست در ايران به معناي واقعي كلمه خود را نشان داد جمله
هاي گسترده به آزادي دست يابد در  والني براي آزاديخواهي و فداكاريي ط يك ملت بدون مبارزه

هاي آزاديخواه  اي كه تشكيالت كه در جامعه چرا. ي اين آزادي سردرگم خواهد ماند چگونگي اداره
دار، روشنفكران آزاديخواه و اهالي عرفان آگاه به نعمت آزادي موجود نباشد آزادي به دست آمده به  ريشه

ي اعالن  حال آنكه در ايران در هنگامه. شود  شدن به سعادت به هرج و مرج منجر ميجاي منجر
در آن زمان ايران فاقد حزب . مشروطيت اين بسترهاي الزم براي حفظ آزادي و گسترش آن فراهم نبود

. اي فداكارانه براي كسب آزادي بود هاي خود و فاقد گذشته و تشكيالتي آگاه به خود، آگاه به خواسته
اما عاشق يك چيز بودند . ها زير ستم استبداد له شده بودند عاشق آزادي بودند ترديد ايرانياني كه قرن بي

  .ي كامالً جدا از يكديگر است يابي بدان دو مقوله و توان كافي براي حفظ آن پس از دست

جمعيت اتحاد و «با در نظر گرفتن اين موارد است كه اهميت 
لو از بذل جان و مال در راه رهايي ملت به اي مم  با گذشته»ترقي

عدم گذار عثماني به  خصوص آشنا به اهميت معيارهاي ملي در
هرج و مرج و داشتن نيروي الزم براي حفظ آزادي و مشروطيت 

اين امر را نيز نبايد دور از نظر . شود به دست آمده روشن مي
 آسمان .داشت كه اسالم در هر مكان به بالهايي مشابه دچار است

  .روي همان رنگ است هر كجا مي

در تمامي جهان مسلمان در زير ستم ديكتاتوري و استبداد در 
حال له شدن بودند و در هر جا اين شرايط به نتياجي مشابه 

يعني در هر منطقه ظلم و جهالت حاكم، كشور . منجر شد
اخالق عمومي . پريشان، بيگانگان مسلط و مردم مأيوس بودند

حالي كه روشنفكران جامعه جارچياني بيش نبودند، جامعه رو به  ه انحراف گذارده درمردم رو ب
  .انحطاطي عميق گذارده بود

براي . شد، دشوارتر بود اي دميدن روح حيات و اميد به مردم از آنچه كه تصور مي در اينچنين جامعه
و مال و هستي خود بود چنين تغييري نيروي مركزي الزم بود كه در حالي كه حاضر به فداي جان 

  .هاي الزم براي چگونگي اين تغيير را نيز بايد كسب كرده بود آگاهي

با اعالن مشروطيت در عثماني كه با . پريشاني وطنمان در دو سال و نيم اخير را دگرباره از نظر بگذرانيد
ي  غائله. اشتهدف دميدن روح حيات و اميد انجام پذيرفت هر بخش از عثماني خود را روحي جدا انگ

هنوز . اوران كه هم اكنون نيز ادامه داردخ، مقدونيه، آدانا و حوادث ق مارت، آرناووتلو31حوادث ! يمن
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عبدالحميد . كند كابوس روح استبداد دست به گريبان ماست و حس عمومي ملت و جامعه را تحريك مي
 خدا را شكر كه ما داراي نيرو و .سرنگون شد اما تاثيرات رواني استبداد عبدالحميدي هنوز پابرجاست

اين تشكيالت است كه تالش دارد دگرباره نظم عمومي را در . ي جامعه هستيم تشكيالت الزم براي اداره
  .هاي آن دگرباره شاهد نظم عمومي خواهيم بود ي تالش اهللا در نتيجهءممالك عثماني برقرار نمايد و انشا

شد؟ اجزاي مختلف عثماني به جان هم افتاده و بيگانگان بر  ياما اگر اين نيرو نبود، سرنوشتمان چه م
خدا . اند نگاه كنيد، به سبب خريد دو مورد اسباب نظامي چه غوغايي به پا كرده. شدند كشور مسلط مي

  .هايمان اقناع نمايد را شكر كه نيرويمان توانست بيگانگان را با تمسك به گذشته و تجربه

در فقدان چنين نيرويي ايرانيان براي آزادي ! ايرانيان بيچاره. نين نيرويي بوداما متاسفانه ايران فاقد چ
كشور . كند رفته رفته تسلط بيگانگان بر اين كشور افزايش پيدا مي. شوند كنند ولي موفق نمي تالش مي

 نيز احتمالً اگر مظفرالدين شاه چند سال ديگر. در دام هرج و مرج افتاده و خبري از نظم عمومي نيست
توانست جهت نهادينه شدن  زنده بود به سبب آنكه اين آزادي را به خواست خود به مردم اهدا كرد مي

هايي را نيز انجام دهد اما به سبب سالخوردگي و جسم رنجور و بيمارش دو سال پس از اعالن  آن فعاليت
  .مشروطيت بدرود حيات گفت

اين فرد كه تمام عمر خود را . ه به سلطنت رسيدبه جاي مظفرالدين شاه خلف ناخلفش محمد علي شا
در تبريز در ميان كودكان و زنان گذرانده بود از ادب و تربيت محروم بود و حتي آشنايي به ادبيات 

گويا كه اين فرد . در سيماي چاق، بدنظر و بداحوال وي اثري از نجابت و حيا نبود. فارسي نيز نداشت
رفتار و سخن .  دويست سال گذشته را بر ايران حكم رانده بود، نبوداي سلطنتي كه منتسب به خانواده

كرد و در سخت دل بودن وي بيان اين دو مثال كافي  گفتنش رؤساي قبايل را در ذهن انسان زنده مي
كرد و  ي تبريزي نثار وزير و اطرافيان خود مي هاي ركيك را با لهجه است كه؛ در هنگام عصبانيت فحش

مجلس يكي از آزاديخواهان را كه دستگير شده بود خود وي به قتل رسانيد و سپس در پس از برقراري 
جلوس چنين فردي به مقام پادشاهي مصيبتي جديد براي ايران . ميان جمع سر و پوست وي را كَند
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