
  

  دند؟خودکامه ششاهان معاصر ایران  چرا

  فاضل غیبی

تنها رقبا و مدعیان آنان نه  . است در دوران معاصر ایران شاهاناستبداد و ظلم  اصلی علت بررسی هدف این نوشتار

نجام اکه حتی از کشتن نخبگانی که می توانستند خدمات بزرگی به اصالح و پیشرفت ایران خود را از میان برداشتند، بل

  ند. ابا نکرد نیز دهند
 ،نندهمه می دا )نریزدرا خونش  زیرا سوگند خورده بود،(خفه کرد مقام را خود قائم» وزیر پرتدبیر«، قاجار که محمد شاهرا  این

به ياد « او بت پدرانه دیده بود، که پس از برکنار کردناز امیرکبیر چنان محناصرالدين شاه داند که اما کمتر کسی می
ام پدر سوختهشما بكند،  احترامى در بارۀيک كلمه بى به خدا قسم اگركسى..«:نوشت ونامه اى به او در  »گريست.وزيرش مى

برکنار کرد، بلکه  نه تنها ،هساالر راسپ ،خواه خودیر ترقیشاه وز ناصرالدینچرا  کهو یا این  )۱(» .اگر او را جلو توپ نگذارم

    ؟زهر بکشند او را با اد،دیری نپایید که فرمان د

نقشی  مصدقهمه می دانند، اما اینکه  به زندان انداخت، مدتی شین کرد و حتینکه رضاشاه مصدق را خانهرا  این
آبادی نشان داده است:  مصدق این نکتۀ تاریخی را دولت وی داشت، چندان معروف نیست.دن اساسی در به قدرت رسی

به کمکش  ت او را از وزارت جنگ برکنار کند،احمدشاه خواسسردار سپه بود و هنگامیکه نزدیک  مشاوران از جمله

در اند به کسی توملی مییراشومجلسه ـكنند كمیتنباط ـاز يكى از مواد قانون اسه الخربا(مشاوران سردارسپه) «شتافت و 
تنباط را دكتر محمدخان مصدقالسلطنه مى كند كه عالِم علم ـد و اين اسـبدهمستقیماً ل قوا را ـهى كندفرما، ورتضرام ـمق

 «S۲(حقوق است(  
 ،نونی بودقا  برای او کم سه سال  زندان انفرادیو حتی ح ظامیمحاکمه مصدق در دادگاه نمرداد،۲۸پس از فرض کنیم،  

ته دو سدۀ گذش به چه سبب شاهان واقعاً ، فراتر از ایند؟ را تا آخر عمر تبعید کن محمدرضا شاه ویچه ضرورتی داشت که 

ا از دشمنان خود ر مردم را بترسانند و واستند که با چنین اعمالی می خ؟ آیا بودند »نشناسنمک«بدون استثنا چنین 

ه از میل خدمت ب خاصه آنکه، آنان؟ بودنمی یدن به این هدفرس ی برایبهتر راه محبت مردم  جلبآیا ؟ میدان بدر کنند
هت ماتی در جبه اقداکوشیدند، می، بلکه حتی شاهان قاجار نیز هلوینیز بی بهره نبودند و نه تنها شاهان پ» رعیت«

  .پیشرفت کشور دست زنند

؟ نیست» قانونمندی«یک  و تکرار آن نشانۀ تری نداشته استشاهان علت مهمتر و پیچیده ض و نابخردانۀرفتار متناق آیا
  از نظر بگذرانیم.  یبه کوتاه های یاد شده رانمونه برای روشن شدن مطلب،

بسیاری از برادران او ، ولیعهد عباس میرزا . پس از مرگ زودرسپسر عباس میرزا بنگریم ،اجاربه محمدشاه قنخست 

د. او نتوانست بر تخت نشی مقاممحمدمیرزا تنها به تدبیر و کفایت پیشکار خود قائم فرزندش  مدعی سلطنت بودند و 
رفت که خرج و دخل دربار را اصالحات تا بدانجا راه  در مقامقائم و واگذار کرد شمملکت را به وزیر پرتدبیر  همۀ امور

سیاست استعماری انگلیس یکی  با دو مانع بزرگ روبرو بود: مقامقائماما  )۳(رری تعیین نمود.مشخص کرد و برای شاه مق

 ساسی در شکست ایران و تبدیل کشوربیار جنگ با روس بود و دومی نقش ااولی آتشو دیگری قدرت فزایندۀ مالیان. 
  از قدرتی منطقه ای به دست نشاندۀ روس و انگلیس بازی کرد. 

بود، می بایست پیش از آنکه بتواند تدابیر خود  و نوسازی ایران از روس شکست قائم مقام که در پی جبران بدین سبب

را عملی کند از میان برداشته شود و در این راه نمایندۀ دولت فخیمه و امام جمعۀ پایتخت دست در دست هم گذاشتند. 
  از یک طرف  مالیان به بلوای عمومی دامن زدند:

ن او به درشتی سخ مقام روز به روز تندتر می شود. در ظرف ده روز اخیر تنی چند از علما از منبر علیهمردم علیه قائماحساسات «
و از ، )۴()وزیر مختار انگلیس J.Campbell(خاطرات روزانۀ » و هرکجا نام او و اعمالش  برده می شود توأم با دشنام است. گفته اند

  که: نددر گوش شاه می خواند سوی دیگر

 )۵(جا)(همان» شاوندانش تمرکز دهد.یقصد قائم مقام این است که با استفاده از نفوذ روس تمام قدرت صدارت را در دست خود و خو «
 مجبور برای حفظ تاج شاهی ، کهبر تخت نشسته بود، چنان در تنگنا قرار گرفتماه ۶که تازه  شاهمحمدبدین ترتیب 

  وارد میدان شد:  موفقیت این پس ازسفیر انگلیس را قربانی کند. وزیر محبوبش » عوام«به خواست   شد،



.. تمام امید مردم به شخص شاهنشاه است  و من به عنوان خیرخواه ایران صمیمانه آرزومندم که دیگر اعلیحضرت :به (شاه) گفتم«
  )۶(همانجا)(»و صدراعظم شتاب نفرمایید.» پیشکار«است که در تعیین ام حکومت از دستشان بیرون برود و نظرم این نگذارند زم

را را کم کنند و هم شاه  )۶(»شّر قائم مقام«هم و کمک خارجی توانستند  »غوغای عوام« بدین صورت مالیان با دامن زدن به 
  در جایگاه مستبد ظالم قرار دهند:

  )۸((همانجا) »دستگیری قائم مقام را به من تبریک گوید. امروز عصر شخصی  از جانب امام جمعه به دیدنم آمد تا«
یاسی حیات س ،بود، که این دو به درازای یک قرنو سرآغاز دورانی  مالیان  انگلیس و سفیر این نخستین اقدام مشترک  

الیان در دست م واقعی . با این تفاوت که قدرتدر قبضۀ قدرت خود داشتندبا پشتیبانی یکدیگر، و اجتماعی ایران را 

به خارجی امکان  ،کردشان ایجاب میآنجا که منافع ،تا ،ها انداختندگلیس را بر سر زبانافسانۀ قدر قدرتی ان اما، بود

   بر دربار فشار بیاورد.  ،کمترین هزینه با ،دهند
ای که به کمک ساله۱۸ناصرالدین شاه گذشت که هنوز سه سال نمیتکرار شد و  یاد شده سناریو پس از محمدشاه،  

 غلبه بر برای تحکیم قدرت از راههای امیرکبیر کوشش سه سال این به قتل رساند. در او را ،نشسته بود بر تخت امیرکبیر

رخاست. ب» غوغای جماعت«دست زند،  نخواست به اصالحاتی بنیادی همینکه ب بابیان به ثمر نشسته،مدعیان و سرکو 
محاضر شرع و مراسم «و  »رسم بست نشینی«دست بر اهرم قدرت مالیان گذاشت و خواست امیرکبیر خاصه آنکه 

  سفیر انگلیس گزارش داد:. را محدود کند  )۹(»عزاداری

مساعى وزیر ایران (امیرکبیر) براى واژگون ساختن قدرت مقامات مذهبى منحصر به تبریز نبوده است. در تهران نیز وى موفق «  
   )۱۰(»جمعه را .. کاهش دهد. شده است نفوذ امام

  )۱۱(»باره بطور مستقیم دخالت کندامام جمعۀ تهران (میرزا ابوالقاسم) به وزیر مختار انگلیس متوسل شد .. تا دراین«از اینرو 
  :برخاست که »بلوای عمومی« گذشت که چناندیری ن و 
  )١٢(»او را معدوم گرداند. است، بایدبه شاه خاطر نشان کردند که .. اگر طالب ایمنی اورنگ پادشاهی « 

هماندند فیان با چنین رفتاری در آغاز دوران هر پادشاهی به او میدر این میان باید به دو نکته توجه کرد، یکی اینکه مال  

و رفع اهی و عدالتخ«برای به مالیان  ،توسل به زور و ظلمبا یا باید کنار برود و یا آنکه مملکت کیست و او  که حاکم واقعی
  :مشروعیت بدهد »مظالم

SS» استبداد بواسطۀ که عزيز هاىجان چه و محترم هاىمال چه رسد مى ضعفا به ستمى و ظلم چه طايفه اين از که داند خدا 
 بزرگ مانع ...گردد مهيا آقازادگان و آقا عشرت عيش و اسباب تا شود مى برچيده هاخان چه .رود مى فنا بباد طايفه اين

 شده بيدار ملت گذاشت، نخواهند دارند بدن در جان تا که هستند جهتیب عزيز طايفۀ همين ايران، در داد و عدل اجراى
    )S)۱۳»ببرد خود مشروعۀ حقوق به پى

ر بشاه را بعنوان مترسکی  ر دوران قاجار،دبا این تفاوت که همان نیست که امروز در ایران شاهد هستیم؟ آیا این اوضاع 
 الیخاش خزانهمی رفتند،  »شابدوالعظیم«هر بار زنان حرمسرا به زیارت  ؛ درباری کهنشانده بودندرأس دربار مفلوکی 

بتوانند نه تنها بدون مسئولیت، بلکه طلبکارانه، بر مردم ایران آقایی این اوضاع باید ادامه می یافت تا مالیان اما  شد! می

شرط حکمرانى ترساندن قوم است به «: گفتندچنین چیده بودند، که  از یک طرف می آنان زمینۀ آقایی خود راکنند. 
  : گر بر منبرها فریاد می زدندو از طرف دی مشکوةمحمدی)(» سختگيرى و آزار

    )S)۱۴»سالطين به هيچ وجه با ما مردم طرف نيستند و  .. ستيزۀ سلطان، مثل ستيزه با قهر و غضب الهى است«
ومت مالیان به حک بیابند، تا مبادا از بیدادم  و غارتگر مردم شاه و کارگزاران حکومت را ذاتاً ظال بدین هدف کههمۀ اینها 

عاً طب نقشی بنیادین داشت، زیرا وزیران کاردان نابودی در این میان باید در خدمت ملت می بود، متوسل شوند. که

رار ق ملت مورد مهر و احترام یگر حکومت راو از سوی د جامید به  پیشرفت پرشتاب کشور می ان از یکسو موفقیت آنان

  را در دست »رعایا«مال و جان  ،مالیان بود که از طریق دادگاه های شرع پایگاه قدرتضربه ای بر   ،می داد و این هر دو
  داشتند. 

 »سلطنت کند و نه حکومت!شاه باید «بعنوان  قت کرده است، آنچهدنیز نانکه فریدون آدمیت آنکه، چ نکتۀ اساسی
ه حتی پس از در فلسفۀ ایرانشهری ریشه داشت، کدر واقع از دیرباز چنان دستاورد انقالب مشروطه شمرده می شود، 

باشند و  ادارۀ  )۱۵(» نمایندۀ حاکمیت و قدرت دولت« خود نوز هم شاهان قاجار تمایل داشتند،ه ها اضمحالل مدنی،قرن

  امور کشور را برعهدۀ وزیری کاردان و شایسته بگذارند. 



ی ادانستند. چنانکه بر خود می» شرعی وظیفۀ« را مهمترینوزیران کاردان  سریع نابودیمالیان  بدین سبب نیز

زمینۀ اصالحات گسترده ای را فراهم آورد،  ،برانداختن سپهساالر که می خواست با نشان دادن اروپا به ناصرالدینشاه

نۀ راه میا ردسپهساالر را رد پایتخت شود، وا در بازگشت چنان بلوایی برپا کردند، که شاه مجبور شد از ترس اینکه نتواند
 د.برکنار کن در رشت

زیرا  !ضرورتی حیاتی است ،در چهار دهۀ گذشته مالیانعملکرد  استفاده از   شناختبا  ایران تاریخ بازنویسی از این نظر

دید.  روشن خواهد گر  ،درسانببه قدرت مطلقه   را  آنان ملت ایرانکه باعث شد  ،معیوبی تاریخی حافظۀصورت در این تنها 
بیشتر و  سهم آن، از» علمی«با تأیید  است که نگاری چپ، بلکه تاریخنگاری اسالمیتاریخ نه مشکل  بزرگ در این راه

های شورش و» مبارزۀ طبقاتی«ای از نشانهاز آنجا که در ایران  . دبرخوردار شگیری حافظۀ تاریخی در شکلی مؤثرتر 

را  »های مستبد ارتجاعیتحکوم« و »ستمکشملت «چپ تلقین تضاد میان  نگاران، تاریخوجود نداشت اروپا مانند دهقانی
 رایملت ایران ب اتمبارز « بسر و کالهی،همسرایی با مالیان عمامهدر و  ندنفوذ در افکار ایرانیان یافتبرای اه بهترین ر 

انۀ نسل جوان ایران در آست . در این بستر،نددیدن به آینده ای پرسعادت جلوه داراه رسرا تنها » سرنگونی نظام ستمشاهی

تاریخ ایران  از تروارونهشناختی تر، از کتابخوان که هر د کهقرار گرفته بو بست معرفتیانقالب اسالمی در چنان بن
  !شدشتر جذب جریانات چپ اسالمی مییبهتر و ب و برخوردار شده

ن دانست که از جمله  نشان و هما ناطق را باید راهگشای آنیست  ایتازهخواستۀ  نگاری ایرانیتجدید نظر در تاریخ البته

هایی که کشت و صنعت توتون بلکه با توجه به پیشرفت ،»آزادیخواهانۀ ایرانیان خیزش نخستین«، نه »جنبش تنباکو« داد،
 طلبانه نبود. های پیشرفتای بر کوششنمایی مالیان و ضربهد،  جز قدرتان کنعاید ایر می توانست و تنباکو 

ست توانکه رویدادی میکردند، که مالیان در دوران قاجار نیز تنها زمانی ابراز قدرت میدر این میان باید توجه داشت، 

رضاشاه  یابی دراز است و از برهۀ قدرتی چنین رویدادهای پهلوی سیاهۀ ند. در دورانآسیبی برسا شانبه پایگاه قدرت
به  و از اعتراض »فلسفی«کشی به رهبری یو از تجدید قوای مالیان پس از برکناری رضاشاه تا بهائ» گوهرشادشورش «تا 

  نمایی مالیان است.قدرت ریخ دوران پهلوی شاهد چندین نمونهتا  ،۴۲زنان تا شورش خرداد  ی برایحق رأ

می خواستند در روز اول  »سردار سپه«کوتاه آنکه، طرفداران گردد و رضاشاه برمی به دوران عروج نخستین نمونه
یك «و  ان را بسیج کردتهر  تامّ  ،برای جلوگیری از آن» مدرّس« در مجلس اعالم جمهوری کنند. اماش. ۱۳۰۳فروردین 

و شد، او  سپه وارد صحن مجلس ارکه سردهنگامیبه بهارستان ریختند و اوباش  )۱۶(»جمعيت سى چهل هزار نفرى

نشان داد،  در این  به خوبیای به پشت وی برخورد کرد، که اگر او را نکشت، اما را سنگباران کردند. آجر پاره همراهانش
  می زنند: مملکت حرف آخر را چه کسانی

بدین باشند.. (سپه الزم دارد تودۀ ملت به او نزديك و با او موافق باشند.. اما تودۀ ملت شمشيرى در دست دشمنان او مىسردار « 
   )۱۷(SS»رود دوم و سوم آنها مى درجۀ حتىخانۀ روحانيون ه ب ،تغيير داده .. خود را براى رسيدن بمقصود )  قيافۀسبب

  تا آنکه: »� قلدر«است و هم » مسلمان«هم  به مالیان نشان دهد که  یکسال وقت داشت تا سردار سپه از آن روز به بعد

 )S«)۱۸منتشر شد، كه اطاعت از رضاخان را يك وظيفۀ دينى دانسته بود با امضاء (مراجع اصلی) نائينى و اصفهانى فتوايى«
    ای نداشت:یانهکنند، با زورگویی مبر تنش » قباى ديکتاتور«پیش از آنکه  او درحالیکه امروز می دانیم

ند خواستدر مدرسۀ نظام هر وقت میتیمورتاش دربار با شکوهی برای پهلوی مرتب می کند و چون مردم تهران در خانۀ شاه و «
ته ه ریخمورتاش آب پاک بدست همتوانند به دربار و بحضور شاه آمد و شد نمایند. تیکنند میدیدند، اکنون هم تصور میه را میشا 

  )۱۹( »وقت و ترتیب معین دارد..گوید شرفیابی حضور اعلیحضرت برای همه کس ممکن نیست و برای آنها هم که ممکن است می
تبعید  ،به پرسش نخست است که چرا محمدرضاشاه، مصدق را پس از پایان محکومیتش و کالم آخر در این باره بازگشت 

شخصاً به خانۀ  می بایست الله کاشانی آیتبرای سپاسگزاری از مرداد ۲۸کنید شاهی که پس از و منزوی کرد؟ آیا فکر می

) میاعالم کرده بود )۱۳۳۲خرداد۳۰کیهان (»و مستحق چوبۀ دارکافر  ، غىیا« مصدق را کاشانی (با  این وصف که برود، او
 در تهران به عزت و احترام زندگی کند؟ » قهرمان ملی ایران«توانست اجازه دهد 

  
   ۷۲۳ص خوارزمی،  امیرکبیر و ایران،  فريدون آدميت، )۱(
  ۳۲۵، ص۴ج یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، عطار،)۲(
  ۳۱، مقاالت تاریخی، دماوند، صدميتآفريدون ) ۳(
  ۱۱ص)۳(=>) ۴(



   ۱۴ص )۳(=> )۵(
  ۱۸ص  )۳(=>) ۶(
  ) همانجا۷(
  ۱۹ص )۳(=>) ۸(
  ۳۰۰ايران، ص ) دکتر عیسی صدیق، تاريخ فرهنگ۹(
  ۴۸) انشعاب در بهائيت، اسماعيل رائين، ص۱۰(
  ۲۳۷)   حقوق بگيران انگليس در ايران، اسماعيل رائين، ص۱۱(
  ۷۳۲، ص»ایراناميركبير و ،  دميتآ) فريدون ۱۲(
)۱۳ (<= )۲(   

  ۴، ص ۳ج 
  ۱۴ص اعتمادالسلطنه، صدر التواريخ، وحید،) ۱۴(
   ۹ص)۳(=>  )۱۵(
  ۳۵۴، ص۴) ج۲(=> )۱۶(
  ۳۶۴، ص۴) ج۲ (=>) ۱۷(
  ۲۵۳، ص ۲) حسين مّکى، تاريخ بيست سالۀ ايران، ج۱۸( 
 ۳۹۰، ص۴) ج۲( => )۱۹(


