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  ترک  دنيا  به  مردم  آموزند                                                           
  ١خويشتن سيم و غله اندوزند    

  
      

 اموالکردن » مال خور« و  بزرگماليان ل بادآوردهء جال وی رسيم به شکوهم     
  . دولتملت و

 . تقويت شرع و محاکم شرعی بر آمد بهمتپيشتر آورديم که در اين دوره  حکو    
  اجازه داد که متولی باشيانحتی. بدهی های مالياتی معاف کرد از  رااهل دينامالک 

جلوه اکنون ماليان در چهرهء اشراف  ٢. جمع آوری ماليات ها بر عهده شناسندخود
 با حکومت شريک شدند و .  ثروت اندوختندموقوفاتاز غصب امالک و . آمدندگر 

به  رسيدند که  از اين راه ها  به قدرتی.جانب ارباب حکومت را گرفتنددر محاکم 
   . بود ديده نشدهمورخان زمانه هرگزگفت 

 و ارباب مداخل و صاحبان داناز دولتمن«: گواهی می داد ميرزا آقاخان کرمانی  
 ل هستند،  از همه موقوفاتامالک و کل نجبا و علما که صاحبان مکنت و استقال

هر جا تحميل به گردن فقراست و محصالن .  به خزينه دولت عايد نمی شودپشيزی

                                                
  .  امثال و حکمدهخدا،    1
  .۵۲ و ۵۱.  ياد شده،  صحيات يحيی،   دولت آبادی،  2
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ماليات هر تحصيل  .» به جهت تحصيل ماليات می کُشندگاهايشان را در هر گذر
: زبان علما و سادات هم می نوشت از ٣.» شودمیبه حاکمان واليت محول واليت نيز 

 کارم، مفت می خورم و ويل یين نمروم، آب نمی آورم، زمی من به هيزم چينی نم««
   ٤!»ل می گردميِو

لقب » فضلهء االه «می آغازيم که در ميان مردمشيخ فضل اهللا نوری   علما، نخبهء     با
 مخبرالسطنه به گفت.  به دست آمد نورثروت بيکران او از غصب امالک. گرفته بود

چنانکه !  و وضع اعيانيتوضع ا« و »دستگاه شيخ از بساط دربار رنگين تر بود«هدايت 
»وارد «: واهی می داد" نيز ناظم االسالم ٥.»ش او موجود بوددر همه وقت الزمات تعي

به اندازهء خوراک پنجاه نفر در سفرهء او حاضر ... شدم بر حاج شيخ فضل اللّه
علی اکبر دهخدا در روزنامه . ٦» بهتر ديدمسفرهء او را از سفرهء صدراعظم.. .بودند

 هزار تومان از صدراعظم گرفته بود تا با ۴۵ شيخ را متهم می کرد که افيلصوراسر
   .آزاديخواهان در افتد

. آراستند می »کشانو قداره اقداران مچ« را شيخ فضل اللّه ضربت نيروی     
 تومان از دربار ۴۵۰۰۰ در نهضت مشروطه. ش درباريان و تيولدران بودندانپشتيبان

فريدون آدميت همراه با نقد افکار شيخ،  .تظاهرات برپا داشت »عليه مشروطه«ستاند و 
 اين  در نقدمردم ٧. اعدام اوا را نکوهيداما. سوادترين مالی زمانه اش دانست او را با
سلوک «  اهللا که شيخ فضلراستا اين  در، می زدندشبنامه به در و ديوار آخوند

                                                
  . هجريه۱۲۸۰،  خطی، مکتوِب اول کمال الدوله در رمضان سه مکتوب ميرزا آقاخان کرمانی،   3
  .همانجا  4
  ۲۱۱. ،  ص۱۳۶۱تهران کتابفروشی زوار،  ، خاطرات و خطرات:   مخبر السلطنه هدايت 5

.۸۱. ، جلد يکم، ص۱۳۴۶، تهران  تاريخ بيداری ايرانيان:  ناظم االسالم کرمانی 6  
  .۱۳۵۹  فروردين ۲۸، ۳۱،  کتاب جمعه، شمارهء »افکار و آراء شيخ فضل اهللا نوری«:    فريدون آدميت 7
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، از  می رسيد هم نفرين تلگراف.  نمی پذيريم»مرجعيت«ندارد و او را به » روحانيت
   ٨!»حاجی شيخ فضل الّله خدا تو و اتباع تو را به درک واصل کند«:اين دست

 به پای قدرت مالی و سياسی ميرزا جواد آقا مجتهد ميان غاصبان کمتر آخوندیدر     
نوهء ميرزا تقی خان امير کبير را به زنی  اين مجتهد از راه زناشوئی. تبريز می رسيد

.  از اين راه با درباريان درآميخت٩.فت که تنها خواهرتنی ناصرالدين شاه هم بودگر
درياچه .  پارچه گفته اند۲۰۰ تومان و شمار دهاتش را ۱۶۰۰۰ را ميرزا جواد ثروت

ياد کرده   در سفرنامه هايش از روستاها وثروت کالنش نيز ناصرالدين شاه.هم داشت
می دانستند،  »ضد استعمار« قهرمان  راجتهد م اينشگفت انگيز اينکه برخی .است

در ساوجبالغ چون که ميرزا جواد آقا  اما در نيافتند. با امتياز رژی مخالفت کردچون 
 .برخاستمخالفت  به  با رژی و به روسيه صادر می کرد،وتون داشتکشتزار ت
ود اين مرد در فزونی پيروان و چيرگی به مردم در ميان همکاران خ«: نوشت کسروی

نفوذش .  مردم از او می هراسيدند.»کمتر مانند داشته، سخنش در همه جا می گذشت
قوت شريعت در زمان حاجی ميرزا  .تا جائی بود که به تزار روسيه نامه می نوشت

اين «:می افزود کسروی ١٠!»جواد آقا می بود که از اينجا تا پطرزبورگ حکم می کرد
 ١١.خود کمتر مانند داشتهدر ميان همکاران ، م و چيرگی به مردمرد در فزونی پيروان

 و دارد» ولع درابتياع ملک« آخوند  اينکه گواهی می دادهم  اعتمادالسلطنه

                                                
  .، خطی،  ياد شدهعرايض رعايا   8
حکايت می  اهل خانواده  و مجتهد تبريز  بود،  کبيرامير و نوهء   نگارندهء اين سطور  جدکه صبغا  ميرزا جواد  9

نوه اش . از شرابخواری باز نمی دانشتنيزکسان خود را . شرابخوار و بدمست بود) ساعدالملک( که فرزند امير ندکرد
  .  بود هم و عرق خورزنباره.  صيغه های بسيار داشتميرزا جواد دوم را هم ديده بوديم که 

  .۱۳۰. ، ص۲۵۳۵، تهران، انتشارات اميرکبير، چاپ سيزدهم، تاريخ مشروطه ايران:    احمد کسروی 10
  .۱۲۸. ، ياد شده، صتاريخ مشروطه   کسروی،  11



 4 

تا جائی که . »حريص است به مال وقفی که توليتش با ورثهء قاضی تبريز است«بس
ه  ب١٢ .کنند» بی ادبی«جمعی را تحريص کرده بود، تا در خيابان به ورثهء آن قاضی «

 .کردمی » تشبيه به خلفای جور« را آنان و  داد می»نسبت بی دينی«شاه و وليعهد هم 
 مجتهد تبريز به احتکار نان قمری۱۲۹۷/  ميالدی۱۸۷۵به سال .نمونه ای نقل می کنم

اگر نان را ارزان نکنند  «کردند کهتهديد . مردم گرسنه دست به شورش زدند. برآمد
مردم چنان از دست مجتهدشان به جان آمده يرا که ز. »زير پرچم روس خواهند رفت

 در  فرانسه سفارتکارگزار١٣.»همگی در انتظار مداخلهء روس ها نشسته اند«اند که 
ترين شخصيت مذهبی  نفوذبا«ميرزا جواد آقا : گزارش می کرد احوال مجتهد تبريز

. ستهمچنين بزرگترين مالک آذربايجان ا. جهان شيعه پس از مجتهد کربالستدر
در تبريز اين مجتهد بسی مقتدر تر از وليعهد است و گاه ارادهء او بر ارادهء شاه نيز 

   ١٤!»حاکم است
 ثروت بيکران مجتهد همانا از دهات و  قدرت و سرچشمهءهمگان می دانستند که     

از بازرگانان که ميرزا جواد در داستان تنباکو گواهی می رفت .موقوفات غصبی است
 تارا بسيج کرد » طلّاب حيدريه«تا جائی که . خواست و تهديد می کردمی » خسارت«

  میينی به شاهد نسبت بی .شد می  آنگاه به منبر!» بِکشندياعلیهياهو کنند و «شب ها 
 تومان از صدهزاربايد «را تهديد کرد که  تجار.   دادبازار رادستور بستن  چنانکه. داد

 .خوابيد  غائله،خوند مير فتاح و سفارت روسيه با وساطت آ!»شما بابت خسارت بگيرم

                                                
  .۸۷۵. ، ص۱۳۱۰ ذيقعده ۲،  روزنامهء خاطرات:  اعتماد السلطنه   12

13 Hugonnet à Alexandre Mellinet, Tauriz, 7 Aout 1875 (Dépêches Diplomatiques, 
tome 42 , M.A .E .F )   
14  Roqueferrier au Ministère des Affaires Etrangères, Tauriz, 22 Juin 1894. 
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 اين مجتهدديگر اينکه ١٥.سر و صدا را خواباندندروس ها به او پول رساندند و 
 به روسيه و  می کاشتدر باسمنج  تنباکو . بوددولت روسيهدست نشاندهء  دربست

 .تند برايش جادهء کالسکه رو ساخششگالنروس ها در محلهء  .صادر می کرد
 کهند ساز کردئی هانقد ميرزا جواد مردم تبريز ترانهدر!  ه هم فرستادندسککال

 به  استی گفت و شنودترانه اول : از اين دست. دوره گرد می خواندندنوازندگان
   :در اين روال.  ميان مجتهد و يک روستائیترکی

  !   سالم  و عليک  سالم            
  ده داری  غصب کنم؟             

  داری     بقاپم؟ زمين              
   بچه  داری  ذليل کنم؟           

  ١٦نوه  داری  يتيم  کنم؟             
.   هم گلباز بود و  و هم  زن بازکه، ميرزا جواد فرزند به دارد بهاشاره ديگرترانهء

به فارسی از آن ميان يکی را  به زبان ترکی  ساخته بودند، زيادی اشعاردر نقد مجتهد 
  :  رگردانده امب

    است هـدر   سوختـلّا   پـ م                        
  نـم     ـدهء کنن     مفلس                        
  ١٧ است    جواد  رزا مي  فرزند                        

 حتی به او وام می داد و از .هم سر و سری داشتميرزا جواد با مظفرالدين ميرزا      
/ م۱۸۷۵ در چنانکه پيشتر اشاره داديم، ! اه دهان مباشران و ديوانيان را می بستاين ر

                                                
  .۱۰۰۱-۱۰۰۲.  م، ص۱۸۹۳/  ق۱۳۰ شوال ۲، روزنامه خاطرات:     اعتماد السلطنه 15
آالم؟  يرين وار قاپام؟  اوشاخالرين درده ساالم؟  اوالد الرين يتيم سالم، عليک السالم،  کندين وار «:     به ترکی 16

  ! اين متن را از دهان مادر و خاله هايم  بيرون کشيدم که نوه های  همان  ميرزا جود غاصب بودند. »قويام؟
  .»اليم کی حوله دی    آخوند کوپک اوغلی دی    منی بو گونه ساالن    ميرزا جواد اوغلی دی   « 17
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و مباشرين  را زير سر ميرزا جوادتنگی اعتماد السلطنه اين . قحطی افتاددر تبريز  ۱۲۹۲
و » به ستوه آمدند«ن بار مردم شهر از دست مجتهد اي. دانستمظفرالدين ميرزا 
 توده ها و حتی گروهی از روحانيان خرده  کهکار به جائی کشيد .شورش درگرفت

 ١٨.آمده بودند، به پا خاستند و به شورشيان پيوستند» به ستوه«پا نيزکه از دست مجتهد 
خشم مردم چنان گستردگی داشت که سفارت خانه های اروپائی را »بلوای تبريز«در

  :  کارگزار سفارت فرانسه گزارش می کرد.نيز وادار به مداخله کرد
مجتهد شهر در راس شان قرار محتکرين آقا ميرزا جواد  ميان از«

 و در آن شرايط  دست به احتکار زدندمجتهدان به ياری او .داشت
در واقع . گران تر بفروشند غله را به بهای  برآن شدندکه ودشوار
 علمابود که  يک قحطی ساختگی ، و نايابی ارزاق در تبريزگرانی
گل را به بهای سرسام  وگچنان پر از ندشدمردم ناچار .  اندآفريده

   ١٩.»خريداری کنندآور 
 مه ۲۰(از تهران، ) مظفرالدين ميرزا(در بازگشت وليعهد . چندی گذشت

اعتراض به پيشواز او در جهت   تبريز، گروهی از زنان) ق۱۳۱۲ ذيقعده ۲۴\۱۸۹۵
در ٢٠.زدند به راه پيمائی دستپس  .سودی نبخشيد. طومار و عريضه فرستادند. رفتند

مردم اجساد را برداشتند و در اعتراض به . دو زن و يک مرد کشته شدنداين شورش 
همه کوشش سپاه برای پراکنده کردن مردم به جائی . سوی خانهء مجتهد روان شدند

تهديد می کردند که اگر نان را ارزان نکنند زير پرچم روس خواهند مردم . نرسيد
 : در اين روال.شيان زنان بودندسردسته شور. مردم شوريدند. رفت

                                                
  .۱۱۷۰ص . ک۱۸۹۶ / ۱۳۱۳ صفر ۲۹ ياد شده، يادداشت های روزانه،اعتماد السلطنه،     18

19 Hugonnet à Alexandre Mellinet, Tauriz, 7 Aout 1875. 
20 Roqueferrier à Ministère des Affaires Etrangères,  Tauriz, 22 Juin 1894, doc. no. 
3)  
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دست در بازارها به راه ه  از ساعت  نُه صبح سه هزار زن چوب ب
 تظاهرکنندگان بهکسبه را به بستن دکان ها و پيوستن افتادند و 
توپ هم شليک . سرانجام قشون دولتی به ميدان آمد. واداشتند

وم روز د. همان دم پنج زن و يک آخوند را کشت. کردند
مردم . زن و يک مرد کشته دادات از سرگرفته شد و دو تظاهر

 و به خانه مجتهد که خود از محتکران بود، داجساد را برداشتن
همه کوشش سپاه برای پراکنده کردن مردم به جائی . روانه شدند

مردم می گفتند اگر نان را ارزان نکنند همه زير پرچم . نرسيد
نگ آمده انده اند که مردم تبريز چنان به ت. روس خواهتد رفت

فتنهء تبريز سی . همگی  چشم به راه مداخلهء روس ها نشسته اند
  . ٢١»کشته شصت و دو تن زخمی برجای گذاشت

زيرفرمان ژنرال قشونی را که در نزديکی شهر، «شدن به محض خبردار وليعهد      
وز سوم  ر!داد» دستورات محرمانه«مراغه را نيز . فراخواند»  اردو زده بودواگنر

 ۹از ساعت «.  گرد آمدند پيرامونی کاخجمعيت زيادی در مسجد و خيابان های
صبح، سه هزار زن چوب به دست در بازارها به راه افتادند و کسبه را به بستن دکان ها 

 .کاخ را نشانه رفتند، صبح۱۰در ساعت .  » به تضاهر کنندگان وا داشتندو پيوستن
 »سنگ اندازیبه «جماعت دست . ازان شليک کردند، سربه شددستور تيراندازی داد

 مردم ٢٢. کشته شدند»زن و يک سيدچند «  از سوی حکومتدر تيراندازی. زدند
 بستند را هازنان درآنگاه . اجساد را به دوش گرفتند و روی به سفارت روس آوردند

                                                
21 Hugonnet au Ministère des Affaires Etrangères, Tauris, 7 aout 1875, (Perse, 
Depêches Diplomatiques, tome 42, M.A.E.F.) 
22 Hugonnet à Mellinet, Tauris,  le 3 Aout  1875 (Perse, Correspondances politiques, 
Tome 44, M.A.E.F.)    
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به با او  «نيز. و از فرار مالئی که می خواست صحنه را ترک کند، جلوگيری کردند
 به گرانی رنگ اعتراض سياسی  مردم اعتراض اکنون. »خشونت تمام رفتار نمودند

می  همدم ماليان بود، همواره کهی دينخو عليه مظفرالدين ميرزاجماعت٢٣.گرفته بود
  وما ديگر تن به حکومت وليعهد نمی دهيم ، ما اين حکومت را نمی خواهيم«: گفتند

   !»ی خوريمنمديگر فريب 
 تظاهرکنندگان به سوی خانه قائم مقام وزير .بازار تعطيل شد ود کهچنين ب    

مردم خواستار .  کردندآذربايجان سرازير شدند، خانه را به محاصره گرفتند و غارت
 دومی در مقام .برآمد وليعهد  با دستياریبهاولی . خانواده طباطبائی بودنداخراج او و

 دولتی به سوی  قشونباز ٢٤. زدر گندماحتکادست به آخوند و در همکاری با مجتهد 
نياِن جان گرفته روحا .»روان شدند به سوی خانه مجتهددو زن «.جماعت شليک کرد

تعدد زوجات  نشان «ندا می دادند که  روی به زن بازی داشتند،که مانند هميشه 
      .  ٢٥» قانون طبيعت است وضعف ما نيست، بلکه نقطهء قوت ماست

تهد در خاموش کردن صدای اعتراض، همه تهديدات و وعظ  همه کوشش های مج
در اکنون  .بی ثمر افتاد» رفتن خون بها استاسالم مخالف غارت اموال برای گ«ها که 

  و»اگر حکومت عوض نشود«که  مردم اين بود آخر روزه تبريز، حرفشششورش 
  !»اهد رفتزير بيرق روس خو« اگر بهای نان به نرخ سابق برنگردد، اهل آذربايجان

مجتهد در . بهای نان کاهش يافت.  جای گذاشت زخمی بر۶۰اين رويداد کشته و    
اما هرگز کينه خود را . انبارها را گشود و مردم برای مدت کوتاهی آرام گرفتند

                                                
  . همان گزارش 23
  .  همان گزارش 24
  .۲۸۶.همانجا،  ص   25
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 در همان سال، قحطی به خراسان.٢٦نسبت به آقا ميرزا جواد و خاندان او از ياد نبردند
انبار  درروحانيان و حکام که گندم رامانند هميشه . ياب شدنان نا.   سرايت کرد نيز

 را سرکوب  مردم و عصيانآراستندشورائی . حبس کرده بودند همدست شدند
سرانجام کارگزاران فرانسه در مشورت با قونسولگری های ديگر، ٢٧.کردند

 بودواقعيت اين ! ميانجيگری دولت روسيه را برای برگرداندن آرامش خواستار شدند
مردم به اندازه ای از حکومت نفرت دارند که ورود قشون روس به ايران تنها با «که 

کوچکترين مقاومتی روبرو نخواهد شد، بلکه اهالی از آنان به عنوان ناجی استقبال 
. خواب نما هم می شد. در مردم فريبی لنگه نداشت ميرزا جواد اين  ٢٨!»خواهند کرد

در اين .  که پيغمبر اسالم را به خواب ديده استمنبرمی رفت و مدعی می شدپس به 
  :روال
عرض کردم البته ! بسيار پريشان و مضطرب بودند «                   پيامبر اسالم   

! خير: فرمودند. خاطر مبارک مشوش استعاشورا هه برای اين د
   ٢٩!»رذالت اهالی تبريز خاطر مرا مشّوش می دارد

ا هم در احتکار گندم و آفرينش قحطی در جای ديگر      نقش حاج مال علی کنی ر
در خشک انديشی و سود .   از علمای با نفوذ  بود و درس خواندهء عراق٣٠.آورده ام

» شام مفصل«همه روزه . بساط روضه خوانی او  همواره به راه بود. جوئی لنگه نداشت
ام معمم خدمتکار ها تم«در آن شب ها . تدارک می ديد و پذيرای مردم می شد

                                                
  .نجا  همو، هما 26

27 Green to Kamberly, 14 April 1894,  London , P. R. Office (F.O. 60 / 539)  
  . ، همان جلد۱۸۹۵ اوت ۷ و ۵همو،  تلگرافات     28
  .۷۶۷. ف، ص۱۸۹۲اوت / ۱۳۰۹.  محرم۲۱همو، همانجا،     29
  .۵۴۳-۵۷۷. ق، در يادنامه شادروان  اصغر مهدوی،  ياد شده،  ص۱۲۸۸قحطی :     هما ناطق  30
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» سه کرور نقد و ملک«کنی گفته می شد که  ٣١!»بودند و پيشخدمت ها آخوند
مکنت . اعلم علمای ايران و از متمولين اين زمان بود«:اعتماد السلطنه نوشت. داشت

 کنی به ٣٢!»رحمت اللّه عليه. فی الواقع خوب زيستن و خوب مردنی کرد. زياد داشت
  : ها جلو جنازه می گفتنداهل شهر و يهودی . سالگی درگذشت۸۶

   دنيا  ای  نايب   پيغمبر  رفتی  تو  ز                   
   منبر  و شد جای تو خالی در مسجد               

  :کَندی ها می گفتند
   عالم بر سر است کَنديان را خاک                  
   عزای   نايب   پيغمبر   است    اين               

ترس جان  روضه سر واره در معرض خطر و تهديد بودند ازچاره که هميهوديان بي
  : ٣٣می دادند، از اين دست

   واويال  واويال صد                          
   ستون دين نا پيدا                          

. اد اين روحانی با احتکار گندم نيمی از جمعيت ايران را  بر باد دگفته می شد که      
برای احدی در ايران اينطور عزاداری «به گواهی اعتماد السطنه هرگز ا اينهمه و ب

اما به قول » چيزی نداشت«به گفت بامداد، پيغمبر وقتی از دنيا رفت ٣٤!»نکرده بودند
  . و احدی معترض نبود٣٥!»نايب پيغمبر تمولش اين مقدار بود«کنی ها 

                                                
  .۵۶۸. م، ص۱۸۸۲/ق۱۲۹۹، روزنامهء خاطرات:     اعتماد السلطنه 31
  .۵۶۹.   ميالدی، ص۱۳۰۶/۱۸۸۹ محرم ۲۷   همو، همانجا،  32
                                                                                                                 .                                                                                         ۵۹۶.، ص۱۸۸۹ / ۱۳۰۶ صفر ۳    همو، همانجا،   33
  .   همانجا، همان صفحه 34
  ۱۳۶۳ی، تهران،  کتابفروشی زوار، چاپ سوم  هجر۱۴ و۱۳ و ۱۲شرح حال رجال ايران در قرن :    مهدی بامداد 35

                                   .۳۵۱-۳۵۲. ، ص۲جلد 
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که آبادی بود محسن مجتهد سلطان باز حاج از ماليان مقتدر پايتخت، يکی هم    
 در غصب امالک  يگانه اين آخوند. به خانه اش ميهمانی می رفتند» ونبندگان هماي«

ندان  از ثروتم، بلکهداشت» سالی شصت هفتاد هزار تومان درآمد ملکی«نه تنها . بود
به او  نيز  را»عزل و نصب حکام«اه هگ گ تا جائی که.به شمار می رفت» نمره اول«
   ٣٦.پردندس

وا داد که از آن پس  سر برآورد و فت هم اهللا نامیسيد ريحاناز ميان مجتهدان،      
مجتهد به دنبال اين حکم، . ه سرخ به سينه بزنندچ، يعنی پار»يهودانه«يهوديان بايد

!  » يهودانه به سينه نداشتبيچاره آن کسی که«.  سرازير کرداوباش را به محله يهود
می  مجتهد و کشان کشان  به مقرگرفتند  می  را بيگناهر دم آن آدم های مجتهد د

 ٣٧!»جلّاد  آماده بود که موی او را بتراشد و يهودانه را بر سينه اش نصب کند«. بردند
در جهت خرسند داشتن  به تخت نشست همينکه »اسالم پناه«مظفرالدين شاه 

  . بر قدرت ماليان افزود و را به سينهء يهوديان پذيرفتيهودانهچسباندن روحانيت، 
آن مجتهد قوای .  بايد کردياد  نيز يزدسرشناس  مال محمد تقی، مجتهد از حاج   

 آراسته بود به سپاه لوطيان که شمارشان به دوران خودش را داشت وخصوصی 
نقش سپاه در غصب امالک نيز شهرتی داشت و در .  تن می رسيد۷۰۰۰ناصری به 

ای مذهبی می افتاد و دار و  جان اقليت ه گاهی به و در حرص مال، هرازاسالم
  . ندارشان را می ستاند

                                                
  .۱۸۶۱ / ۱۳۰۹ ذيقعده ۱۳، ياد شده، روزنامهء خاطرات: اعتماد السلطنه    36

37 Mayer Levy à l’Alliance Israélite Universelle, Téhéran ; 27 Mai 1897 (Perse, Cor. 
Pol. A.M.E.F.). 
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 االسالم حاجی آقا حجتهر  ش مقتدرترين مالک همانا مجتهددر همدان پولدار   
مردم از دستش به ستوه .  که از غصب امالک و موقوفات ثروت اندوختمحسن بود
  : رفتمی گزارش .آمده بودند

 هزار ۲۰۰. روار گندم ضبط انبارداردخ  هزار۲۵سالی «اين مجتهد
 ۵۰۰۰.   شهری داردامالک و اجارهء مستغالتتومان هم نقدی  

 در امالکش حاضر  سوار تنفنگچی۳۰۰۰. ا فشنگ  داردتفنگ ب
.   سه چهار پسر عمامه سبز به سر و زن دارد۳۰زيادتر از . است

 عجيب اينست که پدرش فقط صاحب يک قطعه زمين کوچکی
البته باقی اين مکنت «. بر می داردهفده من گندم نون سالی اک. بود

 يعنی يک خدای ظالمی،! را جناب آقا از مال حالل جمع فرموده اند
ريده و به زور به جناب آقا ، از گلوی صد هزار مظلوم باستغفرااللّه

: و هرچه جناب آقا شب نصف شب  مناجات کرده است که داده 
 پاسخ ٣٨ م؟ دنيا را می خواهم چکنای خدای من من اين همه مال

مخصوصی با تو دارم که با اجدادت من يک دوستی : خدا اينکه
قط ف... آنها را فرستادم. محمد عبداهللا و علی ابن ابوطالب نداشتم

در آفتاب گرم با سختی و مشقت برای تو زراعت کنند و برای آنکه 
 داری به قدری در حبس نگهشان!... ن ندهیاتو يک حبه به خودش

 تا بميرند و زن هايشان  به چه زحمت و ارزانی برای تو مزدوری
  ٣٩!».بکنند که تو سی چهل زن داشته باشی خارجه را

                                                
 هما رضوانی، تهران، نشر تاريخ -وشش صادق سجادی به ک لباس التقوی،-رويای صادقانه:  سيد جمال واعظ    38

 در باکو  منتشر شده بود ۱۹۰۵اين نسخه  سانسور شده است و در برخی جاها با اصل آن که در . ۱۶. ص. ۱۳۶۳ايران، 
  .و در  تهران در اختيارداشتم،  تفاوت دارد

  .    همانجا 39
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سران دولت به .  شکايت بردند به حکومتسرانجام مردم از دست آن مجتهد     
  .  فرستادندبه تهرانناگزير او را 

هرکس نيم جريب، ثلث جريب «. ود غاصب حرفه ای  بنيز رضا مجتهد گيالن  آقا    
اض  به اعتر رعايا طالشدر. »و يک جريب زمين داشت به جبر ازدسش می گرفت

جناب مستطاب «: فتوای آن دادگاه اينکه.  پناه بردمجتهد به محکمهء شرعی. آمدند
هر  .»و هيچ کس حق منع ندارد... آقا رضا هرچه خريده با قانون شرع مطهره خريده

و حتی واجب ... قدم و قلم او را قطع کرد «ستیحکم مخالفت کند، بايآنکه با اين 
  ٤٠!»القتل دانست

ار و کشتار شهرهء عالَم ز در آ اصفهانپر آوازهء مجتهد آقا شيخ محمد تقی نجفی    
 ٤١!داشت »سياست انگليس شهرت شيخ نجفی به تبعيت از«سفير فرانسه به گفت  .بود

 و از سوی ديگر از يهود آزاری که يکی از بودنتش مک مديون آوازه اش را از يکسو 
غصب از برکت  قدرت او .می رفتراه های ثروت اندوزی و شهرت او به شمار 

شکستن ساز های موسيقی و بسيج لوطيان   همراه با، بودماليات های ساالنه يهوديان
يدی و دی که بخواهد مرهر سي:  تا جائی که يهوديان می گفتند٤٢!در آزار قوم يهود

 را به رکامجتهد  ٤٣.کسب کند نخست اعالن جهاد به يهوديان می دهدآوازه ای 
  و برایرا گرفته» زنان مسلمان«يهوديان :  می گفتپای منبر جائی رسانيده بود که

                                                
  . ميالدی، خطی۱۸۸۶/  قمری ۱۳۰۳ عرايض رعايا به مجلس تحقيق مظالم،،    عريضه از طالش 40

41 Albert  Defrance à Delcassé,  20 Octobre 1903, doc. no. 48 (Politique Intérieure, 
volume 1) 

  .۱۳۳.  ، ص۱۳۸۰با مقدمه فريدون آدميت، تهران، انتشارات معاصر پژوهان، کارنامه فرهنگی فرنگی،    42
     ۱۲۶-۱۶۶. همانجا ص   43
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ا يک به دهات غله خيز اصفهان رديگر اينکه  ٤٤!می کنندپنهان » مشکوک»اموری 
حتی . می فروختش تعيين کرده بود ه بهائی که خودبخريد و گندم را يک می 

 ماليات خودش را می اين راه  می خريد و از قيمتقبض مستمری رعايا را به ثلث
در نقد . نقش اساسی داشت  ها»تنگی« برانگيختن  در احتکار و درآقا نجفی .پرداخت

با همياری ملک المتکلمين ) پدر جمالزاده(اين آخوند ، سيد جمال واعظ اصفهانی 
  محتکرمجتهد  خدا وميانقهء ازلی بودند، يک گفتگوی خيالی دو  از فرکه هر 

  :در اين روال .ند آراستداشت» هزار خروارگندم«که
 آنزمان را به خاطر داری که آرزوی شش دانگ ای محمد تقی، آيا«  

اول ملّاک شدی، ... مرحمت کرديمده ها قراء به تو ....داشتی؟» ملک
اکنون ... زارع شدی، اول با قدرت شدیاول دولتمند شدی، اول 

بودی  تواين .  علمی عامه شده امبی افتخار می کنی که منم که باعث
انبار غله و ...یی گری حکم قتل می دادب هر کسی را به تهمت باکه

احتکار برای چه بود؟ وقتی که نان  می خواسته ارزان شود تهديد و 
ک ظل السطان که نصف تنبيه نانواها برای چه بود؟ مداخل امال

اصفهان را شامل بود در جيب تو داخل نکرديم؟ ياحامی اشرار بودی 
  ٤٥و  الی آخر) لوطيان(و يا هوا خواه الواط 

اصفهان مغشوش «:گزارش می کرد. م۱۸۹۰/ق۱۳۰۷ رجب ۸دراعتمادالسطنه     
مال نجفی مجتهد چند نفر به تهمت بابی گری به ميل خو و بدون اجازه سر . است

 دستور شکستن ساز و  می فرستادآدم روز ر هنجفی ٤٦!»شاه متغّير بودند! بريده است
                                                

44 Albert Confino : L’action de l’Alliance Israélite Universelle en Perse, Alger 1842, 
p .81. 

 و هما رضوانی، رسائل ی به کوشش صادق سجادرويای صادقانه ـ لباش تقوی،: نیاسيد جمال واعظ اصفه  45
  . و بعد۶۱. ، ص۱۳۶۳رم و پنجم، نشر تاريخ ايران، اقاجاری، کتاب چه

  .۶۸۴. ياد شده، ص/۱۳۰۷ رجب ۸، ياد داشت های روزانه:   اعتماد السلطنه 46
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 مجتهد، در جلوهء کاس تر از  آنيکی از مريدان.  داد میهای موسيقی يهوديان را
  :گزارش داد آش

خانه اين خبيث از. فهان عبور می کردمدر يکی از کوچه های اص«
.  و آواز و ساز می آيدديدم صدای تغنی و سماع ) حيدر علی خان(

ريختيم درب خانه را . بعضی طالب را خبر کردم) نجفی(از قول آقا 
 شديم ديديم اين خبيث ها مشغول ترنم اند و  کهداخل. شکستيم 

و کتک پس ايشان را خوب تنبيه کردي . ستاين خالف شرع ا
  ٤٧!»شديدی زديم

از نو  به منبر شد در پايتخت . ندخواند فرا اصفهان به تهران  از را مجتهدسرانجام      
  شاهتوپيد که چرا  هم ناصرالدين شاهبه ! »به شاه دعا نکرده از منبر پائين آمد و رفت«

در گشايش شعبهء  نيز. فرستاده است» به فرنگ«  چشم برای درمانبيمارش را  همسر
 هب  همدست شد و انگليس ها باآقا نجفی ،در اصفهان »آليانس اسرائيلی«مدرسه 

انگليس ها خود  که   سرچشمه مخالفت اين بود ٤٨. آن نهاد برآمد گشايشمخالفت با
 به گرويدنا به ريهوديان تا  ه بودندبه راه انداخترا » انجمن تبليغ يهوديان«در لندن 
 ديرباز در با ميسيونر های فرانسوی که از  انجمن از آن پس آن.  وادارند»دين مسيح

 نماينده انگليس ها ٥٠گارالند گوياست که ٤٩.يری داشتنددرگ اروميه مستقر بودند،
 عهده دار بود دست به دامن آقا نجفی شد تا از پيوستن  راکه رياست شعبه اصفهان

 سفير  درخواستنجفی.  جلوگيری کند و فتوا بدهد يهودآليانسيهوديان به مدارس 

                                                
   !برخی جمله ها نه سر دارند و نه ته. اين صفحه سانسور شده و مغلوط است. ۳۰. همانجا ، ص   47

48 Albert Confino : L’action de l’Alliance Israélite Universelle en Perse, Alger 1842, 
p .81. 
49   London Society for Promoting Christianity Amongst  Jews . 
50  Garland . 
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که به مدرسهء هر يهودی «: به منبر شد و اعالم داشت. پذيرفتبه جان انگليس را 
    ٥١.سرانجام يهوديان شکايت بردند !» برود کافر است يهودآليانس

بانکی برپا کرد با بهره .  آقا نجفی به خيال سرمايه گذاری و تاسيس بانک هم افتاد     
رفته رفته به رقابت با بانک شاهی .  درصد برای وام۱۸ درصد برای سپرده و ۱۲

در پشتيبانی ازآنان نامه به صدراعظم فرستاد که برآمد، اصناف را محرک شد و خود 
اين بانک شاهی سبب  «همه شاکی اند که»  صراف و شالبافصنف چيت ساز و«

بدان معنا که چون اين !  »وشغل ما را هم غصب کرده... تعطيل برخی مشاغل شده
 درصد وام می داد، تجار و اصناف را از وام گرفتن از بانک ۵۰مجتهد خود با بهره 

مجتهد اصفهان دهات غله خيز اطراف را نيز يک به يک  ديگر اينکه  ٥٢. داشتباز
در افتاد و  هم امتياز تنباکو با ٥٣..خريد و بهای گندم را به نرخی که خود می فروخت

به  ٥٤. امين الضرب شرکت نوينی برپا کردج محمد حسنا حخود با همکاری با
 آرمانی  اومی داد، اما خود» قناعت« ِدمردمان را پنگواهی حاج سياح، آقا نجفی، 

 ٥٥.در سر نداشت» جمع آوری مال، ازدياد ثروت و خريدن امالک و مستغالت«جز
اين مجتهد نه تنها از حکومت حرف شنوی ! حکومت آقا نجفی را به تهران فرستاد

 بويژه به» اقوام نامسلمان«در آزار . نداشت بلکه حکومت از او تبعيت می کرد
  . استاد بودتشتيانيهوديان و زر

                                                
  .   همانجا 51
  . م،  مجموعهء خطی،  اسناد تجار۱۸۹۰/ ق۱۳۰۸ نامه آقا نجفی به امين السلطان،  52
و، چا يکم ، پاريس ، انتشارات خاوران، چاپ دوم، بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهی  ورژی تنباک:  نک 53

  .۳۰-۳۱.، ص۱۳۷۳س، تهران، انتشارات تو
  .۱۴۸-۱۴۹.  خ،  ص۱۳۸۰، ، تهران،  انتشارات معاصر پژوهان،  کارنامه فرهنگی فرهنگی در ايران   54
  .۳۹.، ياد شده، صخاطرات حاج سياح    55
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از ميرزا مصطفی، مجتهد متنفذ تهران هم ياد کنيم که کتابی در دين نوشت و به    
.  فراتر نهاد هممالئی پا از. »بارخود رابست«از اين راه . امين السلطان تقديم کرد

تا جائی » در لباس علم کاِر اهل دولت در پيش گرفت... بهرگونه امور دخالت يافت«
خود او نزد امين السلطان . و فرامين از دايرهء ميرزا مصطفی نوشته می شداحکام «که 

 .دادفتوای قتل باب را که  مو بوده ٥٦.»می برد و بی مالحظه مهر و امضا می شد
مورد توجه «آخوند همواره  اين: مجتهد نوشتايندر بارهء فريدون آدميت 

ه امام جمعه به پالمرستون ک را نامه ای همو ٥٧.»سفارتخانه های روس و انگليس بود
  :نقل کرد ، بود، فرستادهير مختار انگليسوز

 و پير و جوان، خاصه اعيان و قاطبهء مردم از بزرگ و کوچک« 
زير وآن  اشراف مملکت اميدواری دارند که به اهتمام  خردمندانهء

سپاسگزار  همهءآن اصناف وران برقرار گردد مختار،آرامش در اي
  ٥٨.» هستنددولت بهيهء انگليس

به شمار می رفت، چشم طمع آقا ميرزا محمد علی پيشنماز که در ميان غاصبان        
را از شهر » هرطور هست عيسوی مذهب«:دستور می داد. عيسويان دوخته بود به اموال

   ٥٩.دور کنند و اين حکم را پای منبر بخوانند
سنگدل شيراز  وثروتمند را علی اکبر فال اسيری، مجتهد  مردمسرکوبنقش    

يرازی مرجع شيعيان شيراز هم اين آخوند داماد سيدحاج ميرزاحسن ش. برعهده داشت
با  در رقابت . رفت می توان گفت که خشن ترين مالي زمانه اش به شمار می.بود

                                                
  . ۷۳-۷۴. ، ص۱۳۵۱، به کوشش ايرج افشار، تهران، جيبی، خاطرات و اسناد ظهيرالدوله    56
  .۴۲۵.  ، ياد شده ، صامير کبير و ايران:   آدميت 57
  .۱۸۳۵ ژانويه ۲۲همانجا،  نامه ء امام جمعه به پالمرستون،     58
  .۳۹۹. ، ص۱۸۹۲فوريه / ۱۳۰۹ رجب ۱۷همانجا،   59
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به و چندين طل«که تا جائی . ی داشتدرگير ات شيراز بر سر موقوف تهرانامام جمعه
قتل «خواند و پيغام داد که » زنديق« را امام جمعه .فرستادی به خانهء متولی باش» سيد

 موعد قتل يهود رسيده «:نگاه به منبر شد و ندا دادآ  ٦٠.»تو بر همهء علما واجب است
بايد «: فال اسيری پاسخ داد. حکومت به اعتراض آمد! » بايد آنان را قتل کردو

تراشند و لباس فاخر زلف های خود را ب. شرابفروشی و مطربی را موقوف کنند
آزاری فال اسيری در يهود.  ٦١!»اگر نکردند، من آنچه بايد بکنم خواهم کرد. نپوشند

  . هم از پشت بسته بودو نفی زرتشتيان دست آقا نجفی را
 قمری، ناصرالدين شاه فرمانی در جهت پشتيبانی از حقوق ۱۸۸۰/۱۲۹۷    در اکتبر

  خبر شد، آدم به محلهء يهودری همينکهفال اسي. يهوديان به شهرستان ها فرستاد
 آنگاه! »يم و شما را قتل عام خواهم کردحکماَ می آ«: فرستاد، همراه با اين تهديد که

 بهانهء سرکوب ٦٢.سپاه لوطيان را برای نهب و غارت به محلهء يهود بسيج کرد
يکی . يدمی بر زلف های آن بيچاره ها را آدم می فرستاد و . شرابخواری يهوديان بود

مال های خودتان را منع کنيد که متصّل از «:  دل به دريا زد و گفتشان به تنگ آمده،
موعد «فردای همان روز فال اسيری به منبر شد و تهديد کرد که !  »ما شراب می خرند

  ٦٣!»بايد آنها را قتل کرد. قتل يهود رسيده است
حاضر به .کايت بردندان حاکم شهر شويهوديان به صاحبدي .حکومت هشدار داد    

از وزارت خارجه به معتمدالدوله ۱۸۸۹ژوئيه / ۱۳۰۶باز در ذيقعده . شفاعت نشد

                                                
  .۴۶۰.  ، ص۱۸۹۴ ژوئيه ۵ / ۱۳۱۲غرهء محرم ، وقايع اتفاقيه   همانجا،   60
  .۱۳۹. ، ياد شده، ص۱۲۹۸ رمضان ۵،  وقايع اتفاقيه   61

62  Confino, op, cit, p. 140.  
،  ۱۳۶۱،  به کوشش سعيد سيرجانی، تهران، نشر نو   ق۱۲۹۷-۱۳۲۲وقايع اتفاقيه،  مجموعهء خفيه نويسان انگليس    63
   ۱۳۹. ص
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اين سيد علی اکبر کيست که اين همه اذيت به يهودی ها می «تگراف فرستدند که 
اين مجتهد    ٦٤.»نمی توانند در کوچه و بازار تّردد نمايند«؟ يهودی ها از ترس »کند

 در گفتار  بارهاآيت اهللا خمينیبا اينحال .  هم استاد بودقوفات مو امالک و غصبدر
 فال اسيری را ستود و به سرزنش حکومت وقت برآمد که چرا مجتهد را به هايش

   !تهران تبعيد کرده بودند
غصب دارائی و امالک  به راِه ،دست بريدن، گوش بريدن، شّقه کردن، دار زدن    

خفيه نويسان فال اسيری به شمار می رفت، چنانکه  از مشغوليت های روزمرهء مردم،
کاغذ » درب درواره ها«به مثل .  روز به روز و به تفصيل گزارش کرده اندانگليس

تعارف . ما ديگر خانه او نمی رويم«: چسباندند و در شکايت از آن مجتهد، نوشتند
 بويژه با  عيسويان، يهوديان وبا  سلوک مجتهد ٦٥.»می گيرد و با حکام همدست است

  از بارهادر غزل هايش خواجه حافظ آنجا که زا .زرتشتيان، با خشونت همراه بود
  که»گبر«خسرو قمری، ۱۳۰۶/م۱۸۹۹ياد کرده بود، در  و می مغانه اشدين زرتشتی

ی از غزلسنگ قبر را با و  بسازد  برای حافظ شيرازآرامگاهی ردک» نذر«  بودبازرگان
  : غزل زير ميان،از ان. اشعار حافظ بيارايد

  ی صبا   با  ساکنان    شهر  يزد  از  ما  بگوا                               
   ناشناسان   گوی چوگان   شما حقکای سر                                     

   قُرب ِهمت دور نيست  از بساط دوريم چه گر                                   
   خوان   شما شمائيم   و   ثنا    بندهء  شاه                                       

   اختر  خدا   را  همتی ای   شنهشاه   بلند                                       
 شما   تا  ببوسم  همچو  گردون  خاک  ايوان                                    

                                                
   .۳۳۹. ، خُفيه نويسان انگليس، ياد شده، صيع اتفاقيهقاو   64
  .۱۸۹۴ آوريل ۲۴/ ۱۳۱۱ شعبان ۱۱  همانجا،   65
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 ميرزا سيد علی اکبر  فال اسيری و«ه به رشو» د تومانبه قدر ص«،  زرتشتیبازرگان     
پس  .جلوگيری نکنندآرامگاه   از ساختنتا د دا»هدايت اهللا پيشنماز و بعضی از علما

 قريب به اتمام آراست که برای خواجه حافظ  ایبقعهء  از آهن و تختهآن زرتشتی
 با خود جمعيتی را لکه ب، زد زير قولش  نه تنها)فال اسيری( حاجی علی اکبر اما. بود

 !ببريد برای خودتان: گفت داد وبه مردم   اسباب بقعه رابقعه را کوبيد و. همراه کرد
بنا شد دولت خود  !» می گويند اسيریمردم خيلی فحش و بد به حاجی علی اکبر«

 فال اسيری با اينکه رشوه گرفته . ا مشکلی پيش نيايدت بنای آرامگاه را بر عهده شناسد
بسازد و هزار مرتبه ) مزار( برای حافظشاه هماگر« و ندا دادد ، از نو به منبر شبود

از آن ميان . اين رويداد را ديگران هم نقل کرده اند  ٦٦!»بسازند خراب می کنم
  . چاپ مصرثرياروزنامهء 

سفر شيراز  چند تنی را بازداشت کرده، به اين در که فال اسيری به نقل می ارزد    
 و اسالم بيش از پيش جان گرفت رفته رفته ! بودندگرفته » عکس«از زنان بهانه که 

 شاه. دربار  حتی در.رونق بسزا يافتندو تکيه مجالس روضه خوانی . تقويت شد
ست و مراسم تعزيه به آرا» تکيه دولتی «، برای نخستين بارمالياندلخوش داشتن در

  : می پرسيديکی از بازيگران  ی محلیدر تعزيه ها .راه انداخت
    اگر تو زينبی  اين خايه ها  چيست؟                 

  :   زينب پاسخ می داد                     
  ! برادر جان نگو، گوشت زيادی است             

                                                
  ۵۸۳.  ، ص۱۸۹۹ سپتامبر ۲۷ / ۱۳۱۷االول  جمادی ۲۰همانجا،     66
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 از تبار.  دست يافتندماليان به القاب پر طمطراقبرای نخستين بار مهم اينکه      
 در سدهء ٦٧. و الی آخرصدرالعلما، ن الذاکرينسلطا شمس العلما،، االسالمحجت 

 پيشترهادادند که  آيت الّله خمينی را لقبچنانکه . های پسين سنگ تمام گذاشتند
شوئی ميان روحانيان و ناز ديگر اينکه.  بگذريم! اختيم و در اسناد نديده بوديمنمی شن

بيان را داده بود، به ميرزا ابوالقاسم مجتهد تهران که فتوای قتل با. درباريان باب شد
در بارهء اين وصلت، مردم کوچه و بازار اين بيت  زير را . دامادی شاه مفتخر گشت

  :                   ساز کردند
   ندارد   امام   جمعه  در  دين   يقينحقّا                            

  اين کار کار عشق است ربطی به دين ندارد                     
.   از آن پس کمتر خانواده ای بود که آخوندی در ميان کس و کار خود نداشته باشد            

بويژه که ماليان به تدريج . بودمفهوم رسيدن به قدرت  دريک روحانی زناشوئی با 
 ديگر اينکه .گرفتندز قدرت را از حکومت شدند و بخشی ا» دخيل در امور سياسی«
و عشق به رياست و » جنبهء آقائی« رفته رفته .رآمدندو مکنت ب» مال«ه گردآوری ب

 آموزش کودکان و زنان بزرگان را حتی برخی. بچربيد» جنبهء روحانيت«سياست بر 
علما، » رکن رکين«اسدالّله اعمی شيخ «ميرزا ابوالقاسمبه مثل،. بر عهده شناختند

   ٦٨.آموخت» حرمخانهعلم قرائت قرآن به «بود و» اخبارگو«
که به نام طالب دور ماليان را گرفته اند » اين اوباش«: هيم زنجانی نوشتا شيخ ابر             

ابدا در صدد تحصيل درس خواندن وشريعت نيستند، بلکه کار و زندگانی شان «
، به » به غير از يک عمامه و قبا و عبا و چماق.است» ستلزم دسته بندی و قلچماقیم«

                                                
  ۲۳۷. ، ص۱۳۳۶تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، خاطرات سياسی ميرزا علی اصغر خان امين الدوله،     67
  .۱۶۱.  م،  ص۱۲۹۹/۱۸۸۱، ۱. ، ج۱۳۵۰، تهران، انتشارات امير کبير،  روزنامهء خاطرات:اعتماد السطنه    68
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 ٦٩می هراسند» بيش از داروغه و کالنتر«که مردم از آنان چنان. ابزار ديگری نياز ندارند
چنانکه حکام برخی امور . اهل دين اکنون در چهره مشاورين سياسی هم ظاهر شدند

.  در تنظيم روابط خارجی ايران هم سهيم شدند٧٠.دادند» ارجاع«را به آنان 
 و فرامين را احکام. را انجام می داد» در لباس دين کار اهل دولت «مالمصطفی نامی 

  به مثل٧١.»بی مالحظه مهر و امضا می کرد«می فرستاد و صدراعظم » دايره خود«از 
 به برادر شاه توصيه می  که از بزرگان سرشناس روحانيان بود،حاجی مال علی کنی

اگر جای بزرگی دادند، «: می گفت. کرد که حکومت های کم درآمد را نپذيرد
   ٧٢!»قبول کن

. ا  تقويت محاکم شرع، کار غصب امالک و احکام ناسخ و منسوخ تسهيل شدب                
درباريان، . را فراهم آورد» ابطال حقوق مردم«قضاوت دينی، وسيله رشوه خواری و 

مالکان بزرگ و تجار عمده، محاکم شرعی را عليه دهقانان و معترضان به کار 
خود را در » های گردن کلفتچماق زن «چنانکه پيشتر گفتيم، ماليان نيز . گرفتند
  شاکی و يا ءلوطيان مسلح در چهره. ه ها يافتندمدر همين محک» افراد شرور«تعقيب 

مردم را به جان هم انداختند،  در محکمه ها ظاهر شدند و» شاهد عادل«در لباس 
. حق محکمه و قضاوت بگيرند تا »يکی را مدعی و جمعی را شاهد به ميدان آوردند«

تعديات و تهديدات حکام دين، همواره گريبانگير رعايا و کسبه خرد بديهی است 
ماليان چندی : باز نوشتند. حکم را نداشتند» خريد«بود که قدرت مالی کافی برای 

                                                
  . زنجانی خطی، ياد شده-  69
  .۵۱. ص.  ياد شده، صحيات يحيی،   70
  .ق۱۳۰۹ ذيقعده ۱۳ ياد شده، روزنامه خاطرات،  اعتماد السلطنه،  71
  .۱۱۶. ، ص۱۳۲۵  تهران، چچاپ عبدالحسين نوائی،  شرح حال عباس  ميرزا ملک آرا،   72



 23 

.  آقائی يافته اند و جنبه مالئی را از دست داده اندءجنبه« .شده اند» ذوالرياستين«است 
   ٧٣»دتی است سلوک ديگر دارندم«و » با حکومت از در سازش در آمده اند«

. د، از تبار مالکنی،  قحط و بال  را هم خوش آمد می گفتندن             آخوند های ثروتم
مردم را از توسل به ارباب دولت و ابراز ناخرسندی از کمبود دوا و درمان باز می 

روضه خوانی در . تجويز می کردند» تربت سيدالشهدا«داشتند و به جای آن 
به روزهای مصيبت حکومت به نام اطعام مساکين و برای : اتش نقل می کردخاطر

.  خاموش کردن صدای اعتراض،  بساط روضه خوانی در هر محله به راه می انداخت
 . نيت اين بود که محالت را تحت نظر گيرند و از اجتماع ناخرسندان جلوگيری کنند

  : به مثل. دند هم سود می برمرگ و ميرديگر اينکه ماليان  از 
آنچه از اهالی خمسه و دشت  وفات نموده اند، ... عرض می شود«  

متروکات آنان را امام جمعه ابهر جمع آوری کرده، دو روز مانده و 
اموال ... بی آنکه خودش را به سفارت آشنا نمايد، روانه شده است

اهالی قزوين را پسر مرحوم مال اصغر علی مجتهد قزوينی تصرف 
  ٧٤.»تکره اس

 به ناگزير به علما می زرگانانبود که با» سهم امام« ديگر از رسوم مذهبی همان    
که سرمايه را در دست خود متمرکز داشتند، نقش » پادار و مايه دار«تجار . پرداختند

صراف و بانک را ايفا مي کردند و از شاه و صدراعظم گرفته تا درباری و ديوانی 
 .تحکيم شدبه ناچار روابط اين گروه با ماليان مقتدر، .  دهمگان به آنان مقروض بودن

 تجار و ماليان بود که ميزان خمس و زکوه تعيين می شد ءزيرا در نشست های ساالنه
 پيشين چيزی سال هایو حال آنکه به . به اهل منبر می رسيد» سهم امام«و مبلغی به نام

                                                
  .زنجانی، نسخهء خطی، ياد شده  73
   . ميالدی، خطی۱۸۶۶/ ق۱۲۸۲ خارجهء ايران، استانبول، گزارش کارگزار سفارت ايران در استانبول به وزارت   74
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بهه دار مال شُ«و بررسی» تفکيک«در .  تعلق نمی گرفتبه روحانيت» سهم امام«به نام 
، باز مبلغی به عنوان حق الزحمه که در واقع حکم رشوه داشت، به ماليان »بههو بی شُ

 رياست و خوردن«اد که علما  طالب  زنجانی گواهی می د٧٥.پرداخت می شد
   ٧٦.»بودند» موقوفات

ق روحانيون تقسيم می را از طري» فطريه، غديريه، عيدی«بازرگانان همه ساله                
نشر کتب . را در کنار خود داشت هر بازرگان مقتدر يک مالی مقتدر. کردند

مذهبی، اطعام مساکين، پرداخت صدقه، ترتيب مجلس روضه خوانی همه بر عهده 
در واقع اهل سرمايه و اهل منبر در اين دوره الزم و ملزوم يکديگر . تجار بزرگ بود

حتی در سرمايه گذاری نيز نوعی تقسيم کار بين . کديکربودند و نه در تعارض با ي
بازرگانان به سرمايه گذاری در صنعت، در امتيازات و .  شدآفريدهاين دو گروه 

روی آوردند و مالکيت زمين ها غله خيز را ) تنباکو، ترياک، پنبه(محصوالت صنعتی 
با دولت، به اختالف وقتی بروز کرد که تجار در تعارض . به ماليان واگذاردند

» مجلس تجارت« به سرپرستی محمد حسن امين الضرب. استقالل طلبی گرائيدند
   ٧٧. که در جای ديگر آورده ايمآراستند

ناشی از جهل و جهالت کارگزاران «وزير انطباعات ناصری، رو آمدن ماليان را              
روز کرد که از اين اقتدار طوری ب«که  » کاری کردند«: می ديد و می گفت» دولت

 وزير ديگری در پاسخ شاه که دل مشغول ٧٨!»صدر اسالم تاکنون ديده نشده بود
                                                

اين آگاهی ها را نوهء آن بازرگان  شادروان دکتر اصغر مهدوی،  از روی . اسناد حاج محمد حسن امينالضرب   75
  .بعد ها در کتاب مشترکمان با آدميت، جای دادم. اسناد ديکته می کرد و من نوشتم

  .۹۶.   زنجانی، ياد شده، ص 76 
  .»مجلس تجارت«افکار اجتماعی، ياد شده، بخش    77
  .۸۹۳،  ، ص ۱.   همو، ج 78
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سبب بی اعتنائی و بی «، ياد آور می شد، که»مطاعيت و قدرت و استعالی علما بود«
حسابی و شلتاق دستگاه دولت است  ورنه تدبير و کفايت علما باعث تقدم و نفوذ 

می » ا که از ظاهر و باطن اين قوم در دل مردم هستبا اين خون ه«و » ايشان نشده
اکنون بر همگان روشن بود که . ٧٩ورافتاده باشد» مرجعيت مسلمين«بايستی تاکنون 

 دولت از دينداری آقايان و آقايان از دولتمداری .بودند»  مرا و علما دو سنگ آسياا
وسريع و غيرمنتظره تغيير وضع و احوال ماليان آنچنان آشکار . دولت بهره می جستند

حتی برخی از روحانيان، از جمله شيخ . بود که دوست و دشمن بدان اشاره کردند
زنجانی می . توصيف می کرد» صنف اختراعی«ابراهيم زنجانی، آخوند ها به مثابه 

 و »کم کم جنبه آقائی يافته اند«شده اند، » ذوالرياستين«ماليان چندی است : نوشت
مدتی «، »با حکومت از در سازش در آمده اند«، »ست داده اندجنبه مالئی را از د«

   ٨٠.»همدست حکومت اند«، يا »است سلوک ديگر دارند
ناشی از جهل و جهالت کارگزاران «وزير انطباعات ناصری، رو آمدن ماليان را      

اين اقتدار طوری بروز کرد که از «که  » کاری کردند«: می ديد و می گفت» دولت
 وزير ديگری در پاسخ شاه که دل مشغول ٨١!»م تاکنون ديده نشده بودصدر اسال

سبب بی اعتنائی و بی «، ياد آور می شد، که»مطاعيت و قدرت و استعالی علما بود«
حسابی و شلتاق دستگاه دولت است  ورنه تدبير و کفايت علما باعث تقدم و نفوذ 

می » ن قوم در دل مردم هستبا اين خون ها که از ظاهر و باطن اي«و » ايشان نشده
ود که اکنون بر همگان روشن ب. ٨٢ورافتاده باشد» مرجعيت مسلمين«بايستی تاکنون 

                                                
  .۱۶۶. ، ياد شده، صخاطرات  امين الدوله ،  79
  ،  چاپ دوم، آلمان، انتشارات نيما،  بی تاريخ)شرح زندگانی من (خاطرات:  زنجانی، ابراهيم   80
  .۸۹۳،  ، ص ۱.   همو، ج 81
  .۱۶۶.  شده، ص، يادخاطرات  امين الدوله ،  82
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ز دولتمداری دولت از دينداری آقايان و آقايان ا. بودند» امرا و علما دو سنگ آسيا
 برخی از روحانيان، از جمله شيخ ابراهيم زنجانی، دولت بهره می جستند چنانکه

ماليان چندی :  می نوشت وتوصيف می کرد» صنف اختراعی«به مثابه  را آخوند ها 
جنبه مالئی را از  «و يا، »کم کم جنبه آقائی يافته اند«شده اند، » ذوالرياستين«است 

مدتی است سلوک ديگر «، »با حکومت از در سازش در آمده اند«، »دست داده اند
برخی از  .يگری از اين دست های د سرزنش و٨٣»همدست حکومت اند«، يا »دارند

همه اين خرابکاری : گفتنددولتمردان در پشيمانی از قدرت بخشيدن به روحانيت می 
که کار را به اينجا » بی اعتنايی و بی حسابی و شلتاق دستگاه دولت است«زير سر
از اين خون ها که در ظاهر «زيرا . ورنه طايفه آخوند به اين قدرت نمی رسيد. کشاند

ور افتاده » اين قوم در دل مردم هست می بايستی تا کنون مرجعيت مسلمينو باطن 
  ٨٤!باشد

  : نوشتند۱۳۰۹/۱۸۹۲از ان ميان در .  ماليان در بارهء زنان هم قلمفرسائی ها کردند           
زنان را « زنان اطاعت شوهر است بعد ازآن  برایفاضل ترين اعمال«          

 زنی که بر شوهرش … ريستن نيستهيچ عمل فاضل تر از ريسمان
خشم گيرد روز قيامت زبان او را  از پس سر بيرون کشند، زنجير 

  ٨٥. »آتش به سر وی زنند و آتش در دهان او باشد
 وحال آنکه  که به . قشر های اجتماعی آزار می ديدنددوره زنان بيش از ساير درآن            

ديده م، زنان در کنار مردان دوره می بينيدوران صفوی، چنانکه در مينياتور های آن 

                                                
  !،  چاپ دوم، آلمان، انتشارات نيما،  بی تاريخ)شرح زندگانی من (خاطرات:    زنجانی، ابراهيم 83

  
  ۱۶۶.  ، ياد شده، صخاطرات امين الدوله   84
  .  قمری۱۳۰۹نشگاه، در بيان تاديب زنان، خطی، کتابخانه دا   85
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می نواختند و بار شاردن و تاورنيه،  زنان چنگ به گواهی جهانگردانی از ت. می شدند
گواه اين نکته همانا  . می نوشيدند و ساقی می شدندباده حتی  .پايکوبی می کردند

ص و  رقناصریاما به دوران . نقش های ديواره های کاخ چهل ستون اصفهان است
 مردان يهودی جامه زنانه می پوشيدند و به ناچار. آواز  زنان برای مسلمانان ممنوع شد

تصاويری به در اين زمينه » آلن شائولی«کارم چنانکه هم! به جای زنان می رقصيدند
   ٨٦.دست داده است

 به اهل ديناز  .طناب را بريدسته از ماليان بود، ابراهيم زنجانی که خود برخا     
شده » ذوالرياستين«ی است اين ماليان چند: نيز افزود.  کردياد»صنف اختراعی«بهمثا

با «، يا »جنبه مالئی را از دست داده اند«، يا »کم کم جنبه آقائی يافته اند «اند، يا
، يا »مدتی است سلوک ديگر دارند«: ، يا»حکومت از در سازش در آمده اند

چهرهء می افزود  همو . ديگری از اين دستو سرزنش های» همدست حکومت اند«
مامور «ميرغضب يا «ميماند به يک  آخوند ها بيشتر خدا در وعظ و روضه خوانی اين

که اهل دين و اهل » جميع خصايلی«يعنی. »یحاکم بدخو«و يا »  خاِن مقتدر« يا» قاهر
  هاين آخوندا!  »اسالم  قطعاَ روحانی ندارد«:  تا بدانجا رسيدکه گفت٨٧!»دولت دارند

  : نمونه ای هم بدست داد  ٨٨!»می خواهند اسالم را بدنام کنند«
امام حسين عليه :  روضه خوانی پای منبر می گفت کهمن شاهد بودم          

السالم در جنگ کربال با هر نيزه می زد، پشت سرهم ده نفر را مانند 
وحضرت عباس در رکاب، با پای خود ... کباب در ميل دوخت

                                                
86 Alain Chaoulli : Les musiciens juifs en Iran, au XIXe et XXe siècle, Paris, 
Harmattan, 2006,  p. 74. 

  .، خطی، ياد شدهسرگذشت منشيخ ابراهيم زنجانی،     87
 اهل سنُت بر خالف شيعه صنفی به نام زيرا . اين عبارت زنجانی شگفت انگيزاست.  شيخ ابراهيم زنجانی، ياد شده   88

   . ندارد آخوند
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صد نفر را کشت و اسب امام حسين عليه السالم چهل نفر را با پان
حضرت قاسم  يکی را گرفته به هوا  .دندان و لگد به جهنم فرستاد

 ٨٩  .»آنقدر رفت  که از ديده پنهان شد. انداخت
. اين ملت بيچاره هرکار می کنند از چنگال ايشان خالصی ندارند«:  همو می افزود  

که به نام طالب دور ماليان را گرفته » اين اوباش«. ن طلبکارمردم بدهکارند و ماليا
ابدا در صدد تحصيل درس خواندن شريعت نيستند، بلکه کار و زندگانی شان «اند 

حسن ديگری  »عمامه و قبا«به غيراز.»است» مستلزم دسته بندی و قلچماقی«
 و روحانيت ياد برخی از نويسندگان و روشنفکران زمانه با اکراه  از  دولت٩٠.ندارند
از آن ميان ميرزا نواب بدايع نگار بود که رساله اش را به زمانهء ميرزا حسين . کردند

 شگفت انگيز اينکه بدايع نگار، ميرزا آقاسی را سخت ستود ٩١.خان سپهساالر آراست
در نقد سلطنت و دولت هم .  و خشونت ميرزا تقی خان اميرکبير را سخت نکوهيد

  :نوشت
است کارش منحصر است به صحبت و تفريح و بنائی  اگر سلطنت «

اگر دولت است به جمع آوری و ... عمارت و عزل و نصب بی موقع
از معاش چهار نفر يتيم ... تحصيل چهار شاهی نقد و جنس وماليات گرفتن

 بيوه زن مسکين و دادن آن به چهار نفر مردم اوباِش قالش بی و
قی نمانده مگر چهار آخوند اگرملت است، چيزی از او با... آئين

پيشنماز و چهار دسته سينه زن و ده دوازده روضه خوان و شبيه 

                                                
در » من شاهد بودم«: به مثل آنجا که زنجانی  می گويد. ئی چند ديده می شود  ميان نسخه خطی و چاپی تفاوت ها 89

  کدام نويسنده؟! »به قول يکی از نويسندگان«: سانسور نسخهء چاپی آمده است
  .همانجا  90
را » نيابت وزارت علوم  و رياست تجارت««مری ق۱۲۷۶ دربدايع نگار زمانهء محمد شاه و سپهساالر را تجربه کرد   91

  .  جای دادم و بخشی را در کتاب مشترکمان با آدميتی يافتماز او چهار رساله خط در دانشکده حقوق . شتدا
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که به صور مختلف و لباس های ... خوان و بدصدای بد آواز
متفاوت و ريش و سبيل متناسب و نامتناسب، يک مشت رعيت فقير 
وبيچاره را طعمهء خود کرده اند و ِهی از اين ها چيز می گيرند و 

بدا به ...  ند و می خورند و کج می نشينند و تند نگاه می کنندمی بر
حال مملکتی که ترقی اشخاص منوط باشد به جهل و حمق يا 
تجاهل و تحامق ولوطيگری و مسخرگی و يا دزدی و خيانت و 
کسی نتواند که در آن خاک حرفی بزند بر باطل اعتراض کند و يا 

   ٩٢. »دعوی علم و هنرکند
 انشاء الّله ماشاء الّله در رسالهء  که با ماليان چندان اُخت نبود، خان کرمانی  ميرزا آقا 

   :نوشت به طنز
. جغرافيای آسمان را  وجب به وجب می شناسند« اين آخوند ها 

 جميع کوچه ها و خانه های شهر جابلقا و جابلسا را نقشه برداشته
لل خودشان از تاريخ م... اند، اما از جغرافيای زمين خبر ندارند

فرنگيان را مذمت می کنند که دنيا ... چيزی به گوششان نرسيده
درجه بيشتر وحال آنکه دنيا پرستی خودشان صد ... طلب هستند

برای تحصيل  رياست و حب  جاه و ثروت به هر گونه رزالت . است
   ٩٣.»و دنائت تن داده اند

کوک و «زيرا هم . ر بودندکشو» پليتيک دان«ها » سوسمارالدوله«اين هموبه گفت     
! نو دولتانی در نقش دولتمردان٩٤.»کلک عرفی را می دانستند و هم دسائس شرعی را

                                                
،  »روزگار يک اهل قلم در دورهء قاجار، ميرزا حسين نواب بدايع نگار«:   هما ناطق، در همکاری با  اصغر مهدوی 92

-۸۴۹. ، ص۱۸، جلد راهنمای کتابنيز مجلهء  . ۴۶۹، شمارهء مجموعه خطی دانشکده حقوق دانشگاه تهرانتهران، از 
  .  منتشر شدافکار اجتماعی و اقتصادی،:  و نيز در کتابمصيبت  وبا:بار دوم همين مقاله در .  ۸۳۵

  .انجمن آثار ملی قمری،  تهران، کتابخانه ۱۳۰۷، خطی، رسالهء انشاء الّله ماشاء اللُه: ميرزا آقاخان کرمای  93
  .    اين رساله پيش از انقالب در ايان منتشر شده بود.سوسمار الدوله: ن کرمانی   ميرزا آقاخا 94
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و مکنت » مال«به گردآوری . شدند» دخيل در امور سياسی«بدينسان ماليان پا دار 
و عشق به رياست و سياست بر » جنبهء آقائی« رفته رفته .برآمدند و ثروت اندوختند

ين اسالمی  در بهره گيری از فرصت و ناتوانی دولت، قوان٩٥.بچربيد» نيتجنبهء روحا«
را جان دادند و از هر سو به تقويت » ناسخ و منسوخ«احکام . را از نو زنده کردند

به ياری اين محکمه ها بود که  با دولت در امور مالياتی  . محاکم شرعی برآمدند
 ازای در. گرفتندارباب حکومت رامحکمه های شرعی جانب در  اکنون . کنار آمدند

امالکشان را از بدهی معاف . داد» تخفيف«  رااين خدمت، دولت هم ماليات ماليان
 برعهده  نيز متولی باشيان جمع آوری ماليات راکهتا جائی که گاه اجازه داد .  کرد

  ٩٦.شناسند
الصهء دولتی افزون بر موقوفات، امالک خ«ديگر اينکه با همدستی دولتيان مستبد،      

آن  را که کرور ها ارزش داشت، تصاحب کردند و با وسايلی که قلم از از نوشتن
  ٩٧.»شرم دارد، ثروتمند شدند و فرمانروای مطلق جان و مال و عقايد مردم گشتند

مهم تر .  به در آوردندنيز از دست شاهزادگان و اهل دولتانحصار گندم و غالت را 
 محکمه های نوين  و سود داد و ستد تجاری بهره گيرنداينکه کوشيدند از سرمايه و

اهل »  مال بی شُبهه «و» مال با شُبهه«به بهانهء نيز . بازرگانان را به ورشکستگی بکشانند
را به ورشکستگی بکشانند و اموالشان را در محمکه های شرعی  غصب داد و ستد 

   ٩٨.کنند

                                                
.۵۰. ياد شده، صحيات يحيی، :    دولت آبادی 95  

  .۵۱.   همانجا، ص 96
  ۷۲.، جلد يکم، ص۱۳۵۸ جلد، تهران، انتشارات علمی ۳تاريخ مشروطيت ايران، :  مهدی ملک زاده   97 

  .آورده ام» ..بازرگانان در داد وستد«به تفصيل در کتاب   رابطه تجارو روحانيان را  98
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افزون بر غصب، به خيال رشناس، ا گيالنی از آخوند های س  در گيالن حاج آقا رض
خريد و  و »  و ثلث جريب ملک داشتهرکس نيم جريب«. مالک مردم افتادخريد ا

جناب «محاکم شرع هم، فتوا دادند که . » تومان اجاره داد۱۱ تا ۱۰«هر جريب را 
و کسی را » اين امالک را خريده» مستطاب حاج آقا رضا به قانون شريعت مطهره

  ٩٩.نيست» حق منع«
اين .  در اصفهان ماليان بزرگ با ظل السلطان و دربايان بزرگ در رقابت بودند     

تا می کرد و نفوذ آنان را برای حکمرانی خود و » کجدار و مريز«شاهزاده با آنان 
 حاج سياح هم در سفر اصفهان ١٠٠.درجهت رقابت با برادرانش ضروری می دانست

ر به اقتداری دست يافته اند که تمام مردم دراين چند سال علمای اين شه«: می نوشت
البدند در زير بيرق يکی از مقتدرين ايشان زندگی کنند و الّا از طرف حکام و 

  ١٠١.»مالهای ديگر نابود می شوند
قمری به مناسبت مرگ حاج مال علی ۱۸۸۹/۱۳۰۷(در تهران به سال گوياست که    

رسهء سپهساالر را که تا زمان ، مد۱۸۷۲کنی مجتهد تهران و محتکر گندم به قحطی 
 به آخوند  نيزمسجد سپهساالر را.  از بناهای دولتی بود، به  امام جمعهء تهران سپردند

جابجا کردن :   ديگر نوشت کسروی در جای١٠٢.ابو طالب زنجانی دادند
/ ق۱۳۱۲در اعتماد السلطنه  ١٠٣.دستگاه دولت به ماليان بود» حق السکوت«موقوفات

                                                
  .عرايض رعايا  99

  .۳۷.  ياد شده، صحيات يحيی،دولت آبادی،    100
  .۴۲. ، ياد شده، صخاطرات حاج سياح   101
  .۶۴.  ياد شده، صتاريخ مشروطه،   احمد کسروی،  102
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است، » دولتی« که جماعت وقتی می ديدند پيشنماز  مسجدی داد گواهی م.  م۱۸۹۵
   ١٠٤.در نماز او حاضر نمی شوند

 طالقان و طبس به عنوان نمونه از امالک توان مینخست  در ربط با غصب اوقاف     
امالک :  نوشتاسناد بايگانی وزارت دارائی ايراننقل از  به بانو لمبتون .ياد کرد

 که جزو امالک وقفی به  نيزامالک طالقان. شدند» خصیتبديل به امالک ش«طبس 
 در جای ديگر خرج می شد  هم درآمدش.  به دست روحانيان  افتاد وشمار می رفتند

قريب دو «: حاج سياح گزارش می کرد  ١٠٥.»مصرف واقعی خود نمی رسيد«و به 
از چندی . »هزار سيد و مالی مفتخور به جان مردم افتاده و موقوفات راباال کشيده اند

دارند، کافی است يک بنده خدا » دستگاه شاهی«خريده اند، » ملک«پيش از بس 
 ١٠٦.»حسابش را می رسند» شمشير و تکفير و نيزه و تبر«اعتراض و پرسشی کند با 

هم از اين رو که . آخوند های خرده پا به مردم نزديک تر بودند تا به سران روحانيت 
   .نمی شدند و موقوفات بهره ور از دهش های دولت و غصب امالک

:  روستائيان بار فروش نوشتند.به دست می دهمکی دونمونه از شکايات مردم را ي    
 .» تا کنون شش راس گوسفند ما را برده اند.حاکم شرع دست به يکی با مالکان است

هشت سال است آخوند حاجی مال محمد چند «از رعايای خوی عريضه فرستادند که 
 ضبط کرده و به هيچوجه سند شرعی  به اسم وقف مالک موروثی ما راپارچه ا

پسران حاجی مال هادی :  سبزواری ها  گفتند. محتاجيمرای معيشت خود ما ب. ندارد

                                                
  .۱۲۰۰. ، ص۱۳۱۳ شعبان ۳، ياد شده، روزنامه خاطرات:   اعتماد السلطنه 104
، ۱۳۳۹، ترجمهء منوچهر  اميری، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتااب، مالک و زارع درايران: لمتون. س .  ک 105

  ۲۹۲-۲۹۳. يادداشت های ص
  .۳۰۸. ، ياد شده، ص۱۳۴۶،  تهران، خاطرات سياح    106
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را که مورد » طلّاب واقعی «.گذاشتند سبزواری دست روی مدرسهء وقفی سبزوار
   ١٠٧.اعتماد مردم بودند، بيرون کردند

مال «عريضه فرستادند تا بلکه اين .  به تنگ آمدند همپا و بی چيز طلبه های خرده      
مال حسين :  از دهات فارس گزارش رفت. را از دست غاصبان به در آرند» وقف

عالوه برا اين برخی از ما ها ... تا توانسته اموال ما را بدون حق و حساب برده«آخوند 
از کسان را که در زنجير بودند، بعضی . بعضی به بست رفتيم. را حبس و زنجير کرده

محتسب ها به اصطهبانات برده مبلغی جريمه گرفته و آزار نمودند حاال هم در مسجد 
استدعا اينکه شر ... جرات بيرون آمدن نداريم. نو بست نشسته ايم و ناخوش شده ايم

  ١٠٨.»اين ظالمين را از سر ما مظلومان بيچارهء تمام شده کوتاه فرمائيد
اين متولی باشی قم نه تنها جواهرات و اموال حضرتی را «شکايت رفت که     از قم 

چماقداران و اجزای او بی محابا به «ديگر اينکه ! » بلکه ازآب شهر هم می دزدد،برده
گاهی هم ما ... خانهء مردم می ريزند و قبالهء ملک را به عنف از صاحبانش می گيرند

و گاهی با حکومت همدست شده، از هر .. .کی از حکومت اجبار می نمايدرا به تشّ
چنانکه ١٠٩.»می خواهد حق ما را ضايع کنند. دو جانب رعيت را متضرر می نمايند

                                                
بخشی از .  عريضه، خطی، کتابخانه ملک۸۰۰  شامل   قمری، مجلس تحقيق مظالم،،۱۳۰۱-۱۳۰۶ رعايا عرايض   107

  . در کتاب مشترکمان جای داده ايماين عريضه ها را  با آدميت
  .همانجا   108
  . همانجا 109



 34 

مبالغی . برسرما ريختند) لوطيان(الواط . امالک ما را گرفتند. حکم صادرکردندعلما«
   ١١٠!»آرام نداريم. نان نداريم. جريمه گرفتند و زراعت ما را برگردانيدند

:  که در ملک اجار ه ای به سر می بردند نوشتندنياسر کاشان رعيت روستای    در
حکم صادر کردند و امالک ما را از ما «حتی. آخوند های شهر به جان ما افتادند

صدمات . بر سر ما ريختند) سپاه لوطيان در خدمت علما(چند مرتبه الواط . گرفتند
 جريمه گرفته اند و زراعت را اجرت المثل و مبالغی. زده خرابی وارد آوردند

آرام . خودمان نان نداريم. عيال ما از ترس شب خواب ندارند. برگردانيده اند
 کوتاهی بسندهبه پاسخ  صدراعظم در حاشيهء عريضه ها تنها  امين السطان١١١!»نداريم

  .می کرد و اميد پوچ می داد
 ماليان  کهکرد  اعتراضحکومت در عريضه ای به طايفهء حاجيلو از همدان     

آقا عبدالرحيم آخوند، محصول آخوند « از آن ميان .»امالک ما را غصب کرده اند«
و ملک ما را بدون اطالِع ما ... سند انتفاعی به اسم خود نوشته. ما را برداشته

  ١١٢.»فروخته

قريب دو هزار سيد و مالی «در اين شهر : گزارش می کردزبااز مشهد حاج سياح     
از چندی پيش  به خيال . »جان مردم افتاده و موقوفات را باال کشيده اندمفتخور به 
دارند، کافی است يک بنده خدا  به » دستگاه شاهی«اکنون . برآمده اندخريداری 

شمشير و تکفير و نيزه و تبر حسابش را می «اعتراض  برآيد و پرسشی کند، با 
                                                

امل   قمری، مجموعهء خطی ش۱۳۰۱-۶اسناد خطی کتابخانهء ملک، عرايض رعايا به مجلس تحقيق مظالم،     110
در اينجا به  برخی عرايض ديگر . بخشی از اين عريضه هارا در کتاب مشترکمان با آدميت  آورده ايم.  ( عريضه۲۷۰۰

  ).اشاره می دهم که در آن کتاب نياورده ام
  .همانجا  111
  . همانجا 112
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 شيوع  بيماری های واگير يعنی در مرگامرگیغصب امالک به کنار،  در  ١١٣.رسند
به مثل  به .   ماهی می گرفتنددار از تبار وبا و طاعون، باز روحانيان آز آب گل آلود

تربت «راه عوام فريبی، به جای اينکه به ياری بيماران  برآيند، به نام دارو 
به مردم چنين حالی می  حتی  برخی از ماليان ! د تجويز می کردن١١٤»سيدالشهدا

  ! استزنان» کفش پاشنه دار« همانا  ناخوشی ها و قحطی هات بروزکردند که عل
د های ثروتمند زودتر آخون«گواهی می داد که به روزهای تنگی و سختیگوبينو     

خراسان روی  که در ق۱۳۱۱/م۱۸۹۴ در قحطی چنانکه ١١٥.»می کردنداز همه فرار 
 با حکومت همدست  در دمماليان.  بر روحانيان شوريدند،داد، مردم به تنگ آمده

جان همينکه سر و صدا خوابيد، باز به .  به انجمن نشستندو. آراستند» شورا «.شدند
   ١١٦.شورش را خواباندند  اما  سرانجام به ياری حکومت، مردم افتادند

پای منبر چهرهء خود را به خدائی ترسيم می کردند که بيشتر به يک     ماليان 
کدخدا و ... حاکم بدخوی... خاِن مقتدر... ر قاهر يا به مامو می ماند و»ميرغضب«

همين نويسنده در . »که اهل دين و اهل دولت دارند»جميع خصايلی«يعنی . »کالنتر
من شاهد بودم روضه خوانی پای منبر می «: نقد آموزش های خرافی ماليان می افزود

سرهم ده نفر امام حسين عليه السالم در جنگ کربال با هر نيزه می زد، پشت  : گفت
وحضرت عباس در رکاب، با پای خود پانصد نفر را ... را مانند کباب  در ميل دوخت

 ١١٧.»کشت و اسب امام حسين عليه السالم چهل نفر را با دندان و لگد به جهنم فرستاد

                                                
  .همانجا  113
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مردم . اين ملت بيچاره هرکار می کنند از  چنگال ايشان خالصی ندارند«بدتر اينکه 
ابدا «که به نام طالب دور ماليان را گرفته اند » اين اوباش«. طلبکاربدهکارند و ماليان 

مستلزم «در صدد تحصيل درس خواندن شريعت نيستند، بلکه کار و زندگانی شان 
، به ابزار »به غير از يک عمامه و قبا و عبا و چماق...است» دسته بندی و قلچماقی

  اين .می هراسند» داروغه و کالنتربيش از «ديگری نياز ندارند چنانکه مردم از آنان 
در .  به عريضه نگاری و شبنامه نويسی آوردندچنين بود که  مردم رفته رفته روی 

. به دست می دهمهائی  نمونه . قمری  اعالميه هائی به در و ديوار زدند۱۳۱۰/م۱۸۹۲
  : نوشتند

از . صدرنشين  شده اندقايان از برکت کار و زحمت  مردم اين آ« 
زندگی مرفّه علما حاصل .  ن نعمات و رفاه برخوردار گشته اندبهتري

عجبا که هرگاه  صدای دفی از خانهء . و ثمرهء زحمت رعاياست
 ها به فقيری بلند می شود، رِگ امر به معروف حضرات آيت اللّه

ايستادگی تا ريختن خون صاحبخانه حرکت در آمده، لشکر طالب 
ر زير چوب وفلک از دربار و اما فرياد مظلومان که د. می کنند

اين توهين .   حکام به آسمان بلند می شود آقايان را کک نمی گزد
ها و غارت وها و شکنجه ها که بر مسلمانان وارد می آيد ، در نزد 

اين ملت فقير کرور  کرور پول خرج .آقايان گويا از عاديات است
ر جهت راحت کرده تا به اتفاق مردم به رفع ظلم برآيد ، نه اينکه د

    ١١٨ .»خود در مقابله با رعيت دست در دست حکومت بدهد

                                                
  ۳۳۸ -۳۳۹. ، صخاطرات سياح: نک.    م۱۸۹۱/ ق۱۳۰۸، شبنامه   118
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 در ١١٩!»حاال سلطنت انگليس است در ايران«:می نوشت  به طنزاکنون اعتماد السطنه            
. نامسلمانان بسی آزار ديدند.  نيمه دوم سدهء نوزده وضع اقليت ها  وخيم تر شدپايان

 اگر هم آزار دادند، ،و حال آنکه ارمنی و يهودي را .داهل اسالم زرتشنيان را بر نتافتن
براون گواهی دادکه برای مسلمان، زرتشتی که پايه گزار . خودی و اهل دين دانستند

 زرتشتی می ١٢٠!به حساب می آمد» پست تر از يهودی و عيسوی«ايران زمين بود 
. هم آوردبايست پوشاک تارنجی تيره به تن کند، از پنبهء ويژه ای که خود فرا

اجازهء اسب . درهای خانه هاشان می بايست کوتاه تر از در  خانهء مسلمان بسازند
دوران » خانه های بلند و بادگير دار«حتی  ممنوع بود که . سواری در شهر را نداشتند

گزارش می رفت .  مغول را که خودشان ساخته بودند، تعمير و باز سازی کنند
به «و به راه نجات خويش » سلمان ديگری را بکشتمسلمانی در زد و خورد ، م«که

در دم  مسلمانان . آنگاه گناه را به گردن آن طايفه انداخت! »لباس زرتشتی درآمد
زرتشتيان «سرريز کردند و به  تهديد برآمدند که اگر کشنده را پس ندهيد، جمله 

. برود) لدولهعماد ا(بيچاره زرتشتی بر آن شد که نزد حاکم .  »راکشتار خواهيم کرد
 کشنده خوشبختانه. »تا  بلکه همکيشانش را از مرگ برهاند. گناه را بر گردن بگيرد

   ١٢١.پيدا شد و ماجرا به خير گذشت
نجس و کافر می «  مسلمانان، اقوام ختنه نشده و از آن ميان ارامنه و زرتشتيان را                  

هنامه را به هنديان شناساند، گواهی می اردشير بنشاهی کتابفروش بنام که شا .خواندند
  :داد

                                                
  .۶۷۷. ، ياد شده، صروزنامه خاطرات: اعتماد السلطنه  119
  .۳۷۵. براون، ياد شده، ص   120
  .۳۷۱.    براون ياد شده،  ص 121
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در هر منزلی که بار گندم را زمين می گذاشتيم، شلوار ما را  «
     ١٢٢!»پائين می کشيدند تا بدانند ختنه شده ايم يانه

 فرستادهء پارسيان هند نيز محمد هاتاريا مانکجی.        پارسيان به تنگ آمده بودند
  :به حکومت هم نوشت. دست از آزار زرتشتيان برداردتقی نجفی را نکوهيد تا بلکه 

بعضی از طايفهء زرتشتی ميوه و بستان خود را که در دهات و « 
بلوک خود دارند به قرار رسم معمول به شهر آورده و می 

جاللت مآب شما با آنها مخالفت ) گماشتگان(بندگانفروشند، از
وستدار نمی چون د. می شود و به آنها اذيت و آزار می رسانند

خواهم که به اسم بندگان آن مخدوم مکرم شکايتی به شاه برسد 
قدغن نمائيد که کسی با آن طايفه معترض آنها نشود تا مطابق 

  ١٢٣!»معمول ميوه های خود را به شهر آورده بفروشند
فخر المسلمين حجت «نيامد مانکجی دست به دامن » جناب«آن چون خبری از      

از اين دست که اين مسلمين نمی گذارند طايفه زرتشتی . شد» االسالم شيخ مرتضی
بنائی و نجاری و خياطی و جوالئی و خشت مالی و پارچه بافی و حمالی و قاصدی و «

خدا پدر اين مجتهد را  بيامرزد،  دستکم جانب  . »چارواداری و داالنداری کنند
  ١٢٤!»نها حرام استاذيت اهل ذمی و اخذ مال آ«: مانکجی را گرفت و فتوا داد

به قول براون، شراب . ديگر بهانه برای سرکوب زرتشتيان، همانا باده خوری بود      
 ،پندار نيک« در مفهوم ،»سه گانه«خوری زرتشتي، سنتی بود کهن و همراه با جام 

چنانکه حافظ نيز .  با افکندن سه جرعه بر خاکهمراه » گفتار نيک، کردار نيک
اين جملهء معترضه را هم !   »راب خوری جرعه ای فکن برخاکاگر ش«: سروده بود 

                                                
  .۱۹۸۴/ ق۱۳۶۳ به کوشش  موبد شهمردان، حيدر آباد، هندوستان، خاطرات،:    اردشير بنشاهی خاضع 122
  .۲۳۰ ژوئيه ، ۲ / ۱۲۸۰ محر ۱۹ن،  آرشيو انجمن زرتشتيا:  مانکجی هاتاريا به مال محمد تقی    123
  .  ۲۳۶.     مانکجی به مال شيخ مرتضی،  همانجا، بی تاريخ، ص 124
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زرتشتی «از زبان  اداورد براون بياورم که چندی با اين طايفه زيست وگواهی داد که 
    ١٢٥!»از برای مست شدن«و مسلمان » می را در نيايش به راه همکيشی می نوشد

اما  .ديان لغو کردند گفتنی است که در آن سال ها جزيه را برای ارمنيان و يهو   
گوبينو که از دوستداران اين طايفه بود،  .زرتشتيان يزد همچنان مشمول جزيه بودند

 ۸۷۰ شدکه ساالنه به خواستار لغو آن ماليات های سنگين  از حکومتچندين بار
در پشتيبانی از . زرتشتيان هند هم  به شکايت از دولت ايران برآمدند. تومان می رسيد

 نامی فرستادند که چه بسا سرپرست  باليوز خاند، پارسيان هند شکايت به زرتشتيان يز
  : نوشتند. زرتشتيان بوده باشد

زيرا . اين دعا گويان نمی توانيم  هر ساله  اينقدر وجه بپردازيم«
شصت سال پيش از اين که شش هزار خانوار زرتشتی در آن 

رر بوده و سرزمين بوده، جمع جزيهء ايشان مبلغ دويست تومان مق
ديگر اينکه ... اکنون که يک هزار خانوار در واليت  باقی مانده اند

عاليجاه مانکجی ليمجی از طرف زرتشتيان هندوستان عريضه به 
   ١٢٦.»دربار جهان مطاع فرستاده

  :     در نامهء ديگر خطاب به يکی از مجتهدان که نامش را نبرده اند،  گله کردند
ی از مطيع االسالميان  به اقتضای وقت در شهر يزد و کرمان يک«  

يا به جهت رفتن سوار . منع کرده است که زرتشتی رخت نو بپوشد
ورنه مسلمانان او را با سنگ و کلوخ و يا . اسب و استر  و االغ نشود

دست و چوپ اذيت و آزار  رسانيده  و از سواری پياده کردن  با

                                                
  .۳۷۵.    براوان، ياد شده، ص 125
متن کتاب گاه به گچراتی است .  فارسی و فرانسه. ۹۳. ، ص۱۸۶۹ و نامه های گوبينو،   بمبئی اسناد زرتشتيان يزد   126

  .. های گوبينو به فرانسهو اسناد به فا رسی  و نامه 
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ين اشخاص را منع امرمی نمايند و از بزرگان اسالم نيز هيچيک ا
  ١٢٧» نمی نمايند

هم پيداست که در گرفتاری ها به گوبينو و پارسيان هند روی » اسناد زرتشتيان«از 
برگردان يکی از نامه های گوبينو را . می آوردندکه پشت و پناه زرتشتيان ايران بودند

  :               به دست می دهم » دارالخالفه«خطاب به 
ه به افتخار دوستدار و اظهار تشکر از حمايت مراسله ای ک: صاحبان«

دوستداردر بارهء هم مذهبان کرده بوديد، الحق  اين تشکر شما در 
اگر چه علی الظاهر از  دوستدارچندان حمايتی . من سخت موثر افتاد

اما بال شک با صبر کار پارسيان مقيم ايران زمين،  روز . ناشی نشده
ر الزم نمی داند که به خدمت شما به روز بهتر خواهد بود و دوستدا

بنويسد که از برای پيشرفت امورات پارسيان ايران، دوستدار نيز با 
به سبب اينکه  بر خود شمامعلوم  و بی شبهه . شما  هم انديش  است

اين قول دوستدار در نزد شما معتبر است و اميدوارم که اخالص 
     ١٢٨.»نوکنت  قبي.  کيشی دوستدار در نزد شما مقبول افتد

 از اردشير بنشاهی هم ياد کنيم که از بزرگان زرتشتی بود و در هندوستان 
، از ايران کتاب می خريد و در بمبئی می خاضعاو با لقب .  کتابفروشی داشت

 ١٢٩همو روزگار زرتشتيان يزد را به تفصيل به قلم کشيد و درخاطراتش. فروخت
  :  گواهی داد

ی را پائين می کشيدند تا ببينند ختنه مسلمانان شلوار جوانان زرتشت«
کشاورزان و بازرگانان زرتشتی را يارای اين نبود که !  شده اند يانه

                                                
  .۲۷۴.    همانجا، بی تاريخ، ص 127
  .۳۶. ، ياد شده، صاسناد زرتشتيان، ۱۸۶۲ دسامبر ۲۹  گوبينو به دارالخالفه طهران،  128
  .۱۹۸۴/ ق۱۳۶۳، به کوشش موبد شهمردان، حيدر آباد، هندوستان، خاطرات» خاضع«  بنشاهی، اردشير  129
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در . می بايست شهر را دور بزنند. با خر خود از ميان شهر بگذرند
کمک رسانی به زرتشتيان ناصرالدين شاه نامه ای برای مستوفی 

راه به جائی .  قه شدالممالک  فرستاد و خواهان بهبود وضع آن فر
  ١٣٠.نبرد

: از آن ميان. نمونه های سرکوب زرتشتيان به دوران ناصری بی شمار است              
به لباس «مسلمانی در زد و خورد مسلمان ديگری را بکشت و به راه نجات خويش 

ر دم  مسلمانان سرريز د. آنگاه گناه را به گردن آن طايفه انداخت. »زرتشتی درآمد
زرتشتيان راکشتار « تهديد برآمدند که اگر کشنده را پس ندهيد، جمله د و بهکردن

گناه را بر . برود) عماد الدوله(بيچاره زرتشتی بر آن شد که نزد حاکم !  »خواهيم کرد
خوشبختانه کشنده پيدا شد و ماجرا . »همکيشانش را از مرگ برهاند«تا  . گردن بگيرد

جزيهء «همانطور که : در خواستش اينکه.  نوشت ژنرال يحيی خان ١٣١.به خير گذشت
ارامنهء تبريز را بالمره معاف دشته اند، بدان موجب آنچه را هم که از بابت پارسيان 

  زرتشتيان را هرگز ١٣٢.»ايران وصول می نمايند، آن را هم معاف بدارند)  زرتشتيان(
  .يارای  اعتراض و گاليه نبود

ادوارد براون را به جای زرتشتی گرفتند و نفرت از زرتشتی چنان بود که حتی 
داشتم از ميدان  شهر می «: براون گواهی می داد که. دشنامش دادند و توهين کردند

ای گبر، از سر « : مسلمان جوانی به قصد، مراهول داد و با پرروئی فرياد زد. گذشتم

                                                
  .۲۴۷. ، ياد شده، صاسناد زرتشتيان.  م۱۲۸۰/۱۸۶۳ محرم ۲۸الک،  ناصرالدين شاه به مستوفی المم 130
  .۳۷۱.   براون ياد شده،  ص 131
متن فرانسه و برگردان کامل   . ۱۸۶۶، چاپ بمبئی، اسناد زرتشتيان،  ۱۸۶۲ مارس ۳   گوبينو به يحيی خان، تهران،  132

  . نامه های گوبينو  در اين کتاب آمده است
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 جامه های زرتشتيان يزد ناگزيرند«: کرزن نيزگواهی می داد  لرد١٣٣!»راه من دور شو
و به هنگام عبور از کوچه  ... در شهر حق  اسب سواری  ندارند. کمرنگ بپوشند

 نيز  را  عينک زدن به چشمزرتشتيان حِق «١٣٤.»امکان حمله در امان نيستند هرگز از
هم  گوبينو ١٣٥.»نداشتند و از برداشتن چتر هم برای جلوگيری از آفتاب محروم بودند

هء باال بلندی به ژنرال يحيی نام. ق۱۲۸۳/م۱۸۶۶انکه در چن.هوای اين طايفه را داشت
جزيهء ارامنهء تبريز را بالمره معاف «همانطورکه : در خواستش اينکه.  نوشتخان

ايران وصول می ) زرتشتيان( که از بابت پارسيان داشته اند، بدان موجب آنچه را هم
    . اما گوش شنوا نبود١٣٦»نمايند، آن را هم معاف بدارند

 م ناخرسندی  های خود را از علما  مرد در شبنامهء ديگری که به در و ديوار زدند،باز
  :١٣٧اهالی تهران نوشتند. و حکومت به قلم کشيدند

سئوال می کنيم آيا شما از وضع مملکت خبر داريد يا خير؟ آيا از  «
حالت اين رعيت آسايش نديده که از دسترنج خود، شما را 

خير؟ اين ملت آقايان را بهترين نعمات، صدرنشين کرده آگاهيد يا 
زنها، عمارات، لباس ها، اسب ها و باغات و امالک بخشيده و خود 

اما .  کرور ها بابت تحصيل آقايان خرج نموده. ذلت را قبول کرده
شما آقايان چه توجهی به حال اين ضعيفان کرده ايد؟ و کجا 

                                                
  ۳۸۰ .   براون، ياد شده،ص 133
 .۲۶۴.  کرزن، ياد شده، جلد دوم، ص 134

  .  همانجا۸۰
 

136 Paul Ward : City and  village in Iran, University of Wisconsin Press, London 
1966, P. 45. 

 
  .۱۰۹. ،  جلد دوم، ص۱۳۲۸تهران، انتشارات خاور گفتار خوش يارقلی، : شيخ محالتی غروی  137
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با که هر درصدد جلوگيری از ظلم های بيحساب برآمده ايد؟ عج
گاه صدای دفی در خانه فقيری بلند شود، رگ امر به معروف 
حضرات آيات اهللا به حرکت درآمده، لشکر طالب تا ريختن خون 

 اما فرياد مظلومان که در زير چوب.  کنندصاحبخانه ايستادگی می
فلک بلند می شود، آقايان را کک نمی گزد و گويا از عاديات و 

   ١٣٨!»است
 به حکومت  نه تنها  بود،ديگری که بيگمان در همان سال ها نوشته شده     در شبنامه 

  : چکيده ای به دست می دهم.   برآمدندخويش هم به نقد ، بلکه تاختند
نشسته ايم که از شاه و وزير و خان و . همه تقصيرها از خود ماست«

ما عاملين و مسببين ذلت و زبونی . واعظ ومال حقوق خود را بستانيم
در نيافتيم که آسايش و رفاه ماليان از فالکت . ا باز نشناختيم خود ر

ما، تشخص و زندگی شان از ثمرات زحمت ما، و خرافات ضاره ای 
مقام و جايگاه آنان، خود . که به خورد ما می دهند، از جهل ماست

ما در اثر فالحت و زراعت دو ثلث از مردم : به زبان حال می گويد
اغ و دهات و پارک و استر و شتر و گاو و ايران صاحب امالک و ب
از قوه واهمه شما مردم به اين شکل ها ... خر و درشکه نشده ايم 

خانواده سلطنت که  ما از فضول و کثافت ثقليه.  متشکل شده ايم
مواجب و .... ما هرگز از اهالی وطن . جنس مالئکه اند، تعين داريم

 نصيبی نخواسته ايم که جز بهره نبرده و... باغات و دهات و بلوکات 
ما برآمده از استبداديم و نه . استبداد طالب اوضاع ديگری باشيم

قوه : منقسم به دو قوه بيشتر نيست در نزد ما دنيا. برکشيده مردم
استبداد که نورانی است و ما زنده از آن نور، و ديگر قوه ظلمانی 

                                                
     . م۱۸۹۱/ ق۱۳۰۸، شبنامه    138
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ين دو و ا. که همانا خواست ها و هوی و هوس شما مردمان است
پس ما به خواست خداوند قهار است که در . قوه همواره در جنگ

به يمن اين مزيت است که مختاريم . کنار حکومت جای گرفته ايم
ره خواه و مامور تا خانه و ملت و قوميت تمامی اهالی ايران را يکس

يا به بيگانگان واگذاريم، يکدفعه و خواه به دفعات تاراج کنيم و
ينيم، ازگرانی ارزاق همه را يک مرتبه به وادی عدم قحط و غال بيافر

روانه کنيم و جملگی را به ياری احکام و تعليمات اجنه به بيکاری و 
اين ها همه کاری است آسان و شدنی، چنانکه . بيعاری بکشانيم

  ١٣٩!کرديم و شد
 به بعد و با نيرو گرفتن روحانيان  حتی فرنگيانی هم که سال ۱۸۶۹    از سال های 

 :رفتگزارش می های دراز در ايران می زيستند، به مخاطره افتادند  
احساسات و رفتار ايرانيان نسبت به  از چند سال پيش  تا کنون  «

 ۳۰ تا ۲۰حتی در بارهء  فرنگيانی که از  . فرنگيان تغيير کرده است
حتی شاه و کارکنان دولت هم ما را کنار . سال در ايران زيسته اند

گوياست تا چند ... ردم هم کينهء ما را به دل گرفته اندم. زده اند
سرکرده گان . سال پيش حاکم فارس و اصفهان  ارمنيان بودند

  ١٤٠! دگيان جرات گذشتن از باز ار هم ندارتاکنون فرن» قشون بودند

                                                
  .  تاريخهمان  139

140 «Hostilité générale des persans contre les européens », De Bonnières au Prince de 
la Tour d’Auvergne, Téhéran, 22 septembre 1869, doc. no 49. (Cor. Politique, vol. 
36, M.A.E.F.) : 
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 رابطه با فرنگيان رنگ .همزمان داد و ستد با فرنگيان هم با مشکل روبرو شد     
 فرنگي و هر بار که به يک  ،زاردر کوچه و با .شد» توهين«بدل به .  گرفت» دشمنی«

حتی فرنگی را . می زدند» سنگ اندازی« دست به برمی خوردندسفارت  کارمنديا 
  ملت ايران به قول سفير فرانسه،حال آنکهمی دانستند و » شيوع وبا«مسئول قحطی و 

روی به   است کهيک روحانياناکنون به تحراما .  آراسته بود»طبع لطيف« بههمواره 
؟ »خود کرده را چه درمان« گرچه ١٤١.آورده اند و با فرنگيان در افتاده اند» خرافات«

رکردگی که به تحريک انگليس ها  و با س در  بهره گيری چنين شرايطی بود بهر رو
 پس با ناگزير . مقدمات مشروطيت اسالمی را آراستندعلما، و به تقليد از عثمانيان

  .      در تحوالت دولت عثمانی به دست می دهمفصلی
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