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ايران سرزمينی کهن و باستانی ست و مانند همه کشورهای کهن و باستانی آفريننده فرهنگ، تمدن، دين، فلسفه، آرا و 
های گوناگون بوده. ايرانيان به ديگر کشورها يورش برده اند و متقابال اقوام و طوايف بسياری نيز به کشور ما حمله انديشه 

کرده اند. کسانی به کشور ما پناه آورده و يا کوچيده اند و در فرهنگ ايرانی ذوب شده و در بعضی موارد بيش از ايرانيان 
  تعصب ملی نشان داده اند.

، پاسارگارد و نيشابور، نشانی از شکوه و عظمت تمدن و فرهنگ کهنسال اين کشور باستانی و تاريخی شوتخت جمشيد، ش
  ).١ست و هنوز آثار باستانی اين فرهنگ و تمدن در سراسر ايران موجود است و سنت های ديرينه در زندگی ما نفوذ دارند (

زدکی، يهودی، مسيحی و غيره از ديرباز در ايران زندگی م ی،پيروان اديان و آيين های ميترايی، زروانی، زرتشتی، مانو
کرده اند و هنوز هم با وجود مشکالتی که برای آنان در کشور ما وجود دارد، کسان بسياری به برخی از اين اديان ايمان 

سال پس از يورش  ١۴٠٠دارند و يا هنوز به آنها عالقمندی و احترام نشان می دهند. از اديان، مذاهب و فرقی که در طول 
تازيان به ايران وجود آمده و يا ايرانيان در پايه گذاری آنها نقش ماثری داشته اند، در فرصت ديگری بايد سخن گفت. با اين 
همه هويت ايرانی پس از سالهای طوالنی تطور و تکامل به هيچ وجه ارتباطی با دين و نژاد و فرهنگ مشخصی ندارد، نه آن 

يان زرتشتی بودند، نه اکنون که اکثريت مردم ايران مسلمان و شيعه هستند. ايرانی کسی ست که با هر انيرزمانی که اکثر ا
نوع عقيده مذهبی و سياسی در اين سرزمين و در ميان همين فرهنگ کهن و رنگارنگ و متنوع متولد شده، رشد و نمو 

اسالم ايرانی» و «ميهن اسالمی» واژه هايی پوچ و بی « يافته و به زندگی دلخواه خويش پرداخته است. «ايران اسالمِی»،
  بنيان هستند که تنها در مغزهای کوچک عوام فريبان و واپس گرايان وجود دارد و نه در انديشه بالنده و مترقی ايرانی.

 شتیزرتميالدی که در اثر جنگ های داخلی و خارجی و دخالت روحانيون متعصب  ۶۵١امپراتوری ساسانی در حدود سال 
  اتوان و مفلوک شده بود، در مقابل اعرابی که در زير لوای اسالم، هويت و اتحاد جديدی يافته بودند، شکست خورد.ن

  سال»: ٢٣به قول زنده ياد علی دشتی نويسنده متاخر عصر بيداری ايرانيان در کتاب فاخر و مستند «

شکست خورد، شکستی که استيالی اسکندر و ناکی و درد«ايران شکست خورد، متواليا شکست خورد... به طور ننگين 
  ايلغار مغول در جنب آن کمرنگ است». 

ايرانيان بنا بر تحقيق دکتر عبدالحسين زرين کوب استاد تاريخ در کتاب بسيار خواندنی «دو قرن سکوت» قرن ها در مقابل 
ر مطلعين و محققين مسائل ايران اين به نظ و بنا مهاجمين و آرا و انديشه های دينی آنان به اشکال مختلف مقاومت کردند

  مقاومت حتا تا به امروز هم ادامه دارد. 

فرهنگ و تمدن ايران پس از يورش تازيان سالهای طوالنی دستخوش فراز و نشيبهای گوناگونی شده و اقوام و طوايف 
  بردند.ن هجوم مختلفی در ايران حکومت کردند. ايرانيان مورد هجوم قرار گرفته و به ديگرا

ميالدی سنی گری بود و ايرانيان نهصد سال به يکی از فرق سنی  ١۶دين رسمی ايران پس از حمله تازيان تا اوايل قرن 
(حنبلی، حنفی، شافعی، مالکی) اعتقاد داشتند. ايرانيان بنا به نظر محققين اسالمی خود موسس فرق فراوانی در دين اسالم 

) به هر روی، با برق تيغ و چماق قزلباشان، ايرانيان سنی ٢موثری داشتند( اساسی و المی نقششدند و در تمامی فرهنگ اس



آرام آرام در اثر فشار و يا به دلخواه شيعه شدند. فراموش نکنيم که روند شيعی سازی ايرانيان تا اواسط دوران قاجاريه  
  ادامه پيدا کرد.

هب هرگز سبب وحدت ملی نگرديد. مورخين بيش از و اين مذ رامش نديدايران با ظهور صفويه و ايجاد مذهب تشيع روی آ
جنگ کوچک و بزرگ تنها در دوران صفويه گزارش می کنند. اما تغيير مذهب در ايران يک نقطه عطف تاريخی در  ٢٠٠

  روند تحوالت فرهنگی و سياسی بود.

کی خورد و سلسله افشاريه شکست هولنامی افغانی سلسله صفويه به سبب نفوذ روحانيون قشری در کار سياست از تعداد ک
  و سپس زنديه در عرصه تاريخ ايران پيدا شدند و سرانجام ايران به عهد قاجاريه رسيد.

در اينجا فرصت آن نيست که قرنها متوالی دگرگونيهای سياسی و تحوالت غم انگيز و خشونت بار اين روزگار پرمحنت را 
ره تاريخ ايران نگارش يافته حواله می دهم. تذکر اين مطلب اما اری که درباده را به آثيک به يک بررسی کنيم. خوانن

ضروريست که کتابهايی را بايد خواند که از جانب استادان تاريخ ايران نوشته شده و نه از سوی کسانی که ميل داشته اند به  
  ) ٣( بهانه تاريخ نويسی، اعتقادات مذهبی و سياسی خود را مشروعيت بخشند

ه قرنها تحوالت سياسی و فرهنگی ايران را بدون بررسی جزييات پشت سر می گذارم و شما را به عصر قاجاريه  تابزداگر ش
می کشانم نه به اين دليل است که آنچه در حوزه فرهنگ و سياست تا به قدرت رسيدن قاجاريه روی داده ناچيز است و 

ست، از اين روی پيرامون تحوالت تاريخی عصر ی بيان آن نيرصت کافی برابازگوکردنی نيست. نه، چنين نيست. زيرا ف 
قاجاريه بيشتر می گويم، زيرا آنچه در قرن نوزدهم در ايران اتفاق افتاده، واکنش روح ايرانی در برابر مهمترين آزمون 

که  اين برخورد  هنگ غرب است. تاريخی پس از هجوم تازيان به ايران است. و اين واکنش همانا برخورد فرهنگ ايران با فر
گاهی به «تجدد طلبی» و «ترقی خواهی» و يا «آزادی خواهی» تعبير شده، و سبب پيدايش «عصر بيداری» و «عصر 

  روشنگری» در ايران شده است.

الب برخورد و تالقی دو فرهنگ شرق و غرب که منجر به نوعی پذيرش انديشه های اروپايی در متفکرين ايرانی شده با انق
  طلبی های سياسی و اقتصادی غرب در آسيا و آفريقا توسعه يافته است. از و با توسعهفرانسه آغ

  

) عصر احيا و تولد و تجدد Renaissance) از يک سو نتيجه رنسانس (نوزايی و تولد دوباره ١٧٨٩انقالب فرانسه در (
ميالدی (سال  ١۶وايل قرن ر ا) دReformationميالدی و رفرماسيون (اصالحات  ١۵در ادبيات و هنر در اواخر قرن 

ميالدی همزمان با انتشار بيانيه مارتين لوتر بينانگزار آلمانی مذهب پروتستان) بود و از سوی ديگر زاييده عصر  ١۵١٧
  ميالدی. ١٨  و ١٧) در قرنهای Aufklärung / Lumieres / Enlightenmentروشنگری يا روشنايی (

گذراند و دستخوش ناآراميهای قدرت طلبانه قبايل شده بود. با قتل ن زنديه را می ران اواخر دورادرست در همين زمان اي
ميالدی و پس از يک سلسله جنگهای محلی سرانجام آغامحمدخان قاجار به سلطنت رسيد و در  ١٧٩۴کريم خان زند در 

  د.ل به سلطنت رسيجار در همين ساميالدد مقتول شد. فتحعلی شاه برادرزاده آغامحمدخان دومين شاه قا ١٧٩٧

آقا محمد خان به سوگواری های مذهبی و براه انداختن دسته های سياه پوش سينه زنی و خواندن نوحه های جانگداز رغبت 
داشت و از هر بهانه ای برای روضه خوانی و سوگواری استفاده مينمود. گرچه شيعه ای متعصب بود و به روحانيون احترام 

و آنان نيز برای او احترام و اعتباری چندان قائل نبودند. يکی از اقدامات ابلهانه با آنان نداشت  لی روابط نزديکیميگذاشت و
وی حمله به گرجستان بود. شاه قاجار گرجستان را گرفت ولی مردم تفليس را قتل عام کرد و تنفر از اين رفتار سبب شد که 

ميالدی بطور کامل الحاق بروسيه کردند. در نتيجه   ١٨٠٠ل سرزمين را در ساگرجيها به روسيه متوسل شوند و روسها آن 
  ميالدی جنگ در گرفت و اين جنگ پس از ده سال با پيمان ننگين گلستان به پايان رسيد. ١٨٠۴ميان ايران و روسيه در 

دستاورد دموکراتيک جهان  که نخستين قانون اساسی ١٧٧۶همزمان با پيروزی انقالب آمريکا پس از جنگهای استقالل در 
که شعار معروف «آزادی، برادری،  ١٧٨٩سال بعد از جنگهای استقالل در آمريکا، انقالب فرانسه در  ١٣ آن بود و

برابری» را بر تارک خود داشت و بطور کلی با شروع تحوالت سياسی و فرهنگی گسترده و بنيادين در غرب، فتحعليشاه 
ان ادامه داد. نخست اين سلسله بر قدرت جنگی ايل ن وسطا را در ايرشيوه حکومتی قرو بحکومت رسيد و ١٧٩٧قاجار در 

قاجار متکی بود و افتخار سرکردگانش در اين بود که خود را از نژاد ترک بدانند. فتحعلی شاه در قصيده ای سلطنت عموی 
شد از  حمد در جهان پيدامدعی بود: «دو م خود آغامحمدخان قاجار را برابر با رسالت و پيامبری رسول هللا می دانست و

  ترک و عرب...» 



شاه و درباريان قاجار زمانی که از زبان هانری دوبرن، عضو هيات نظامی فرانسه در ايران از انقالب فرانسه و اصول 
ويسد: قوانين اساسی و مواد حقوق بشر مندرج در آن آگاه شدند، همگی به شدت شگفت زده گشتند. هانری دوبرن می ن

  )۴رای آنها سخن می گويم»(اب هزار و يک شب ب«گويی از کت

) در کنار ١٧٩٧-١٨۶۴الرم به يادآوريست که روحانيت شيعه پس از سقوط صفويه سالهای طوالنی تا سلطنت فتحعلی شاه (
گونه ريشه ای دستگاه حکومت و قدرت وجود داشت اما از نفوذ چندانی برخوردار نبود. بطور کلی سالطين قاجاريه هيچ

اشتند و مردم نيز کمترين علقه مذهبی و يا ملی با آنان احساس نمی کردند. به همين دليل ضرورت در جامعه ايران ند مردمی
داشت تا ايشان پس از طی دوران جنگهای داخلی که برای تحميل حکومت خويش به ايرانيان انجام دادند که بسيار خونين و 

بخشيدن به قدرت خود و کسب مقبوليت ملی و دينی بيت خود و مشروعيت تهايی را در جهت تثوحشيانه انجام گرفت، سياس
پيش گيرند. از آن جمله سياست بر قراری روابط نزديک با روحانيون بود که نهايتا زمينه ساز جهش قدرت روحانيون و 

ه اجتماعی و سياسی را در ارتقاء پايگابهره گيری زيرکانه آنان از فرصت ايجاد شده در آن دوران گرديد و فصل جديدی 
  وحانيون و دخالت بيش از اندازه آنان در اداره حکومت و سياست گرديد.ر

فتحعليشاه برای جلب رضايت روحانيون به همکاری با حکومت قاجارها به احداث مساجد، حمام، کاروانسرا در راه ذوار 
امام حسن عسگری تذهيب گرديد و مسجد سيدالشهداء تعمير و مشهد و معصومه در قم و غيره کرد. به دستور وی قبه 

مرمت شد. تعمير گنبد و کشيدن شبکه طاليی تازه ای در اطراف مقبره معصومه در قم و تزئين شاه چراغ در شيراز از جمله  
حعليشاه در اقدامات وی است. ساختن مدارس طالب در سراسر ايران و واگذاری آن به مجتهدين از جمله کارهای ديگر فت

  )۵نين بانی و سازنده معروفترين مدرسه طالب در ايران، يعنی مدرسه فيضيه در قم است.(شاهی وی است. وی همچدوره پاد

زن در حرمسرای خود بود و هزاران شاهزاده به جامعه ايران هدايت کرد! وی انسانی خرافی و  ٧٠٠فتحعلی شاه صاحب 
يی اشاره کنيم که وی در نامه ای همين بس که به پرسشهای و اطالعات دينی وی بسيار قشری بود. برای درک دانش سياس

به يکی از علمای شيعه زمان خود يعنی شيخ احمد احسايی مطرح می کند. اين پرسشها ميزان عقل خاقان جهانگشا و نيز 
  مشکل گشايان جامعه آن دوران يعنی ماليان رانمايان ميکند:

  نکاح در جنت؟استفسار از کيفيت      -١

  ا اهل جنت بيش از چهار زن عقدی می توانند تزويج نمايند يا نه؟يآ     -٢

  تنعم جنت مثل تنعم دنياست يا طور ديگر است؟      -٣

  سال طول می کشد! ۴٠شيخ احسايی در پاسخ به پرسش نخست می نويسد: جماع در جنت 

درت و نفوذ برخوردار ولت و حکومت از ق دگان و ماموران ددر زمان فتحعلی شاه در برخی از شهرها روحانيون بيش از نماين
بودند. در اصفهان حجت االسالم سيد محمد باقر شفتی حاکم مطلق بود و والی اصفهان را که نماينده و منتخب شاه بود به 

ی داد و اگر چيزی نمی گرفت. در کرمانشاه آقا محمدعلی بهبهانی يکی از روحانيون مشهور، صوفيه را می گرفت و توبه م
ت. در مالير يکی از پسران فتحعلی شاه به نام شاهزاده شيخ الملوک که حاکم آن شهر بود به اغوای نمی کردند می کش توبه

يکی از روحانيون که مدعی بود با اجنه روابطی دارد، عاشق دختر شاه پريان شد و سرانجام نيز با پرداخت مبلغی کالن به 
رای مضحک را شاهزاده جهانگير ميرزا در کتابی به نام انده شد! اين ماجختر شاه جنيان خوهمان مال صيغه عقد او و د

  )۶«تاريخ نو» به تفصيل شرح داده است(

در زمان فتحعلی شاه بود که رسوخ و نفوذ ماليان و روحانيون در امور کشورداری و سياست رو به فزونی نهاد و حتا سيد 
و سرزمينهای وسيع شمالی رود ارس به دست نيان شکست خوردند روسها داد که ايرامحمد مجاهد فتوا به جهاد عليه 

) بسته شد که بر اساس آنها ايرانيان حتا حق ١٨٢٨و ترکمانچای ( ١٨١۴روسها افتاد و دو قرارداد ننگين گلستان در 
  نداشتند در دريای مازندران آبتنی کنند.

اد گرديد اما جنگ دوم ايران روس قاجار به گرجستان ايجنخواری آقا محمد خان اگر جنگ اول ميان روس و ايران بر اثر خو
بر اثر حماقت فتحعليشاه و روحانيون متعصب و ابله شيعه و فتوای جهاد آنان عليه کفار روس اغاز و با شکست ننگين 

ايش فکر دان آن دوران سبب پيدايرانيان پايان يافت. پايان خفت بار اين جنگ و انديشه چگونگی سقوط ايران در انديشمن 
  نگری در ايران گرديد و بحث پيرامون قدرت شاه و جدائی دين از سياست ميان ايرانيان تولد يافت. بيداری و روش



بعد از اعالن جنگ و اعالن فتوای جهاد عليه کفار روس وسيله مجتهدين نجف و ايران با سرکردگی سيد محمد مجاهد، در 
يون و دربار مفلوک فتحعلی شاهی، ژنرال پاسکويچ همه گنده گويهای روحانعنی پانرده روز پس از ي ١٨٢٨اکتبر  ٣١روز 

وارد تبريز شد و مردم شهر تبريز طبق گزارش مؤلف فارسنامه ناصری در پشت پرچمی که مير فتاح مجتهد تبريزی بدست 
لوی لباران و حتی گاو در جدی و راه را برای او گگرفته بود به استقبال لشکر روس رفتند و بخاطر ورود ژنرال پاسکويچ شا

    پای او قربانی کردند!

در اين هنگام عباس ميرزا در شهر خوی بود. مير فتاح مجتهد تبريزی پنهانی با فرماندهان روسی «بنای مراوده گذاشته» و 
ت داشت ليشاه که در تبريز اقاممردم را عليه عباس ميرزا می شورانيد. دسيسه های مير فتاح مجتهد به گوش مادر فتحع

) به او رشوه دهد تا بلکه  ٧اين ديد که مير فتاح را در خانه خود «ضيافت نموده و بيست هزار تومان»(رسيد و صالح در 
دست از فتنه و دسيسه و کارهای خائنانه وی جلوگيری نمايد. مير فتاح مجتهد بيست هزار تومان را گرفت اما هم چنين 

«عرايض» می نوشت که «در تبريز چندان جمعيتی (منظور ذاشت و پنهانی به آنها با ژنرالهای روسی را گ «بنای مراوده»
سرباز است) نيست و اهل تبريز خواهان شما می باشند و اگر شما هزار نفر صالدات (سالدات ، سرباز) را در قلعه عباس آباد 

محض اين که اهل  د متوجه تبريز شويد، بهار نفر ديگر از راه مرن(تقريبا صدوبيست کيلو متری تبريز) بگذاريد و با سه هز
تبريز مستحضر از آمدن شما شوند، غوغا و شورش کرده لشکريان و مستحفظان ايران را مسلوب االختيار کرده شهر تبريز 

  )٨را به تصرف دولت روس می دهند»(

اکتبر  ١٩ار گرفت و در روز اطمينان ژنرالهای روس قرنامه ها و «عرايض» مير فتاح مجتهد تبريزی خائن مورد قبول و 
وارد مرند شدند و شهر را تسخير کردند. حاکم تبريز هللا يارخان آصف الدوله هر چه کوشيد نتوانست روحانيون را برای دفاع 

يز را به لشکريان از شهر با خود همراه کند مير فتاح مجتهد از فراز منبر آشکارا مردم را تشويق و دعوت کرد که شهر تبر
  ها و تاراج گريهای قاجارها» سخن راند...ليم کنند و از «بيدادگريروس تس

در همين هنگام ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی مکتوبی از زبان عباس ميرزا نايب السلطنه به ميرزا عيسی قائم مقام و 
و بويژه اعمال ضد ميهنی  دشنام به فقها و روحانيونمعروف به ميرزا بزرگ می نويسد که سراسر شکوه و شکايت، بلکه 

مير فتاح مجتهد است. من خوانندگان کنجکاو را به اصل نامه در کتاب منشآت قائم مقام حواله ميدهم و تنها چند فراز آن را  
های قند و ماش و که مؤيد خيانت اکثر روحانيون در همه ادوار ايران است نقل ميکنم: وليعهد عباس ميرزا «می فرمايند پلو

ت (آخوند) را هار کرده است. اسب عربی بی اندازه جو نمی خورد و اخته قزاقی اگر افشره و آش شماست که حضراقدح های 
ده من يکجا بخورد بد مستی نمی کند..... از تاريخی که شيخ االسالم تبريز در فتنه مغول (فتوا داد که لشکر مغول مجاهدين 

در اسالم ديد، تا امروز چه در عهد جهانشاهی و ا خواند) صالح مسلمين را ند و آنان را به تبريز فردين سيد المرسلين هست
مظفری، چه سالطين صفوی، چه نادرشاهی و کريم خانی، چه در حکومت دنبلی و احمد خان، هر گز علمای تبريز اين احترام 

سزای  ريا به اوج سما افراشتند.ا و عنايت ماست که علم کبو عزت و اعتبار و مطاعيت نداشتند، تا در اين عهد. از دولت م
آن نيکی اين بديست. امروز که ما در برابر سپاه مخالف نشسته ايم و مايملک خود را بی محافظ خارجی به اعتماد اهل تبريز 

و شهرت اين حرکت را   گذاشته، در شهر پايتخت ما آشوب و فتنه بکنند و دکان بازار ببندند و سيد حمزه و باغ ميشه بروند
  ند... روی اهل تبريز سفيد!ال) مرزويج در ملت روس ده(ژنر

اگر فتحعلی خان عرضه داشت و کدخدايان آدم بودند... فتاح (مير فتاح مجتهد) غير عليم چه جرئت و قدرت داشت که مصدر 
  اين حرکات شود؟!»

ی اهل تبريز بود و ساغر .. بحکم وراثت امام و پيشوارضا قلی خان هدايت در روضة الصفا مينويسد: «آقا مير فتاح.
رش از باده غرور و جوانی لبريز، در حفظ شهر و شهريان اطاعت روسيه را اولی و انسب و به صرفه وقت اقرب خاط

ق و دانسته تن به متابعت آصف الدوله در نداد و از تسليم و تمکين به روسيه سخن راند و عموم اهالی شهر را با خود مطاب
  موافق کرد»

و وليعهد نشين ايران آن چنان به تحريک مير فتاح مجتهد عليه قاجارها به آشوب کشيده شد که  پايتخت دوم اوضاع تبريز
حتی نوکران عباس ميرزا صالح را در اين ديدند که مادر فتحعليشاه و خانواده عباس ميرزا را از ترس آنکه مير فتاح مجتهد 

تحريک شده و مقلدين مير فتاح مجتهد ا همه اين پيش بينی ها مردم وس دهد، از شهر خارج کنند. بآنان را تحويل ادتش ر
«در تعاقب اهالی حرم (شاه) قصد تطاول و چپاول کردند» حتا مادر شاه و همسر وليعهد در خطر تجاوز عمال مير فتاح 

ل آمده حکم به گشادن کل اهالی شهر به دروازه کجي مجتهد قرار گرفتند. «در اين هنگامه آقا مير فتاح (مجتهد) مذکور با
کرده، دروازه را فرو شکستند و توپچی را از بام دروازه تبريز افکندند و علم خود رای برافراشته به استقبال نيارال دروازه 

ست بروج (ژنرال) ارستوف چنانکه معهود بود تقديم ورزيد. تفنگچيان حصار (شهر) از مالحظه اين حال دست از محار
  )٩و هر يک به کنجی خزيدند»(برداشته متفرق شدند 



آصف الدوله حاکم شهر چاره ای نداشت و «در خانه يکی از رعايای محله خيابان مخفی» گرديد و «آقا مير فتاح (مجتهد) و 
الثانی وارد (تبريز)  عموم اعيان شهر به نزد نيارال (ژنرال روس) رفته استدعای قدوم او به شهر نمودند. در سيم شهر ربيع

  راالماره خاص مکان گرفت».و در دا

خبر سقوط شهر مرند و از همه مهم تر شهر تبريز بويژه با فتوای مير فتاح مجتهد تبريز بگوش سربازان عباس ميرزا رسيد 
کفر ترجيح و سبب برهم ريختگی سپاه ايران شد و عده زيادی از «مجاهدين اسالم» فرار را بر دفاع از اسالم عليه 

تبريز، قراجه داغ، مشکين شهر، سراب، گرم رود، خلخال و مراغه «از اطاعت دولت خوی، مرند، ) و شهرهای ١٠دادند(
  عليه ايران» سر پيچيدند!

جهانگير ميرزا در تاريخ نو با جمالتی روشن که سبب شرم هر ايرانِی است می نويسد: «نا معقوالن مملکت و قوادان رعيت 
وسپيگِری برای روسهای کافر) مشغول شدند رده به جهت خوش آمد به قوادی (رام روس و بزرگان ايشان مراوده کبا اهل نظ

و حفظ عصمت بسيار مشکل شد. بعضی از ريش سفيدان تبريز در اين باب به آقا مير فتاح (مجتهد و حافظ بيضه اسالم و 
دات (سرباز روسی) بجای ) به زبان ترکی گفته بود که صالمسلمين) در جزو گفتگو کرده بودند. (جناب مير فتاح مجتهد

  )١١منند، چگونه به اذيت و عزوبت (بی زِنی) ايشان راضی شوم، العياذ با�»(فرزندان 

مقلدين مير فتاح مجتهد کاخ عباس ميرزا را تاراج کردند، اما بدستور مير فتاح مجتهد انبارهای اسلحه و آذوقه و کارخانه   
اصناف تعيين کردند و اين سبب شورش ند. روسها بالفاصله ماليات برای ا دست نخورده تحويل لشکر روس دادتوپ ريزی ر

و نا آرامی در تبريز شد. «مير فتاح مجتهد فورا نزد پاسکويچ رفت و اطالع داد که کارگزاران دولت ايران مردم را تحريک 
  )١٢انی کردند فتنه فرو نشست»(ه پاسکويچ داد و چون آنها را زندکرده اند... مير فتاح مجتهد صورتی از نامهای ايشان ب

همين مير فتاح مجتهد خائن به پاسکويچ ژنرال روس پيشنهاد کرد که عباس ميرزا را ميتواند وسيله عوامل خود دستگير و 
رای اداره آذربايجان تحويل سپاه روس دهد. اما ژنرال روس از روی دور انديشی قبول نکرد.ژنرال پاسکويچ شوراءی را ب

و همچنين مجتهد تبريز عالی جناب مير فتاح در آن شوراء عضويت عده ای از افسران عالی رتبه روس  تشکيل داد که
داشتند. پاسکويچ نامه ای به تزار نوشت و از خدمات مير فتاح مجتهد به دولت روسيه داد سخن داد و حتی پيشنهاد کرد که  

لی بدرد روسها خواهد قد بود در ميان مسلمانان قفقاز خيی فتح شده گسيل دارند زيرا وی معتاو را به روسيه و در نواح
  خورد. مير فتاح طبق عهدنامه ترکمن چای در ايران ماند و تبعه روسيه شد و بعدها باز هم خدمات فراوانی به روسها کرد...

  

  گاو صاحب الزمان

هجری مطابق با  ١٢۶۵نمائيم. در سال را از مير فتاح مجتهد در اينجا نقل چندان خالی از فايده نيست که ماجرای ديگری 
ميالدی در شهر تبريز قصاب گاوی را برای کشتن به سالخ خانه می برد. گاو زبان بسته که الهامی به او  ١٨۴٩مارس 

الزمان»، در نزديکی  رسيده بود، از دست مرد قصاب فرار ميکند و به «دهليز بقعه صاحب االمر» که در ميدان «صاحب
ختيار کرد و «رفت و به خفت». مردم تبريز معتقدند که يکی از به رسم متداول روحانيون بست نشينی اسالخ خانه است 

«بزرگان طريقت در خواب و اگرنه در بيداری آن حضرت (صاحب الزمان) را در آن مقام بگذاشتن نماز» ديده. مردم خرافاتی 
خان دنبلی... در  ن صاحب الزمان نام کردند و جعفر قلیبا شنيدن اين «قصه» آن محل را «ميداآن زمان، چون اين زمان 

آنجا بنيان بقعه کرد و از کارداران دولت ايران خادم و متولی گماشته آمد». «ميرزا علی اکبر» نامی که « به سفارت روس 
يان آن بقعه را ای احمق ساختن مردم عامی و دلبری مالمترجم باشی بود» احتماال به دستور روسها که در تبريز بودند، بر

»، تبريزيان در «ليالی جمعه» به زيارت آن بقعه می رفتند و برای رفع حاجات خود شمعی روشن و گاه «با آيينه مزين کرد
ا با معجزه گاوی قربانی می کردند و اما بقيه ماجرا: «قصاب ريسمانی آنجا برد و به گردن گاو نهاد و بيرون کشيد» ام

  ره خون ازبينی او برفت و جان بداد».اب «ناگاه از پای در افتاد و چند قطحضرت صاحب الزمان مرد قص

شاهزاده نادر ميرزا که همان زمان در تبريز بوده، مشاهدات خود را در «تاريخ و جغرافيای دارالسلطنه تبريز» چنين آورده 
اده محمد رحيم ميرزا به عزم ت و شصت و پنج از هجرت» روزی با شاهزاست: «به تبريز بودم به سال يک هزارو دويس

از شهر خارج شديم. از فراز پل روشنائی های بسيار از سوی شهر پديدار شد و هياهويی بود. گفتيم شايد جائی  شکار آهو
آمده اند. عنان سبک آتش افتاده و آن روشنائی از آن است» و آن هياهو به اين سبب است «که به فرونشاندن آتش گرد 

حضرت صاحب االمر عليه السالم معجزی کرد. شهر و بازار چراغان  از شاهزاده برسيدند، تهنيت گفتند که کرديم. فراشی چند
کرده اند... به بازار رسيديم همه دکانها پر چراغ و بانک صلوات بود و تهنيت، همی گفتند که تبريز شهر صاحب االمر شد از 

و مقام سراسر پر چراغ  ) بزرگ مقام است. بدان سوی شديم مسجدکام معاف است. پس از اين حکم با (گاوماليات و حکم ح
بود و لوليان (روسپيان، فرهنگ معين) بر بام بودند، کوس همی زدند، آنجا سجده کرديم و بدرگاه شديم. حکمران حشمت 



بود. آن گاو را آقا مير ی گرد آمدند که جای ارزن (انداختن) نالدوله بنشسته بود. کجا يارای دم زدن داشت... مردم از هر سوي
تبريز) برده بود، جلی از بافته کشمير بر او انداخته، فوج فوج (دسته دسته) همی رفتند و بر سم آن حيوان فتاح (مجتهد 

رگان به آنجا چراغدانها و بوسه همی زدند، وقيعه (در اينجا معنی مدفوع گاو را می دهد) آن (گاو) به تبرک همی ربودند. بز
گليس چراغ بلور (چهل چراغ کريستال) بفرستاد و بياويختند. آنجا خدام و نذر همی بردند تا به جائيکه سفير ان پرده ها به

فراشها بگماشتند. مردم نواحی فوج فوج با چاوش به زيارت همی آمدند. همه روزه معجزه ای ديگر همی گفتند که فالن کور 
قوت همی دادند تا يک ماه کس را  کوفت. برخی از بزرگان بدينکار بيشتر فالن گنگ بر زبان آمد و فالن لنگ پایبينا شد و 

قدرت نبود سخنی در کند. مردم غوغا هر يک هر چه ميخواست ميکرد و ميگفت و به تن آن گاو موی نمانده همه برکنده 
مسجد نشسته بود که  ه داشت، يک ماه به غرفه ای از آن غرفبودند. يک تن ديدم از بزرگ زادگان تبريز ضعفی در باصر

ضای ايزدی گاو بمرد... مردم غوغا اندکی از آن صولت نيفتادند تا دير باز هی آمدند. خداوند روزی جمعی شفا يابد تا از ق 
  )١٣بدان جای حوالت فرموده بود که سخت بينوا بودند»(

نقاره و کرنا» در بالی سر گاو ين ماجرا را تاييد ميکند و می نويسد «لسان الملک سپهر مؤلف «ناسخ التواريخ» هم
ند. نقاره زدن از عادات و رسوم مغوالن و ترکان بود که برای احترام رئسای ايل و پادشاهان مينواختند. سپهر مينواخت

ر زيارت آن مقام، زن و مرد به مينويسد که برای گاو صاحب الزمان مردم گاو قربانی ميکردند و از سراسر آذربايجان «از به
است که حکام در بيم شدند که «مبدا از آن جنبش و شورش، فتنه حديث رسيدند» بطوری در آذربايجان غموغا برخانبوه ب

شود که صالح آن نتوان کرد» داستان گاو صاحب الزمان باعث گفتگو در پايتخت شد. امير کبير صدر اعظم ناصرالدين شاه 
ه خود شنيده بود دست بکار ت مخالفبود و ماجرا را از مامورين خفيلت ماليان و فقها در کار سياست و مملککه اصوال با دخا

شد و بعد از کاوشها به اين نتيجه رسيد که اين بار دست کنسول دولت انگليس در کار است و جناب مستر استيونس در 
ا و شيطنت آميز همسر کنسول در ايران از دخالتهای بيج ماجرای گاو مقدس دخالت کامل دارد. در نامه ای به خانم شيل

گله ميکند و ِم نويسد: «بعد از آنکه مردم اجامره و اوباش تبريز به جهت شرارتهای خودشان در  کنسول انگليس در تبريز
اراليه (کنسول امور ملکی و اتالف ماليات ديوانی از برای خود مامن و بستی قرار گذاشته و خود سريها کنند. عاليجاه مش

مسجد صاحب الزمان فرستاد و بر آنجا وقف کرده زياد  نها و استحکام خياالتشان چهل چراغی بهانگليس) به جهت تقويت آ
از حد باعث جرئت عوام و اشرار گشته پای جسارت را بيشتر گذارده اند تا از اين خياالت عوام خدا داند چه حادثات بروز و 

  )١۴ظهور کند...» (

ات می ساخت و حتی مينويسند که آشوب بود. او بود که در مناقب گاو معجزتاح مجتهد تبريز عامل اصلی اين فتنه و ميرف 
نقاشان و شاعران شمايل گاو می کشيدند و اشعار سوزناک ميسرودند. روحانيون پس از مرگ گاو تشيع جنازه مفصلی از 

  گاو کردند....

ايران مرسوم بود نتايج خود را پس از عه که از دوران صفويه و سپس قاجاريه در اتحاد شاه و فقيه، يعنِی حکومت مشرو
ه افغان دو باره در دو جنگ ميان ايران و روس ظاهر کرد و مردم ايران شاهد بی لياقتی شاه و خيانت مجتهدين نجف و  حمل

ن نبودند و ايرانيان مجبور شدند پس کربال و بويژه. مير فتاح مجتهد تبريز شدند. عامل اصلی شکست جنگ کسی جز مجتهدي
وسيه تزاری بپردازند و تمامی قفقازيه بدست تزارها افتاد. تعداد زيادی از ين جنگ خفت بار جريمه مالی فراوانی به راز ا

در ايرانيان آواره گرديدند و مجبور به ترک ميهن شدند و مهاجرت به ايران را بر سلطه تزارها ترجيح دادند. ايرانيانی که 
شدند و در پی پاسخ به اين پرسش بر آمدند که ه خود ماندند با افکار دنيای جديد آشنا سرزمينهای جدا شده از ايران در زادگا

علت همه اين واماندگی و بيچارگی را بشناسند و آنان جوابی جز محدود کردن قدرت حکومت و دولت و جدائی دين از 
  سياست و خردگرائی پيدا نکردند.

ی انگليس در آسيا کم و کمتر ن کشور را با مستعمرات امپراتوری استعمارت روسيه تزاری در شمال ايران فاصله بين آفتوحا
می کرد. انگليسيها چاره را در اين ديدند که به ايران و مسئله ايران توجه بيشتری کنند. سه کشور روسيه، انگليس و 

  خود بودند. دستگاه حکومت در ايران برای تحکيم منافع تاحدودی فرانسه به اشکال مختلف در پی نفوذ بر 

شهر قفقاز به   ١٧سال طول کشيد و در همين دوران قفقازيه و به قول مورخان دوره قاجاريه  ٣٧دوران سلطنت فتحعلی شاه 
  دست روسها افتاد.

بی رحمی و قساوت را نيز  ) چهارده سال حکومت کرد. او در عين حال که درويش منش بود، ليکن١٨٣۴-١٨۴٨محمدشاه (
اه به فرمان خود او به قتل رسيد. به جای او ميرزا آقاسی که  ته بود. قائم مقام فراهانی وزير اليق محمدشبا دينداری درآميخ

سال و تا پايان دوران محمدشاه امور کشور را به دست گرفت. در  ١٣شيوه ای آميخته از دلقکان و صوفيان داشت به مدت 
السالم سيدمحمدباقر و توطئه انگليسيها از ايران جدا شد. حجت ا شاه بود که افغانستان بر اثر تحريکات روسهادوران محمد

شفتی که در باال از او نام برديم «با سفير انگليس عليه حکومت متحد شد و همراه با روحانيان ديگر فتوا داد که لشکرکشی 



خودمختاری افتاده ند در اصفهان به دسيسه سفير انگليس به فکر محمدشاه به هرات ضداسالم است» و حتا همين آخو
  )١۵بود!(

ميالدی در استبداد مطلق آغاز شد و کشتار آنان در دوران ناصری  ١٨۴٨جنبش مذهبی بابيه در زمان محمدشاه و در سال 
. دوران ناصرالدين شاه با راندن ادامه يافت. بايد اعتراف کرد که کشتار بابيان مهمترين سرگرمی ناصرالدين شاه قاجار بود

ه و مليجک بازی گذشت. درست همزمان با جلوس ناصرالدين شاه به ديار بيگانه، مسافرت به فرنگ و زيارت کعبانديشمندان 
مانيفست حزب کمونيست توسط کارل مارکس، فيلسوف و انديشمند آلمانی، منتشر شد و چندی بعد حزب سوسياليست آلمان 

  های فرودست جامعه در سرنوشت سياسی کشورها به ريخ تحوالت جهان را از زاويه نقش مردم و قشرتاسيس گشت و تا
شدت تحت تاثير قرار داد و سبب جنبشهايی در اروپا گرديد. در ايران احزاب سوسياليست و سوسيال دموکرات پيدا شدند 

ر ذهبی بابيه و تاثير آراء و انديشه های باب دتفکرات سوسياليستی در ميان انديشمندان ايرانی گسترش يافت. جنبش م  و
ر ميان شيعيان ايران شد. اين بخش از عصر بيداری ايرانيان که يکی از حوزه ديانت اسالم سبب پيدايش رفورم فکری د

  بخشهای شيرين و پندآميز تاريخ تحوالت فکری ايرانيان است می بايد جداگانه بررسی شود.

رهای گوناگون مادی و معنوی بر پيکر محرومان بر استبداد و بوالهوسی بود. او با تحميل فشا حکومت ناصرالدين شاه مبتنی
امعه و با اخذ وام های کالن و قراردادن منافع ملت و کشور در اختيار بيگانگان، به اروپا سفر کرد. سه بار سفر او به  ج

 پذيرش حاکميت مردم و کاهش فشار و خفقان حکومتفرنگ و مشاهده آزادی های مردم کشورهای اروپايی نه تنها در جهت 
ات، وی را به شدت بيمناک ساخت و در پی بستن راه های ارتباطی با غرب استبدادی در او اثری نبخشيد، بلکه اين مشاهد

به  برآمد. او از مسافرت ايرانيان به اروپا و بازشدن چشم و گوش آنان به وحشت می افتاد. ناصرالدين شاه در نامه ای 
  اعتمادالدوله صدراعظم خود نوشت:

فته است. نمی دانم از شما اجازه گرفته رفته يا نه. در هر صورت او را بايد زودتر به ايران مراجعت «آقاحسن بی اجازه ر
 بدهند. خيلی خيلی بد است پای ايرانی اين جورها به فرنگستان باز شود. اگر جلوگيری نشود بعد از اين البته ده هزار ده

  )١۶رفت و خيلی خيلی اثر بد خواهد داشت»(هزار به فرنگستان برای ديدن خواهند 

ميرزاآقاخان نوری، اعتمادالدوله، وزير اعظم قبله عالم ناصرالدين شاه که پس از قتل اميرکبير بر مسند صدارت نشسته بود، 
نشر ه نوبنياد دارالفنون را ببندد. وی از دشمن هر نوآوری و مخالف هر انديشه ترقی خواهانه بود. حتا می خواست مدرس

کتاب «مخزن الوقايع» نوشته ميرزا حسن سرابی که در شرح سفارت فرخ خان امين الدوله به اروپا بود جلوگيری کرد و 
  فرمان داد:

ع اروپا «البته نخواهيد گذاشت اين کتاب را باسمه نمايند که به همه جا منتشر شود و برای مردم درست آگاهی از اوضا
  )١٧حاصل شود که مصلحت نيست»(

ميالدی و نيز روحانيون به مبارزه عليه آزادی خواهی و جهت پايدار نگاهداشتن سنت  ١٩٢٢مامی دوران شاهان قاجار تا ت
مذهبی در برابر گرايش های آزاديخواهانه غربی گذشت. شاهان قاجار، ايران را به صورت يک ملک اجاره   های کهن ايلی و

  لوم است!به شمار می آوردند که مدت اجاره اش نامعای 

در فضای تاريک استبداد و محيط سنت گرای دوران قاجار بود که فکر ترقی و پيشرفت به کندی وارد ايران شد. تالشهای 
مين روی انديشمندان و آزادی خواهان از جانب فقها و متشرعين به عنوان قطع ارتباط با سنت و دين تلقی می گرديد و از ه

  به سختی با آن مقابله می کردند.

با وجود استبداد و سانسوری که بر کشور حاکم بود، ايرانيان آرام آرام با افکار نو آشنا شدند. بی ترديد نفوذ تدريجی فرهنگ 
می پرداختند.  غرب در انديشمندان ايرانی، سبب واکنشهايی در ميان روحانيون و حکام می شد که جاهالنه نيز به مقابله با آن

قايد مذهبی مخلوط و ممزوج بود، روحانيون و حکام در مقابل انديشه های نو قرار می گرفتند و از آنجا که فرهنگ سنتی با ع
  طبيعتا مخالف اين انديشه ها قلمداد می شدند.

کار جديدی آشنا شدند و آزادی خواهان و ترقی خواهان که از ستم مستبدين راهی کشورهای ديگر شده بودند در آنجا با اف 
انگيخت تا کتابها و مقاالتی در بيان و شرح آن انديشه ها برای ايرانيان بنويسند. در اين آثار نفوذ انديشه  همين امر آنان را بر

  های انديشمندان غربی که افکار عمومی را برای قبول انقالب فرانسه آماده کرده بود به خوبی ديده می شود.

نين شرعی) درواقع اساس عقايد سنتی اسالم را تهديد می دد و فکر آزادی و حکومت قانون (البته نه قواترقی خواهی و تج
کرد. هر کس که سخنی از حقوق فرد و آزادی انديشه می گفت از جانب روحانيون مرتد و کافر اعالم می شد. ترقی خواهان 



ن از جانب با خدا از واژه هايی هستند که از همان دورا در شمار زنادقه و کفار قرار گرفتند. مفسد فی االرض و محارب
  ماليان به کار گرفته شده اند.

نهضت تجدد خواهی نخست در ميان نواحی مرزی ايران آغاز شد. به ويژه در آذربايجان و گيالن و مازندران که با کشورهای 
  عثمانی و روسيه تزاری هم مرز و به اروپا نزديکتر بودند.

های ايران و روسيه قراردادهای ننگين گلستان و ترکمن چای، ان سهم فراوانی در بيداری ايرانيان دارند. جنگآذربايجاني
انديشه سياسی، اجتماعی  آوارگی و درماندگی آنان در سالهای جنگ و سپس جدا شدن قسمتی از خاک ايران تاثير عميقی در

خريد و فروش کاال  رزمين های عثمانی و مسافرت به آن کشورها برای و اقتصادی ايرانيان گذاشت. داد و ستد با قفقازيه و س
و کار در آن نواحی سبب شد که آنان با فضای متعقل فرهنگ غربی آشنا شوند. همراه با کاالهای مصرفی ناگزير افکار و 

است که امروز نيز  انديشه های آزادی خواهی و ضد استبدادی نيز وارد ايران شد و رونق می گرفت. اين همان پديده ای
  داخته است. حکومت اسالمی را به وحشت ان

به هر روی، عده ای از ايرانيان که به سبب دو جنگ ايران و روس در قفغازيه مانده بودند و يا از جور و ستم حکام و 
  روحانيون راهی قفقازيه و عثمانی شدند و الزاما با زبان و آثار فلسفی و سياسی غرب آشنا گشتند. 

ت گرا و ديگری متعقل، ناگزير سبب چالشهايی می گشت. انديشمندان رخورد دو فرهنگ کامال متضاد، يکی از بيخ و بن سنب
و ترقی خواهان که عطر فرهنگ اروپايی به مشامشان خورده بود، با کلمات و الفاظ نوينی سخن می گفتند و آرام آرام به  

اصطالحات فرهنگ نو را می د. روحانيون نه به اين زبان آشنايی داشتند و نه نوشتن و تدوين آرا و انديشه های خود پرداختن
فهميدند و نه پذيرفتن زبان انديشه های نو به سود آنان بود. پيشروان و پيشاهنگان بيداری ايرانيان از آزادی و حقوق 

قاد قرار می دادند. خواستار «ملت» و نه «امت» سخن می گفتند. استبداد و خودکامگی حکام و روحانيون را مورد انت
واژه و مفهوم «وطن» در تمامی آثار عصر بيداری نقش ويژه ای بازی می کند. بزرگ شمردن فرهنگ استقالل وطن بودند. 

باستانی ايران، بازگوکردن تمدن هخامنشيان و ساسانيان و شيفتگی به آن دوران در اکثر آثار عصر بيداری ايرانيان ديده می 
زاسيون»، «پروتستانيسم»، «پارلمانت»، «شانژمان»،  ای «ديسپوتيسم»، «رولوسيون»، «فناتيسم»، «سيويليشود. واژه ه

«ليبرال»، «پوليتيک»، «پاتريوت»، «آزادی»، «حکومت قانون»، «ترقی و تجدد» به آثار سياسی و اجتماعی راه يافتند. 
کتاب  اژه ها در فلسفه و علوم سياسی و اجتماعی مقاله واز اين لغات با دانايی و آگاهی استفاده می شد. در شرح اين و

نوشته می شد. نام ولتر، ژان ژاک روسو، ارنست رنان، استوارت ميل، منتسکيو، ديدرو و ديگران در آثار اين دوره تکرار 
  می شود و پيشروان بيداری ايرانيان به تقليد از آنان کتابها نوشته اند. 

ی برای انديشمندان و ترقی خواهان نت گرايی از يک سو و جاذبه تمدن و فرهنگ نوين غربدلبستگی روحانيون قشری به س
از سوی ديگر، جامعه ايرانی را به چالش و مبارزه دعوت می کرد. اين تضاد و دوگانگی را يکجا می توان در رساالت دينی 

غلمان و شرح دوزخ و بهشت، حالل و حرام، روحانيون يافت که به نقل روايات مربوط به اجنه و مالئکه و احوال حور و 
جتهاد به عنوان آخرين دستاوردهای «علمی» جهان اسالم پرداخته اند. در جای ديگر اما در آثار آزادی خواهان و تقليد و ا

چيزی تجددطلبان همه آنها به منزله خرافات نامعقول رد می شوند. نويسندگان عصر بيداری ايرانيان به دو مقوله بيش از هر 
  تفسير قشری و واپس مانده از دين اسالم توسط روحانيون. توجه و انتقاد می کردند. يکی استبداد و ديگر

آغاز می شود. وی نخستين انديشمند ايرانيست  ) ١٨١۵-١٨٧٨(عصر بيداری ايرانيان با نام و آثار ميرزا فتحعلی آخوندزاده
ز آذربايجان پرورش يافت، ميرزا فتحعلی آخوندزاده در خانواده طبقه متوسطی ا که می بايد نام او را با احترام و بزرگی ببريم.

پدرش تبريزی، جدش رشتی و مادرش مراغه ای است. به همين سبب هميشه خود را از نژاد «پارسيان» و ايرانی و ميهنش 
ه هنوز به تسخير روس در در روستای نوخه از محالت شهر شکی از بالد قفقاز ک ١٨١٢را ايران ميدانست. وی در سال 

با معاهده ترکمانچای رسما به دست روسها افتاد و  ١٨٢٨ان بود به دنيا آمد. شکی در سال نيامده بود و خاک دولت اير
  اکنون بخشی از جمهوری آذربايجان به شمار می رود. 

شده و و در جوانی ميل داشت که   به اين سبب آخوندزاده ناميده شد زيرا در نزد عموی مادری خود آخوند علی اصغر بزرگ
خوند شود. وی دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خود را در ايران و در شهر اردبيل گذراند. يکسال بمانند عموی مادرش آ

  ساله بود. ١٧قبل از جنگ دوم ايران روس همراه مادر و عمويش به شکی رفت در اين زمان آخوندزاده 

ش روس کار می کرد. با اين همه رانسه آشنايی کامل داشت و حتا به عنوان مترجم در ارتوی به زبانهای روسی، ترکی و ف 
از فکر ميهنش ايران دمی آسوده نشد و آثاری آفريد که تا کنون از ارزش و مقام آنها کم نشده و بر همه آثار متاخرين 

سبک آثار مولير و گوگول نوشته و در قفقاز  ونويسندگان عصر بيداری ايرانيان تاثير گذارده است. وی نمايشنامه هايی به
رفته و برخی از آثار وی به روسی و انگليسی و آلمانی ترجمه شده است. اما مهم ترين اثر او «مکتوبات» نام  بروی صحنه



 دارد. آخوندزاده عليه استبداد شاهان قاجار و روحانيون می نوشت و همه نگون بختی های «عامه ملت» را در بيسوادی و
دانست و گناهش را به گردن «القبای تازی» می انداخت. او از  جهل مذهبی و به قول خودش «فناتيک بودن عامه ملت» می

  اين که مورد تکفير روحانيون قشری قرار گيرد وحشتی به دل راه نمی داد و نوشت:

عمر براند و به کوری هم از دنيا  «چه لذت از آن زندگانی حاصل است که انسان شصت يا هفتاد سال چون حيوان در کوری
اری زد که نفعی به خلق رساند. هرچه باشد، باشد. هرچه خواهند گفت، بگويند. غايتش اين است که مرا  برود. بايد دست به ک

  تکفير کنند، بهل بکنند. باک ندارم».

تکر اصالح خط و تغيير الفبا در آخوندزاده نماينده تفکر علمی انتقادی است. پيشرو نمايشنامه نويسی در شرق است، مب
د ادبی و در تاريخ نويسی سنت شکن است. پايه گذار انديشه ناسيوناليسم ايرانی است. او اولين نقاد جامعه اسالمی است. منتق

سياست و دين اسالم است آخوندزاده اولين ايرانی است که تفکر جدائی دين از سياست را بطور مطلق بيان و انتشار داده 
ه مشروطيت عقلی بر پايه حقوق طبيعی است. وی دشمن دولت استبدادی و هر گونه حکومت فردی است. هواخوا است.

انديشمندی است مادی و به اصالت ماده و و عقل معتقد است. در آثارش از آزادی جسمانی و روحانی، مساوات حقوقی، 
تمدن و سلطنت قانون به کرات سخن می رود. او در عدالت، رفاه و ثروت، آزادی ملی، آبادی و استقالل وطن، ترقی و 

  ت» شاهکار انتقادی خود در يکصد و پنجاه سال پيش می نويسد:«مکتوبا

«ای ايران، اکنون زمين تو خراب و اهل تو نادان و از سيويليزاسيون جهان بی خبر و از نعمت آزادی محروم و پادشاه تو 
ترکستان و حساب در ممالک عثمانی و روس و افغانستان و هندوستان و  [ناصرالدين شاه] ديسپوت، اهل تو فزون از

عربستان و فرنگستان از کثرت ظلم و شدت فقر پراکنده شده در کمال ذلت به فعلگی و نوکری روزگار می گذرانند... بايد دين 
هرگز به امور مرافعه   از سياست جدا شود و سلطنت، علما را در اداره [کشور] شريک خود نسازد... علمای روحانيه

.. پادشاه حقيقی به کسی اطالق می شود که تابع قانون بوده و در فکر آبادی و آسايش [قضاوت و دادگستری] مداخله نکنند.
  وطن و در فکر تربيت و ترقی ملت باشد... پادشاه اصال قدرت ندارد که برخالف قوانين اقدام کند...» 

ل همه آنها نيست و تنها به  کار قشری مذهبی مطالب فراوانی نوشته که در اينجا فرصت نقميرزا فتحعلی آخوندزاده در نقد اف 
  گزيده ای از کلمات او اشاره ميکنم:

«اگر جهنم راست است خالق رحيم و عادل در نظرها يک وجود نامحبوب، يک وجود مکروه و ظالم مشاهده می شود و اگر 
محروم می سازيد؟  شارالتانان! چرا بيچاره عوام را از نعمات پروردگار عالم  دروغ است پس ای واعظان و ای عالمان و ای

چرا از ترس جهنم او را نمی گذاريد که با ساير ملل مالقات کرده علوم و صنايع ياد بگيرد؟ دنيا محل اقتباس است. شما به  
غمه پردازی مکن، حرام است! به نغمات واسطه اين پوچی ها نمی گذاريد که بيچاره عوام از نعمات الهی برخوردار شود: ن

غمات ياد مگير، حرام است! تياتر يعنی تماشاخانه مساز، حرام است! به تياتر مرو، حرام است! گوش مده، حرام است! ن
رقص مکن، مکروه است! به رقص تماشا مکن، مکروه است! ساز مزن، حرام است! شطرنج مباز، حرام است! تصوير 

  مکش، حرام است!» 

  چند سطر بعد می نويسد: و

جهنم مال مردم را وقتی که به دستش افتد، نخورد و هنگامی که بچه بی ريش دچارش  «آيا کدام مسلمان است که فقط از بيم
گردد، دست به او نزند و به دختر و زن مردم در حين فرصت معترض نشود؟... جميع دزدان و راهزنان و قاتالن از معتقدان 

  می رسند...» به جهنم به ظهور

ه از «ناسيواليسم ايرانی» در قالبی جديد صحبت ميکند و با افتخار به او نخستين فرد در تاريخ بيداری ايرانيان است ک
  تاريخ قبل از اسالم ايران استشهاد می نمايد. در تعريف «ميهن دوستی» مينويسد:

از بذل مال و جان مضايقه نکرده، و به جهت منافع و «پاتريوت عبارت از آن کسی است که به جهت وطن پرستی و حب ملت 
  ملت خود ساعی و جفاکش باشد. اين حالت و خاصيت هميشه در مردان غيرتمند بروز می کند» آزادی وطن و

درستی نظريات او را اکنون ما ايرانيان با گوش و پوست خود تجربه می کنيم. انديشه های آخوندزاده نه تنها در يکصد و 
مبارزات ملی مفيد و برای ايرانيان راهنمای  سال پيش مترقی و پيشرفته بود، بلکه هم اکنون نيز می تواند برایپنجاه 

مناسبی باشد. آخوندزاده چاره درد را در «رولوسيون» می دانست و منظور او از آن، برانداختن حکومت شاهان مستبد 
  ويسد:قاجار و قدرت روحانيون بود. او در تعريف انقالب می ن



بی قانون و پادشاه ديسپوت و ظالم به ستوه آمده و به شورش «رولوسيون عبارت از آن چنان حالتی است که مردم از رفتار 
اتفاق کرده او را رفع نموده به جهت آسايش و سعادت خود قانون وضع کنند و پوچ بودن عقايد مذهبيه را فهميده بر مخالفت 

  حسب تجويز فيلسوفان موافق عقل، آيين تازه برگزينند». با علما برخاسته و برای خود بر

ت از اتحاد ملت مينويسد که شايد امروز هم به آن محتاجيم«ای اهل ايران، اگر تو از نشئه آزاديت و حقوق در مکتوبا
ده... وسايل انسانيت خبردار می بودی، به اينگونه عبوديت (و بندگی) و به اينگونه رذالت متحمل نمی گشتی، طالب علم ش

اتب از ديسپوت زيادتری. برای تو فقط يکدلی و يک جهتی الزم اتفاق را دريافت می کردی، تو در عدد و استطاعت به مر
است. اگر اين حالت يعنی اتفاق به تو ميسر می شد برای خود فکری می کردی و خود را از عقايد پوچ (مذهبی) و ظلم 

  ديسپوت نجات ميدادی»

زاده از اولين کسانی ست که اين همين زمانها وارد فرهنگ سياسی ايران شد و شايد ميرزا فتحعلی آخوند واژه «ملت»در
واژه را با آگاهی استفاده ميکند. ترکيبات لغوی گوناگونی از اين واژه در آثار او ديده ميشود. از آن جمله: «ملت پرستی»، 

ملت»، «غيرت ملت دوستی»، «ناموس ملتی»، «نشئه «ملتی»، «وطن پرست»،«وطن دوستی و ملت پروری»، «حب 
  »، «فرزندان ايران زمين»، و «ايران وطن مينو نشان ما».وطن دوستی وملت پرستی

او در يکصدو سصت سال پيش مينويسد «عربهای برهنه و گرسنه» تمدن ايران را ويران ساختند و «سعادت اهل ايران را 
. در مکتوبات اسالمی را مشتی «خياالت جفنگ و عقايد پوچ» برای ما به ارمغان آوردنداين راهزنان بر باد دادند» و عقايد 

  چون زنديقی بی باک مينويسد:

«تازيان سباع خصلت و وحشی طبيعت... آثار پادشاهان فرشته کردار پارسيان را از دنيا نيست و نابود، و قوانين عدالت  
 رسوم ذميه يعنی ديسپوتی (ديکتاتوری) را و دين خودشان را ... در کشور آيين ايشان را بالمره از روی زمين مفقود، و

ايران ثابت و برقرار کرده اند. معهذا ما گوالن (فريب خوردگان)، اين دشمنان نياکان خودمان را و اين دشمنان علم و هنر را 
در آخرت به شفاعت اين خونخواران به ما بر خودمان اوليا (سرور وبرتر) می شماريم به آن آرزوی ابلهانه که خداوند عالم 

نوشانيد. اگر در آخرت آب سرد هست، بهل، اين خونخواران خودشان بنوشند که حسرت جنت خواهد داد و آب سرد خواهد 
کش آن بودند. خداوند عالم درين دنيا خود ايشان را مستحق رحمت خود ندانسته مسکن ايشان را وادی دوزخ صفت و ذات 

روا نديده... افسوس از اين نوع اده، خوراک ايشان را از خنافس و عقارب کرده، يک جرعه آب سرد برايشان الهب قرار د
  نادانی که ما داريم».

از مترقی ترين افکار ميرزا فتحعلی آزادی زن و الغای تعدد زوجات و ايجاد مساوات کامل زن و مرد در همه حقوق اجتماعی 
  ه انديشمندان دنيای اسالم بشمار ميرود. است. از اين نظر نيز پيشرو هم

لحدی اصالح ناپذير مينويسد يک عمر ديندار بوديم چه طرفی بستيم، «يک چند نيز خدمت آخوندزاده چون م یميرزا فتحعل
ی معشوق و می کنيم» قرنها «با دين و مذهب و با اعتقاد و ايمان زندگانی کرده ايم... يک چند نيز برای امتحان بی دين و ب

ينيم که حالت ما بدتر می شود يا بهتر. اگر بدتر شد مذهب و بی اعتقاد و بی ايمان، با معرفت و فيلسوفيت تعيش بکنيم تا بب
  باز رجوع به عقايد سابقه تعذر (مانعی) نخواهد داشت»

قی خواهانه و آزادی آخوندزاده حکام و ماليان زمان خود را مشترک المنافع می دانست و آثارش سرشار از انديشه های تر
  خواهانه و انتقاد از استبداد و سنت گرايی است. 

مين روزگار، ايرانی ديگری که مجبور به ترک ميهن خود شده بود و در غربت زندگی می کرد، تحت تاثير فرهنگ محل در ه
در جوانی برای کسب  )١٨٣٠-١٩٠٩(اقامت خود در برابر سنت گرايی قد علم کرد. عبدالرحيم معروف به طالبوف تبريزی

انديشه ها و آگاهيهای نو دست يافت. طالبوف مسائل و مشکالت معاش به قفقازيه رفت و در آنجا از طريق زبان روسی به 
جامعه ايران را به خوبی می شناخت و با دردهای وطنش آشنا بود. او در معنی «آزادی» و حدود آن، از فوايد «علم» و  

يرامون به گفته خودش «هر چه می گويد و می نويسد اصالح معايب وطن است». طالبوف پ«سيويليزاسيون» می نوشت و 
  ماليان که سرسخت ترين مخالفان آزادی و ترقی بودند در کتاب «مسائل الحيات» می نويسد:

نعلين را می  «اکثر آنان که در ايران هستند، مالکند، محتکرند، آشوب را دوست دارند، غوغای رجاله را می پسندند و صدای
  ..»  پرستند. از سی تا پنجاه هزار تومان دخل امالک ساالنه دارند.

  پيرامون بازاريان و تجار می نويسد:



  «تجار فجارند [تبهکارند]، جز ترويج فروش مال اجانب يا انبارکردن حبوبات از اين طبقه فايده ای به حال ملت نيست».

ماليان تحريم شد و وی را تکفير به زندقه کردند. کتاب «مسالک المحسنين» شامل آثار عبدالرحيم طالبوف تبريزی از سوی 
انديشه های فلسفی و نقد اجتماعی اوست و در خصوص آزادی انسان و جامعه مدنی فراوان نوشته است. حتا قانون اساسی 

به آراء و انديشه های استوارت ميل ژاپن را که حکومتی مشروطه پيدا کرده بود به فارسی ترجمه کرد. طالبوف در اين کتاب 
جه ويژه داشت. کتاب «احمد» که به فرزند خيالی خود نوشته است درواقع که در زمان او به زبان روسی موجود بود، تو

  )١٨تقليدی از کتاب «اميل» اثر ژان ژاک روسو است(

در وی از کردهای ساوجبالغ (مهاباد) بود. است. پ )١٨۴٠-١٩١٠(يکی ديگر از مناديان آزادی، حاج زين العابدين مراغه ای
ی هم در شهرهای اردبيل و مراغه به کسب و تجارت مشغول بود. سپس به شهر مراغه ای چند سالی به مکتب رفت و مدت

تفليس پايتخت گرجستان نقل مکان کرد و به تابعيت روسيه درآمد. حاج زين العابدين مراغه ای سرانجام به استانبول رفت و 
استانبول همکاری می کرد و ز ترک تابعيت روس تا آخر عمر در آن شهر زندگی کرد. در آنجا با روزنامه «شمس» پس ا

برای «حبل المتين» نيز مقاالتی می نوشت. مهم ترين اثر او «سياحتنامه ابراهيم بيک» در سه جلد است. نام مولف اين کتاب 
سنده کتاب برده نشده بود و عده ای کتاب را به خود نسبت می دادند که  تا دوازده سال معلوم نبود و از ترس نامی از نوي

د و دستگيری قرار می گرفتند. در جلد سوم که پس از پيروزی انقالب مشروطه منتشر شد، نام نويسنده کتاب مورد پيگر
  .معلوم گشت و مردم تازه فهميدند که اين کتاب ارزشمند اثر يک تاجر ايرانی ساکن استانبول است

  و اما موضوع کتاب «سياحتنامه ابراهيم بيک»: 

ند يکی از تجار بزرگ آذربايجان است که پنجاه سال دور از وطن در مصر زندگی کرده و ابراهيم بيک قهرمان داستان، فرز
بيک پس پسری دارد که در زمان فوت به او وصيت می کند که به مسافرت رود تا نيک و بد را دريابد. به هر روی، ابراهيم 

خبری عمال حکومت را می بيند و با استادی و از ديدن شهرهای زياد وارد ايران می شود. او فقر و بدبختی ايرانيان و بی 
  مهارت به شرح سياحت خود می پردازد.

شتم و هنگامی که ابراهيم بيک به ايران وارد می شود، از کالسکه پايين می آيد و ميگويد: «مشتی از آن خاک پاک را بردا
ای را که ديدارت به من ارزانی شد و ديده به بوسيده و بوييده و بر ديدگان ماليدم... (با ديدگانی نمناک می گويد) شکر خد

ديدار توام روشنايی گرفت... اگر دولت ايران دولت بودی، در مملکت خود قانون و نظام و مساوات داشتی، رعيت را به حکام 
  آينه ما متحمل تحکم بيگانگان نمی شديم». قيمت حيوان نفروختی. هر  هب

ر تا دورش همه مدرسه طالب نشين و در ميان صحن، چشمه آب صافی است. در راه وارد مسجدی می شود: «اين مسجد دو
تجديد وضو کرده داخل مسجد شديم. ديديم يک طرف آن مسجد عالی خربزه انبار کرده اند. از مشاهده آن حال چشمم تيره 

) مگر در شهر شما ی ديگر نگاه کرده ديدم دو نفر نشسته اند... (خطاب به خربزه فروش و شاگردش می گويدشد. به سو
عالم نيست يا علمای اين شهر از خدا نمی ترسند؟ چرا به منع اين حاالت ناگوار که سبب هتک حرمت اسالم و خالف آيين 

  مان را از کجا دوا جويم؟... آه اگر از پی امروز بود فردايی».مسلمانی است قيام نمی نمايند؟... خدايا اين دردهای بی در

  دوم همين کتاب خطاب به هم ميهنانش می نويسد: طالبوف در مقدمه جلد

«هنگام آن رسيده که نيکان را نيک و بدان را به نام زشت و با نفرين ياد کنند و پس از اين ملت هر نيک و بد را سنجيده و 
امده و کسی فحه تاريخ ملی به يادگار گذارند... تا حال در وطن عزيز ما اين گونه مطالب نگاشته نيحاصل هر عمل را در ص

از حب وطن دم نزده... هر چه نوشته اند در سودای عشق و بلبل و گل و پروانه و شمع يا راجع به اظهار فضيلت مولف و 
دای عشق مجنون و ليلی و فرهاد و شيرين و محمود و مصنف يا مدح ممدوح غيرمستحق بوده... هموطنان ما بدانند که سو

روف و در نامه و چکامه های خود جز از آن سخن نمی دانند، عشقی ديگر نيز هست... اياز که بين ادبا و شعرای ايران مع
بارات ساده به  ادبای ايران که در قلم و اظهار افکار با هنر هستند، بعد از اين حب وطن را نظما و نثرا با کلمات واضحه و ع

  خاص و عام تفهيم نمايند...»

    )١٩واقع از روياها و آرزوهای زين العابدين مراغه ای سخن می گويد(ابراهيم بيک، قهرمان تخيلی سياحتنامه، در

است.  )١٨۵٠ -١٨٩۶(شورانگيزترين و شوقمندترين مبارز و نويسنده دلير عصر بيداری ايرانيان ميرزا آقاخان کرمانی  
ن را در زادگاه خود آموخت و ا آقاخان در خانواده ای بسيار مذهبی در نزديکی شهر کرمان به دنيا آمد و خواندن و نوشتميرز

او با شيخ احمد روحی در همين دوران آشنا و رفيق شد که اين   بعد در کرمان در مدارس طالب دينی به تحصيل پرداخت.
روز به قتل رسيدند. ميرزا آقاخان کرمانی از جور و ظلم حاکم کرمان به   رفاقت تا آخر عمر ادامه يافت و هر دو در يک



تهران کوچيد و سرانجام به استانبول رفت. در آنجا با آثار طالبوف و آخوندزاده آشنا شد و با زين  اصفهان و سپس به
برخی از آنها عبارتند از: «هشت العابدين مراغه ای نيز مراودتی داشت. ميرزا آقاخان در استانبول آثار فراوانی نوشت که 

اد و دو ملت»، «انشاء هللا و ماشاء هللا»، «نامه باستان» و بهشت» که شيخ احمد روحی نيز در آن نقش داشت، کتاب «هفت
«آيينه سکندری». مهمترين آثار او «سه مکتوب» و «صد خطابه» هستند. ميرزا آقاخان کرمانی يکی از جسورترين و 

، حدود ١٨٩۶ژوييه  ١٧واهان و آزادی خواهان عصر بيداری ايرانيان است. ميرزا آقاخان کرمانی را در بيباکترين ترقی خ
  يکصد و سه سال پيش، در باغ شمال تبريز همراه با شيخ احمد روحی و خبيرالملک سر بريدند.

  يسد:ميرزا آقاخان در رساله «انشاء هللا و ماشاء هللا» با طنزی عالمانه و دل انگيز می نو

جابلسا و جابلقا را نقشه برداشته «علمای ما جغرافيای آسمان را وجب به وجب می دانند و جميع کوچه ها و خانه های شهر 
اند اما از جغرافيای زمينی هيچ خبر ندارند. حتا شهر و دهات خودشان را مطلع نيستند و تاريخ جان به جان و اسامی مالئکه  

تی واقع خواهد شد همه را خوب می دانند اما از تاريخ ملت خودشان يا ملل ديگر اصال به  سماوات و ارضين و هر چه در آ
  شان چيزی نرسيده و نمی دانند. علت ترقی و تنزل امم دنيا در هر زمان چه بوده است؟ سبحان هللا من جهل الجهالء».گوش

«سه مکتوب» که نامه های يک شاهزاده خيالی به  نقل آثار ميرزا آقاخان در حوصله اين گفتار نيست ولی بخشهايی از کتاب
  )٢٠به نام جالل الدوله است، در اينجا نقل می شود(نام کمال الدوله به يک شاهزاده خيالی ديگر 

«کجايند شجاعان امت و مسلمانان با همت که نخست درخت ظلم و شجره خبيثه ستم را که ميان ملت اسالم ريشه دار گرديده 
برقرار سازند...  ن را سايه انداخته و خانه برانداز شده، از بيخ و بن برکنند و شجره طيبه عدالت... پايدار وو تمام مسلمانا

  هيهات، هيهات که اين آرزو از اسالم با اين مسلمانان بی غيرت، فکر و خيال، بلکه غيرممکن و محال است...» 

ان را اين کيش و آيين خلط عربی فاسد کرده که ديگر هيچ اميد «به درجه ای طبايع و اخالق و خو و خون و عادت... ايراني
دوله، به جان تو اگر يک جلد کتاب بحاراالنوار را در هر ملتی انتشار بدهند و در دماغهای به بهبودی نمانده... ای جالل ال

  است...»  آنان اين خرافات را استوار و ريشه دار دارند ديگر اميد نجات از برای آن ملت مشکل و دشوار

ازنت کنم ابدا مشابهت ندارد و «هرگاه بخواهم کيفيات دين و آيين مسلمانان اين عصر را با عصر حضرت رسالت مرتبت مو
به کلی اسالم از صورت اصلی و قيافه زيبای اوليه خويش به هيکل مهيب و شکل عجيب و غريب برگشته است که اسباب 

کراهت جبلت و فطرت هر کس شده. به عينه مانند دختر چهارده ساله که حسن حيرت عقول و نفرت طبايع و وحشت نفوس و 
ل و ثروت و دلربايی بی عديل و بی نظير بوده ولی حال به سن هشتاد سالگی رسيده و روی چون گل و جمال و زيبايی و کما

قرات پشتش از هم خزيده، و ياسمين، بدل به مشتی کرچ [چروک عميق] و چين شده و آن قد سروآسا چون کمان دو تا و ف
ت و حماقت و زشتی و خرافت و سستی و مانند سنگپشت خميده، آن لطافت و حسن و رشادت و جمال و کياست به کثاف 

کسالت تبديل يافته و آن جذبه جالل و عنج و دالل و کمال مال به نفرت و گدايی و ذلت و بينوايی منتقل شده است... و امت 
  اذل [پست و خوارتر از] تمام امم و ملل و مذاهب و مخل عالم است». اسالم... امروز ارذل و 

ی و آزادی خواهی تاثير اساسی در بيداری ايرانيان داشت و موجب پيدايش تفکر مشروطه  پيدايش نهضت فکری ترقی خواه
  خواهی و سرانجام انقالب مشروطيت در ايران شد.

زادی خواهان و ترقی خواهان در ايران و خارج از ايران بود. مبارزه ای انقالب مشروطيت بازتاب و ميوه شيرين تالشهای آ
و استبداد شاهان قاجاريه. بنيان فلسفه سياسی مشروطيت نه فکر ناب ايرانی بود و نه با  بود عليه فرهنگ سنتی دينی

ه ماليان قشری به استناد شريعت و مذهب همخوانی داشت، بلکه حتا از بنيان با آن در تعارض بود. در همين دوران بود ک
ه بايد جداگانه به آنها پرداخت. سيد محمد قرآن و حديث و روايت رساالتی عليه ترقی خواهی و آزادی خواهی نوشتند ک

طباطبايی مجتهد که به ياری آزادی خواهان برخاسته بود، اعتراف می کند: «ما ممالک مشروطه را که خودمان نديده بوديم، 
هم وديم و آنهايی که ممالک مشروطه را ديده به ما گفتند مشروطه موجب امنيت و آبادی مملکت است. ما ولی آنچه شنيده ب

  شوق و عشقی حاصل نموده تا ترتيب مشروطيت را در اين مملکت برقرار سازيم».

ثير عميقی بر جای در اين گفتار تنها بخشهای کوتاهی از آثار نويسندگانی يادشده که در آثار نويسندگان بعد از خود تا
ودند که نوشتند و يا سر در راه آرمانهای ترقی گذاشتند. ادبيات عصر بيداری ايرانيان با اينان پايان نمی گيرد. تنها اينان نب

خواهانه دادند. تا به امروز نيز کسانی مانند مستشارالدوله، ميرزا آقا تبريزی نمايشنامه نويس، ميرزا حبيب اصفهانی مترجم 
و ديگران و  ابا، سيد جمال واعظ اصفهانی از مولفين کتاب «رويای صادقه»، شيخ احمد مجداالسالم کرمانی، دهخدا حاجی ب

نشرياتی مانند مالنصرالدين، صابر، نسيم شمال، صور اسرافيل، حبل المتين، شاعرانی چون الهوتی، عارف، فرخی يزدی و 
هروز، صادق هدايت، احمد کسروی، علی دشتی و شجاع الدين شفا و ايرج ميرزا، پژوهندگان و نويسندگانی مانند ذبيح ب



ی در مبارزه با خرافات و جهل و بيسوادی حک کرده و ادبيات بيداری ايرانيان را بسياری کسان ديگر هر کدام نقش عميق
  بارور و غنی نموده اند.

وزنامه ها و شب نامه های عصر بيداری در اين گفتار از احزاب ملی و سوسياليست و ميهن پرست سخنی نگفتيم. از ر
سنديکاهای کارگری و تشکلهای فرهنگی سخنی نگفتيم. از  ايرانيان که در خارج و داخل کشور منتشر شده سخنی نگفتيم. از

 شاهزادگان و درباريانی که تمايل به ترقی و تجدد نشان می دادند سخنی نگفتيم. ازنقش تجار و فئودالها، ار نقش روحانيون و
ب کشورهای خارجی آثار آنان در مخالفت با تجدد طلبی و آزادی خواهی سخنی نگفتيم. از نقش روس و انگليس و تاثير مخر

  در جنبش بيداری ايرانيان نيز سخنی نگفتيم چرا که هر کدام از اين فصول نيازمند يک بررسی جداگانه است.
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