
  
  
  
  
  

  اولین ایده ھای اصالح گری رادیکال در تاریخ گیالن
                                                             

  ناصر عظیمی
  

  طرح موضوع:
 روسیھ ی تزاری سرمایھ گذاری ھایی کھ  بھ ویژه  ھای خارجی ی گذاریکھ در پرتو سرمایھ یتغییرات

در قرن نوزدھم در گیالن پس از جنگ ھای ایران و روس��یھ و انعقاد دو قرارداد گلس��تان و ترکمانچای 
ی موانع بھ تدریج بھ رس�����وخ روابط اجتماعی و فرھنگی نوینی راه برد کھ برای باوجود ھمھ دادانجام 

حال بھ تقابل سنت و  نخستین بار ضمن آن کھ بھ ایده ھایی برای اصالح امور از باال انجامید، در ھمین
ی ھای اجتماعی و فرھنگی در متن جامعھ، ایدهتجدد نیز میدان عمل داد. پیدا بود کھ بھ دلیل فقدان زمینھ

ھا (نخبگان) شکل بگیرد. نشانھ ھایی در دست است کھ لیتاصالح امور در عمل از باال و از طریق اِ 
میالدی) برای نخستین بار  1815قمری ( ھجری 1230این ایده با حاکمیت خسروخان گرجی در سال 

از اھالی گرجس��تان بود کھ در نوجوانی  در گیالن ش��کل آش��کارتری بھ خود گرفت. خس��روخان گرجی
در آمد و بھ ایران آورده شد و مسلمانی  یھای قفقاز بھ اسارت قوای قاجارھای جنگدر نخستین سال

س�����ی خان منجم باش�����ی لنگرودی بھ حاکمیت قمری بھ جای میرزا مو 1230اختیار کرد. او در س�����ال 
ھای اص������الح گری او در ھمان چھارس������الی کھ در گیالن بود، بھ اجرای گیالن منص������وب ش������د. ایده

ی حکومت اداره عمرانی و یھای عمرانی متعددی انجامید کھ نش����ان از حرکتی نو در عرص����ھپروژه
قفقاز کھ در این زمان بھ طور  یک خانواده ی مس���یحی در رس���د کھ حض���ور او درداش���ت. بھ نظر می
رابینو از ھای او پدید آورده بود. تر از دیگر جاھای این منطقھ بود، تحولی در اندیشھنسبی توسعھ یافتھ

داد و تا آنجا کھ او ھمیش������ھ رعایا و بازرگانان را مورد حمایت قرار می«کند کھ: جیمز فریزر نقل می
دال] و ص���احبان زمینھای وس���یع کھ ھمواره برای ش���وراندن توانس���ت علیھ مظالم طبقۀ اش���راف[فئومی

کرد. بھ ھمین جھت کش��اورزان و طبقات پایین کش��اورزان و طبقات پایین [جامعھ] آماده بودند، اقدام می
در «نویسد کھ: ). یوسفدھی نیز در ھمین زمینھ می550ص1374(رابینو، » بھ وی بسیار عالقھ داشتند
ھای ھای رش�������ت را مرمت نمود و پلدر این ناحیھ، بازارھا و راه ی خودطی حکومت چھارس�������الھ

متعددی در این ش������ھر احداث کرد. او در اختالفات ملکی فی مابین اربابان و رعایا، جانب رعایا را 
ای ی این رفتار او، اشراف و زمین داران گیالن توطئھکرد. در نتیجھگرفت و از ایشان دلجویی میمی

[ س�����ال چھارم ه.ق.1234ب دادند و در اولین فرص�����ت بھ دس�����ت آمده در رمض�����ان بر علیھ وی ترتی
ش��ورش��ی برپاکردند کھ در نتیجۀ آن کلیس��ای ارامنۀ رش��ت بھ دس��ت عوام ویران حکومت او در گیالن] 

منابعی 1).31ص1382(یوسفدھی» گردید. متعاقب این قضیھ خسروخان عزل و بھ تھران احضار شد
ھ ش��ورش علیھ او چرا بھ ویرانی کلیس��ا انجامیده اس��ت. اما بھ احتمال باید گوید ککھ در دس��ت اس��ت نمی

رسد کھ از این ای وجود داشتھ باشد. بھ عبارت دیگر بھ نظر میبین گرجی بودن او و این اقدام رابطھ
  ی او سو استفاده شده باشد. ای برای برانگیختن عوام علیھ اقدامات تجدد گرایانھعامل بھانھ

                                                 
از علمای معروف و پر دقیقن دو دھھ بعد، خس��روخان گرجی در منص��ب حکومت اص��فھان نیز با حجت االس��الم ش��فتی . 1

خسرو خان «: در این باره نوشتھ انداختالف پیدا کرد و در آنجا نیز شورشی علیھ او در گرفت. قدرت ساکن در اصفھان 
پادش��اھي را از علي میرزا  ۀخاص��ۀ گرجي از رجال معتبر دوره فتحعلي ش��اه و محمد ش��اه اس��ت. ھموس��ت كھ اس��باب و اثاث

 ۀبا قدرت بھ حكومت پرداخت و چون توصیظل السلطان گرفت و بھ نزد محمد شاه برد و بھ حكومت اصفھان نایل شد و 
اھالي س��ال بعد از واقعھ ی ش��ورش در رش��ت علیھ او]  20[ یعنی حدود ھجری قمری 1253پذیرفت در س��ال علما را نمي

 ،اصفھان محصور ساختند. محمد شاه براي رفع غائلھ» ھفت دست«اصفھان بر ضد او شورش كردند و او را در عمارت 
نظر كرد كھ باید خسرو خان  ھ (امین الملك و امین الدولھ بعدي) را بھ اصفھان فرستاد و او اظھارفرخ خان پیشخدمت خاص

احضار شود. دولت نیز پذیرفت و تا ورود حاكم جدید، خود فرخ خان امور اصفھان را اداره كرد. خسرو خان در سالھاي 
  ).13ص1385(کریم اصفھانیان و ھمکاران» ستھاي گیالن، كردستان و قزوین را نیز بر عھده داشتھ امختلف حكومت

 



 در زمان رکن الدولھ  حاکم گیالن نیز اقداماتی در جھت اصالح امور برداشتھ شد. اوبعد سال ھا  
ھای زمانھ چیزی بھ او آموختھ بود و آن ی اص��الح گران نبود لیکن ض��رورتاگر چھ مردی در زمره

یعنی حدود چھل س��ال  ھجری قمری  1277این بود کھ باید کاری نو انجام دھد. از این رو او در س��ال 
»  مجلس تحقیق«بھ تشکیل یک مجلس مشورتی در گیالن دست زد کھ آن را بعد از خسروخان گرجی 

قمری نوشت کھ مجلسی  1277خود در سال  477ی در شماره» روزنامۀ دولت علیۀ ایران«نامید. می
از قراری کھ «ست: در گیالن تشکیل شده ا» جھت غوررسی بھ امور مردم«بھ عنوان مجلس تحقیق 

ی آنجا[گیالن] نوش���تھ بودند ، ش���اھزاده رکن الدولھ والی گیالن در انتظام امور و رس���یدگی در روزنامھ
مطالب و عرایض جمھور اھالی آن مرز و بوم، الزمۀ کفایت و اھتمام بھ ظھور رس����انده، بھ ھیچ وجھ 

غوررس�����ی بھ امور مردم،  ش�����ود و بھ جھتخالف عدالت و حس�����اب در آن حدود و ثغور ظاھر نمی
اند و جمعی از اعیان بلد، از قبیل حاجی میرزا نام نھاده» مجلس تحقیق«مجلس������ی قرارداد و آن را 

یوس��ف[ از تجار معروف این زمان رش��ت] و میرزا یوس��ف و ملک التجار و غیره را از اجزاء مجلس 
ا نش���س���تھ، رس���یدگی عرایض مردم اند کھ در ایام ھفتھ س���وای روزھای تعطیل در آنجمزبور قرار داده

(اخبار گیالن،جلد »  نموده، با عرض ش��اھزاده بر وفق ش��رع مطاع، طی دعاوی و نزاع خالیق نمایند
چنان کھ پیداست وظایف و کارکرد این مجلس، ھنوز بسیار  ).82بھ کوشش رضا نوزاد، ص1394اول

ض��ای مجلس را خود ش��اھزاده رکن س��نتی بود اما تش��کیل آن بھ لحاظ ش��کلی جدید بود. زیرا اگر چھ اع
ھا نیز تنھا موظف بودند کھ عرایض مردم! را بھ سمع الدولھ (عموی ناصرالدین شاه) تعیین کرده و آن

و نظر ش��اھزاده برس��انند و بعد بر طبق ش��رع مطاع طی دعاوی و نزاع کنند، اما خوِد تش��کیل این نھاد 
م نظرات دیگری ھم دخیل باش����د. امری کھ در ای باش����د تا در طوِل تص����میمات حاکتوانس����ت مقدمھمی

  ھای استبداد شرقی امر بدیعی بود.حکومت
اما اصالح گری بھ شکل و شیوه ی رادیکال در گیالن در اثر اقدامات ناصرالملک یا ھمان میرزا 

ید آمد کھ دو بار بھ حکومت گیالن منص����وب ش����د و اگرچھ دوران حکومت او دزلو پومحمودخان قراگ
گیالن انجام داد کھ در  را بھ ویژه در دوره ی دوم  حکومت خود درنکش����ید اما او کارھایی زیاد طول 

از این رو ما آن را در زمره ی اولین کسانی می دانیم  بسیاری موارد حتا در تھران نیز انجام نشده بود.
ان دھد کھ این مقالھ می کوش���د نش��� کھ ایده ھای اص���الح گری رادیکال را در گیالن طرح و اجرا کرد.

بر کدام تغییرات تاکید داش����ت و چگونھ با واکنش در گیالن این اولین ایده ھای اص����الح گری رادیکال 
  .؟ھای مخالفان روبرو شد

  
  ناصرالملک اصالح گری رادیکال

ناص�������رالملک را نباید با ابوالقاس�������م زلو معروف بھ ومحمود خان قراگزود بگوییم کھ  
در  قراگوزلوناص��رالملک کھ دومین نایب الس��لطنھ ی احمد ش��اه قاجار بود اش��تباه گرفت. 

. ھ بودس�ال قبل از ص�دور فرمان مش�روطیت درگذش�ت 19ھجری قمری یعنی  1305س�ال 
عنوان بھ در اواخر عمر ریاست ایل قاجار را بھ عھده داشت و  کھ ابوالقاسم ناصرالملک

نوه ی محمود خان قراگزلو ( ناص���رالملک)  دومین نایب الس���لطنھ احمد ش���اه انتخاب ش���د،
 بود .

بار اول   .از طرف ناصرالدین شاه بھ حکومت گیالن منصوب شد محمودخان ناصرالملک  دو بار    
او فرد تحص��یل کرده . در گیالن حکومت کرد ھجری قمری 1292و بار دوم در س��ال  1278در س��ال 

ی ھای آشکاراز نشانھ . و با دیگر حکومت گران قاجاری در گیالن تفاوت بسیار داشت و متجددی بود
بھ ویژه در در دوره ی دوم حکومت خود در گیالن  در گیالن  اواص������الح گری نوین  در اقدامات کھ 

امات اص�����الح و معتقدیم کھ او بھ اقدجای داده رادیکال  اناص�����الح گرانجام داده ما او را در زمره ی 
  ھنوز رایج نبود. آن زمان گرانھ ای در گیالن دست زده کھ حتا در تھرا ن نیز

متی در محرم نع –ی حیدری پس از قائلھبھ حکومت گیالن منصوب شد،   ناصرالملکاولین باری کھ  
این دوره ی حکومت او فقط یک سال بود.  کشتھ شدن چند نفر در رشت  ھجری قمری و 1278سال 
ای بود و بھ زبان انگلیس��ی و فرانس��ھ آش��نایی داش��ت. در فرد درس خوانده کش��ید . ناص��ر الملکطول 

و بھ ھمین دلیل قبل از آن کھ بھ  در مدرس��ھ ی دارالفنون تخص��ص��ی کس��ب کرده بود مھندس��ی راه نیز 
بھ  رشت شد و در نتیجھ بھ ھنگام انتصاب  –حکومت گیالن منصوب شود، مامور ساخت راه منجیل 

او عض��و  پیش از آمدن بھ گیالن نیز در گیالن حض��ور داش��ت.ومت گیالن توس��ط ناص��رالدین ش��اه حک
 1275در پایتخت بود کھ ناص��رالدین ش��اه در س��ال » مجلس مص��لحت«یک ش��ورای مش��ورتی بھ نام 

بھ تاس���ی از اروپائیان در تھران تش���کیل داده بود. ھنگامی کھ او بھ یعنی س���ھ س���ال قبل  ھجری قمری
در » مجلس مص��لحت خانھ«الن منص��وب ش��د، بالفاص��لھ ھمین ش��ورای مش��ورتی را با نام حکوت گی

ی شد، در شمارهی دولت علیھ ایران کھ بھ جای وقایع اتفاقیھ منتشر میگیالن نیز تشکیل داد. روزنامھ



مجلس مصلحت «این روزھا ناصرالملک قرار انعقاد «نوشت:  1278رمضان سال  12خود در  517
ر گیالن تش��کیل داده، از اش��راف و اعیان و تجار آنجا چند نفری را کھ بھ ص��فت امانت و عقل د» خانھ

معروفند قرار داده کھ در رمضان المبارک، شبھای یکشنبھ و سایر ایام، روزھای یکشنبھ را نشستھ در 
ار نمایند و حاص����ل آن را اظھ گفتگو و مذاکرهش����ود اموری کھ س����بب آبادی مملکت و رفاه رعیت می

بھ  118ص1(اخبار گیالن، ج» دارند تا ھر کدام بھ شرف امضای اولیای دولت علیھ برسد اجرا دارند
تاکید از ماست). چنان کھ پیداست، نھاد مصلحت خانھ دیگر یک نھاد کاملن سنتی کوشش رضا نوزاد، 

برای آن تعیین ای کھ میرزا محمود خان قراگوزلو (ناصر الملک) نیست بلکھ بھ لحاظ کارکرد و وظیفھ
ی آن گفتگوھا و مذاکرات بھ میرزا کرده بود، قرار بود اعض������ای آن گفتگو و مذاکره کنند و بعد نتیجھ

در این دوره از حکومتش فرص��ت زیادی  محمودخان و دولت برای اجرا ارائھ ش��ود. اما ناص��رالملک 
ر انگلیس و س���پس فرانس���ھ بھ بھ دلیل توانایی ھایش بھ زودی برای س���فارت مختار ایران دپیدا نکرد و 

بھ مدت چھارده سال پایتخت فراخوانده و بھ ماموریت فرستاده شد و جای او را قاسم خان والی گرفت. 
ھای نوین حکومت داری، دوباره بھ حکومت گیالن بازگش������ت. این بار با ایدهاو از گیالن دور بود اما 

  .و رادیکال ھای نویناصالح گری و طرح
بھ وزیر مختاری ایران در لندن و رفتن او از گیالن، مص������لحت خانھ کھ نوعی با انتص�������اب او 

مش���ارکت نخبگان در تص���میم گیری و تص���میم س���ازی بود بھ کناری گذاش���تھ ش���د. ھر چند زماِن کوتاه 
تش����کیل این نھاد و اختیارات اندکی کھ داش����ت، تغییرات بس����یار ناچیزی برجای گذاش����ت لیکن این را 

قابل اتکا در تاریخ گیالن نامید کھ یک حاکم بھ صورت نھادی،  ھای نخستین اصالح گری از توانمی
کرد و این نش��انھ ھایی بود از نخس��تین قدرت خود را ھر چند کنترل ش��ده با نھادی در کنارش تقس��یم می

 ظل هللا در ھر سطحی، آمد کھ در آن حاکمی شرقی پدید میشکاف ھایی کھ در حکومت استبداد مطلقھ
  کرد.شد و قدرت خود را بھ ھیچ عنوان مشروط نمیمحسوب می

  
  اصالح گری نھادی کوششی دیگر برایمجلس شورای علما و اعیان، 

درست ده سال بعد از تشکیل مصلحت خانھ توسط میرزا محمود خان قراگوزلو، زمانی کھ میرزا سعید 
کھ در تھران مستقر بود و بھ جای خود، خان موتمن الملک  (وزیر امور خارجھ) و حاکم غیابی گیالن 

ی ھای دارالفنون بود بھ عنوان نایب الحکومھمیرزا محمد خان معین الوزاره را کھ از درس خوانده
ھجری  1288گیالن انتخاب کرد، دوباره یک نھاد مش��ورتی جدید از علما و اعیان و اش��راف در س��ال 

آمد کھ این زمان خود نیز تحت تاثیر ھا از تھران میپیدا بود کھ این ایده .قمری در گیالن تش�����کیل ش�����د
  گرفت.ھای دارالفنون بود کھ از اروپا و تحوالت آن تاثیر میآموزه

در بخش  50ی ایران در ش���ماره یروزنامھش���د. نامیده می» مجلس ش���ورای حکومت«این ش���ورا 
اھِی رعیت و حفظ حکومت گیالن از روی کمال بی غرض���ی و خیر خو«اخبار والیات خود نوش���ت: 

حدود ش��ریعت، مجلس��ی از علماء و اعیان و اش��راف و اھل دفتر ترتیب داده کھ در ھر پنجش��نبھ منعقد 
کھ بھر نوع تص���دیق کردند، گش���تھ، در امور مملکت و رعیت در کمال بی غرض���ی رس���یدگی نموده، 

. لھذا، بعموم اھالی آن س��امان از طرف حکومت اعالم داش��تھ کھ ھر کس حکم باجرای آن ص��ادر ش��ود
را حاجتی بوده باش��د بوس��یلۀ عریض��ھ بالواس��طھ یا با واس��طھ یکی از اجزاء مجلس بحکومت برس��اند تا 

ی ی ایران، شماره(روزنامھ» جواب بر وفق صواب صادر شده رفع ظلم و بی حسابی از مظلوم بشود
ی مھم در این نھاد جدید این است کھ گویا تصمیمات مجلس ید از ماست). نکتھه.ق. تاک1288سال  50

  گرفت.مورد اجرا قرار میبھ  شورای حکومت بھ طور مستقیم 
بھ عنوان نمونھ یکی از مواردی کھ این شورا در آن دخالت کرده، در خصوص روابط بین مالک  

ست. شورا با توجھ بھ ترکیبش، ضمن آن کھ ایعنی در یکی از حساس ترین مسائل این زمان  و زارع 
اما و تمھیداتی نسبت بھ جلوگیری از آن اندیشیده ھای اربابی ھشدار داده در مورد فرار رعایا از زمین

طمینان داده کھ ش���کایت رعایایی کھ مورد تعدی و اجحاف مالکان قرار گیرند نیز مورد ا مھمان حالدر 
از این تاریخ ببعد «: س�����د در این زمان این یک گام بھ جلو بودبھ نظر می ر و گیردبررس�����ی قرار می

احدی از آنھا[رعیت] مرخص نیس���ت از مس���کن و مزرعۀ خود بجای دیگر رود و ھر گاه مباش���رین و 
کدخدایان و ص��احبان امالک برایش��ان تعدی و اجحافی نمایند باید موافق مذکور بحکومت اطالع دھند تا 

اه از این قرار تخلف ورزند و بجای دیگر روند، کارگزاران حکومتی او درص��دد رفع آن برآید و ھر گ
  ی ایران، ھمان شماره). روزنامھ»(را معاودت داده، الزمۀ تنبیھ بعمل خواھد آمد

ھجری قمری بدان پرداخت،  1289از موارد مھم دیگری کھ این ش��ورا در س��ال بعد یعنی در س��ال 
ھای زیر کشت بود کھ ھمیشھ مشکل مھمی برای زمین ی آبیاری برنج در شرق رشتموضوع شبکھ

قمری خود  1289س���������ال  81ی ی ایران در ش������م���ارهش���������د. روزن���ام���ھاین پھن���ھ محس������وب می
ھا بود بی تعمیر افتاده و بھ تعمیرات ھای ممر آب و مش����روب مزارع گیالن، س����الرودخانھ«نوش����ت:
ھذا السنھ چند نفر از معتبرین و عمال ھا رسیدگی نشده بود... از مجلس شورای حکومت در الزمۀ آن



ھا ھا را از تغییر مجری و تنقیح آنھا فرس����تاده ش����د، تعمیرات الزمھ رودخانھوالیت بھ س����ر رودخانھ
برآورد کرده، ص���ورت تعمیرات آن را آورده و در مجلس ش���وری با حض���ور اجرای عملھ و ایلجاری 

بین قس��مت کرده و از برای ھر رودخانھ مباش��ر و ھا الزم بود در میان ش��ارکھ برای تعمیرات رودخانھ
  ).بھ کوشش رضا نوزداد 215،ص1اخبار روز،ج»(ماموری تعیین شد

  
  ، نھاد اصالح گر رادیکال»مجلس تنظیمات حسنھ«
در رشت اصالح گری  بھ ناگھان و  بازگشتھجری قمری ناصر الملک دوباره بھ گیالن  1292از سال   

در گیالن کھ ما آن را رادیکال نامیده ایم، دو سال  دیگر نھاد اصالحییک شکل انقالبی بھ خود گرفت و 
 ھجری قمری انجام شده بود در گیالن 1290ِت اوِل ناصرالدین شاه بھ اروپا  کھ در سال بعد از مسافر

قمری دوباره حکومت  1292ول سال این نھاد موقعی آغاز بھ کار کرد کھ در جمادی اال 2بنیاد گذاشتھ شد.
  گیالن از طرف ناصرالدین شاه بھ میرزا محمود خان قراگوزلو  (ناصرالملک) سپرده شد. 

ھجری قمری  1278پایان حاکمیت اول ناصرالملک بر گیالن در سال  از سالتر گفتھ شد چنان کھ پیش  
و در فرنگ بود و از سفارت مختاری قمری، ا 1292در سال سال بعد یعنی  دهچھارتا حکومت مجدد او 

انتصاب دوباره ی  بھ ایران بازگشتھ بود.  خدمت کرده و حاال پاریسبا ھمین سمت در در لندن و سپس 
بھ  ای بود کھ ناصرالدین شاهرسد کھ از عالقھر میبھ نظاو از طرف ناصرالدین شاه  بھ حکومت گیالن 

ی ورود بھ کشوِر ای بھ خود بگیرد کھ دروازهی متجددانھهگیالن پیدا کرده و تالش داشت کھ گیالن چھر
و او می خواست کھ این دروازه برای کسانی کھ قدم بھ خاک ایران می گذارند( کھ آن  ودتحت اختیارش ب

 . زمان دیگر تقریبن تنھا مسیر پر اھمیت سفرھای خارجی  بھ ایران محسوب می شد)، چشم نواز باشد
بھ ویژه  سیاحت و دیدن رشت و ھجری قمری برای سیر و 1286او در سال  الزم است گفتھ شود کھ

 1867(ھجری قمری 1284پیش از آن در سال دو سال  . این در حالی بود کھانزلی بھ گیالن آمده بود
میالدی)، بوھلر مدرس فرانسوی دارالفنون از طرف ناصرالدین شاه ماموریت یافت تا بھ 

دران بھ سواحل دریای خزر مسافرت کند و گزارشی بھ شاه بررسی راه ھای گیالن و مازن
بدھد. او کھ در دارالفنون ریاضیات و مھندسی تدریس می کرد و بھ گفتھ ی بسیاری بھ 
ایران عالقھ ی فراوانی داشت، گزارش خود را برای شاه تنظیم کرد. گزارش او کھ اکنون 

می داد کھ راه ھای گیالن برای در دست ماست، سراسر ناامید کننده بود و خبر از این 
تجارت روسیھ با ایران بھ ھیچوجھ آماده سازی نشده بود. او در باره ی وضعیت راه امام 

از قراری کھ مذکور شد اولیای دولت روزافزون بھ :« زاده ھاشم بھ رشت می نویسد کھ 
ھزار تومان داده اند ولی از  20رشت] تا بحال  –جھت ساختن راه مزبور[امام زاده ھاشم 

قراری کھ دیده شد، دیناری در آن خرج و مصرف نشده است و در عرض سال مبالغ کلی 
بھ تجارت دولِت علیھ، ضرر و خسارت میرسد. زیرا اکثر تجارت دولت با روسیھ است. 

یل بھ تجارت از و روسیھ از آن سمت بیشتر تردد مینماید و حال بجھت بدی راه کمتر ما
پیربازار نیز می  –). در مورد راه رشت 11ص1357بوھلر»( این راه [بھ پایتخت] میشود

از « نویسد کھ بھ دلیل خرابی راه باید چندین برابر بیشتر از حد معمول وقت صرف کرد:
رشت بجھت رفتن بھ انزلی، ناچار است از گذشتن جنگلی کھ راه آن بواسطۀ گل و باطالق، 

صعب العبور است و از رشت تا پیربازار کھ یک فرسخ و نیم است بواسطۀ شدت بسیار 
                                                 

کرد و در ناص��رالدین ش��اه س��ھ بار بھ اروپا رفت. در دو مس��افرت اول، میرزا حس��ین خان س��پھس��االر او را ھمراھی می. 2
 1290ھا برای نش��ان دادن تحوالت کش��ورھای اروپایی بود. او در س��فر اول کھ در س��ال واقع مش��وق او در این مس��افرت

ی ولگا میالدی) انجام شد، بھ رشت و انزلی آمد و با کشتی بھ آستاراخان و سپس از طریق رودخانھ1873( ھجری قمری
ھای مسکو سوار قطار شد کھ این زمان در روسیھ راه اندازی شده ی راه در نزدیکیبھ سوی مسکو حرکت کرد. در میانھ

، انگلستان، فرانسھ، سوئیس، ایتالیا، اتریش بازدید بھ بود. او بھ مسکو و سپس پترزبورگ رفت و سپس از آلمان، بلژیک
عمل آورد و از طریق کش��ور عثمانی بھ ایران بازگش��ت. ھمھ جا در این کش��ورھای متعدد، س��ران کش��ورھا از او اس��تقبال 

ایج ھای میرزا حسین خان سپھساالر نترسد کھ تالشکردند. او در این سفر در نقش یک عکاس نیز ظاھر شد. بھ نظر می
مورد انتظاری کھ او داش�������ت بھ بار نیاورد. با این حال او در نظر تغییرات زیادی کرد اما در عمل بھ دلیل تربیت در 
ساختاری کھنھ و استبدادی از تحول بھ ویژه تحول سریع ھراس داشت. از این رو پس از بازگشت از این سفرھا، ضمن 

را در س�����اختار حکومتی پذیرفت کھ تحت کنترل باش�����د. ھمایون  حفظ محافظھ کاری تاریخی اش، تنھا برخی اص�����الحات
ی دوم حکومتش، س���فرھای خارجی را نیز بھ عنوان یکی از س���رگرمی کاتوزیان معتقد اس���ت کھ ناص���رالدین ش���اه در نیمھ

). با این حال انتص���اب محمود خان 181ص 1392ھایش بھ دو س���رگرمی دیگر یعنی ش���کار و زن افزوده بود (کاتوزیان، 
را کھ بھ طور واض��حی از  1290راگوزلو و پیش از او برادر میرزا حس��ین خان س��پھس��االر بر حکومت گیالن در س��ال ق

 توان از نتایج این سفرھا دانست.ی خود بودند میاصالح گران زمانھ



). 17ھمان، ص»( باطالق، آن راه اقالً شش ساعت طول می کشد تا از آن جا عابری بگذرد
« استفاده نمی شود: انزلیاو در حیرت است کھ چرا از افسران تربیت شده در دارالفنون در 

بعضی مداخالت و مالحظات بھیچ وجھ مواظبت در امور  حاکم گیالن[مجدالدولھ] بواسطۀ
آن جا ندارد و سرحد دار آن جا آدمی نیست کھ بتواند از عھدۀ محافظت آن جا برآید و 
خیلی حیف است کھ چنین سرحد مستعد قابلی سپرده بھ او و اموراتش محول و مرجوع بھ 

از دارالفنون ای زیرکی کھ مشارالیھ شود بلکھ باید یک نفر آدم قابل و صاحب منصب دان
در آن سرحد ماموریت بھم رساند تا  بیرون آمده و در آن جا فارغ التحصیل شده باشد

 23 -22، بوھلر، صص»(باکمال دقت و مراقبت مشغول انتظام و محارست آن جا بشود
می رسد کھ ناصرالدین شاه با دریافت گزارش بوھلر و درک بھ نظر  تاکید از ماست).

بھ ھنگام  از این رو بود کھ .ه استدست بھ کار شدبالفاصلھ ن مسیر برای کشور، اھمیت ای
 درک و اینھجری قمری  1290در سال بھ اروپا  عبور او از گیالن در اولین سفرش

 این کھ وقتی قصد سفر بھ اروپا کرد،خوبی پیدا بود. از جملھ رشت و انزلی احساسش بھ 
طبقھ برای او در انزلی بسازند کھ تا آمدن او بھ انزلی دستور داد تا عمارتی زیبا در پنج 

مورد بھ سرعت ساختھ و ھجری قمری  1290در سال از این مسیر بھ اروپا  و رفتنش
 این عمارت شاخِص بود کھ برای اولین بار در و او در ھمین سفر  بھره برداری قرار گرفت

جمادی االول سال  7پنجشنبھ  171ی دولتی ایران در شماره ی. روزنامھقامت کردانزلی ا
از آنجا کھ [ ناصرالدین شاه]بندر انزلی را الیق ھر «ھجری قمری خود نوشت:  1290

گونھ عمارت و مستعد ھر نوع آبادی و زراعت دیدند، رای ھمایون براین عالقھ یافت کھ 
م نیز شوق اوالً در آنجا عمارتی بنام نامی ھمایون بنا شود تا بدین وسیلۀ مبارکھ سایر مرد

و رغبت نموده بھ عمارت و زراعت آنجا پردازند و بھ مرور دھور بندر مزبور را مسکون 
و معمور سازند...[این برج] موسوم بھ برج ناصری... و اینک متجاوز از یک ماه نیست 
کھ از دست نقاش و نجار بیرون آمده... این برج مرکب است بھ پنج مرتبھ [طبقھ] و اطراف 

(اخبار » راتب، صفھ و ایوان دارد و مناظر آن از چھار طرف بھ دریاستھر یک از م
 1324این عمارت در سال   1). در تصویربھ کوشش رضا نوزداد 222ص1گیالن، ج

سال آغاز در  سال بعد از ساخت و بھره برداری آن یا بھ عبارتی 34 ھجری قمری یعنی
ھ شمس العماره ی تھران نیز کھ الزم است یادآوری شود ک مشروطیت نمایانده شده است.

ھجری قمری یعنی شش سال قبل از شمس  1284طبقھ ساختھ شده بود در سال  5در 
العماره ی انزلی بھ بھره برداری رسید کھ آن زمال نبلند ترین ساختمان تھران محسوب 

  متر ارتفاع داشت. 35می شد و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1324ی ناص��ری (برج ناص��ری) در انزلی در س��ال طبقھعمارت پنج در این تص��ویر  . 1تص��ویر 
در سال ھای بعد از بنا، این عمارت بھ شمس العماره ی انزلی معروف   نمایانده شده است. ھجری قمری

یعنی ش�ش س�ال بعد از بنای ش�مس العماره ی تھران  ھجری قمری 1290در س�ال  ناص�ری عمارت ش�د.
بھ ھنگام اولین س����فر  بھ بھره برداری رس����ید و ش����ده بود کھ آن ھم بھ دس����تور ناص����رالدین ش����اه س����اختھ

ھجری قمری  1290ورود ناص���رالدین ش���اه بھ انزلی، در ماه ربیع الثانی س���ال و برای ناص���رالدین ش���اه 
توس��ط این عمارت پھلوی اول  خورش��یدی در زمان 1311در س��ال  مس��افرت بھ اروپا آماده ش��د.  جھت



مھرداد  ماخذ تص�������ویر:  (!حوض آب س�������اختھ ش�������دن یک آو جای  ش�������ھرداری انزلی خراب ش�������د
  ).61ص1391اسکویی

  
در ھر حال ناصرالدین شاه پیش از آمدنش بھ گیالن و عبورش از این ایالت برای سفر بھ اروپا در 

، یحیی خان معتمد الملک برادر میرزا حسین ( دوسال قبل از انتصاب ناصرالملک)قمری 1290سال 
کھ بازھم نشانھ ای از توجھ بھ اصالح گری در دروازه  عیین کرده بودخان سپھساالر را حاکم گیالن ت

میرزا حس������ین خان ض������من آن کھ در این زمان وزیر اعظم ی کش������ورش  بھ اروپا یعنی گیالن بود. 
ترین کسانی بود کھ او برای تحول (ھرچند محافظھ کارانھ اش) بود، ھمچنین از نزدیکناصرالدین شاه 

بگوییم ناصرالدین شاه ھمراه او  است ر سفر اول و دوم ھمراه او بود و یا بھتربھ او اعتقاد داشت و د
نیز از اصالح گران این زمان بود و  سپھساالر بود!. یحیی خان معتمد الملک برادر میرزا حسین خان

ی کالس��کھ رو آماده توانس��ت برای نخس��تین بار مس��یر رش��ت تا امام زاده ھاش��م را بھ ص��ورت یک جاده
ھجری قمری بھ امام زاده ھاشم رسید، او  1290ربیع االول  12ھنگامی کھ ناصرالدین شاه در کند و 

ی ایران درش�کھ بھ رش�ت آمد. روزنامھ درش�کھ بھ امام زاده ھاش�م فرس�تاد و ناص�رالدین ش�اه س�وار بر
معتمد الملک وزیر مخص������وص و والی گیالن چند باب درش������کھ بھ جھات ملتزمین رکاب «نوش������ت:
ھ امام زاده ھاشم فرستاده بود کھ زیاده از حد اسباب سھولت پیمودن و طی نمودن این راه دور مبارک ب

 –ی رشت ). بدین ترتیب برای نخستین بار جادهبھ کوشش رضا نوزاد 219ص1(اخبارگیالن، ج» شد
بدیل ی کالس��کھ رو تامام زاده ھاش��م در زمان معتمد الملک برادر میرزا حس��ین خان س��پھس��االر بھ جاده

ی محمود خان قراگوزلو ش����د. در واقع برخی از اص����الحات فیزیکی و کالبدی حتا قبل از آمدن دوباره
مدالملک درچارچوب ھمان اصالحات مورد نظر میرزا حسین خان سپھساالر در گیالن پی تتوسط مع
  شد .گرفتھ می

ھای حاکمان بھ ناکامیاز این رو معتقدیم کھ ناص���رالدین ش���اه پس از بازگش���ت از س���فر و با توجھ  
محلی در تش��کیل نھادھای اص��الح گری کھ بھ تحوالت در گیالن س��رعت بیش��تری داده باش��د، ض��من 
تعیین یکی از نشان دارترین اصالح گران این زمان یعنی محمود خان ناصرالملک بھ حکومت گیالن، 

فرستاد تا شاید بتواند با توجھ  از پایتخت تعیین کرده و بھ گیالننیز  این بار بھ صورت آگاھانھ شورایی 
ی داده باش��د. در این اقدام اص��الح گرانھ، و س��ریع تر ھای بیش��تربھ اقتدارش بھ این ش��ورا فرص��ت اقدام

در س��ال «نویس��د کھ: از پایتخت معرفی ش��ده بودند. رابینو می» تنظیمات حس��نھ«ی ش��ورای ش��ش نفره
تغییر شکل امور بھ صورتی تازه در گیالن  )، اقداماتی در مورد اصالح و1875ھجری قمری( 1292

مورد اس��تفاده قرار گرفت. ش��ش نفر » تنظیمات حس��نھ«انجام پذیرفت و مجموعۀ قوانین جدیدی بھ نام 
از طرف حکومت مرکزی بھ رش��ت اعزام ش��دند تا بھ عنوان اعض��ای ش��ورایی بھ نام مجلس تنظیمات 

  ). 555ص1374(رابینو» در رشت اقامت نمایند
تی کھ مجلس تنظیمات حس������نھ در گیالن انجام داد بر خالف اقدامات نھادھای پیش������ین بھ اقداما

ی آش����کاری داش����ت و طبیعی بود کھ محرک اقداماتی از جانب س����نت ی تجدد طلبانھطورکامل س����ویھ
گرایان باش�����د. روزنامھ دولتی ایران کھ بھ ش�����دت محافظھ کار بود و تنھا بھ انتش�����ار اخباری مبادرت 

کھ از زیر تیغ سانسور دولتیان در پایتخت گذشتھ باشد و در نتیجھ انتشار ھر خبری در این ورزید می
خود در  271تا  268ش��د، در ش��ماره ھایای از تایید از طرف پایتخت نیز محس��وب میروزنامھ نش��انھ

قمری ض��من تعریف و تمجید از اقدامات ناص��رالملک، تا حدودی بھ جزئیات این اقدامات  1292س��ال 
ی شخص ناصرالدین شاه بوده باشد. توانستھ بدون اشارهی ایران نمیرداختھ است. این تایید روزنامھپ

از این زاویھ معتقدیم کھ اقدامات ناص��ر الملک در گیالن مورد تایید پایتخت و ش��خص ناص��رالدین ش��اه 
 لش عزل نمایدبوده است. ھر چند ناصرالدین شاه سپس مجبور شد او را از حکومت گیالن بھ رغم می

و از او اما بھ نظر می رس����د کھ او در پش����ت اقدامات اص����الح گرانھ ی محمودخان ناص����رالملک بود 
  .حمایت می کرد

با توجھ بھ اقدامات نو و جدید این مجلس و ناص��رالملک، ض��رورت دارد اندکی بیش��تر  در ھرحال 
بیشتر در رشت و انزلی بھ اجرا درآمد با این اقدامات آشنا شویم کھ برای نخستین بار در گیالن و البتھ 

کھ این اقدامات اصالح گرانھ الزم است تاکید شود  کھ آمادگی بیشتری برای این گونھ تحوالت داشت.
  در برخی موارد حتا از تھران نیز جلوتر بود.

  
  تنطیمات در تنظیف شھر رشت

تازگی از لندن و پاریس بھ محمودخان قراگوزلو ناص����رالملک کھ پس از چند س����ال اقامت در اروپا بھ 
، اقداماتی در »مجلس تنظیمات حس��نھ«ایران بازگش��تھ و حاکم گیالن ش��ده بود، تص��میم گرفت با کمک 

جھت تنظیف ش��ھر و یا بھ عبارتی جمع آوری زبالھ و خدمات ش��ھری در ش��ھر رش��ت مرکز حکومت 
ھ ش��کل نوینی در رش��ت انجام از خدمات ش��ھری برای نخس��تین بار ب عخود بپردازد. پیدا بود کھ این نو



نامیده، در مورد این اقدام » قواعد حس��نھ«را، » تنظیمات حس��نھ«ی ایران کھ مجلس ش��د. روزنامھمی
کھ » قواعد حس��نھ«جناب ناص��رالملک در رفاھیت و آس��ودگی مردم و نش��ر «نویس��د: ناص��رالملک می

تنظیف ش����ھر قراردادھای خوب و  نماید. درموجب نتایج مفیده خواھد بود س����عی کامل و جھد وافی می
اند کھ ھمھ مورث سالمت لطافت ھوا و دفع عروض بسیاری از امراض کھ ھای نافع دادهدستورالعمل

باشد. از جملھ جاھای بایر شھر[رشت] کھ محل خاک روبھ و شود، میبھ سبب عفونت ھوا حادث می
ھا نگذارند کھ در ر حمل نمایند و بعدخاشاک بود، قرار دادند خاک روبھ و خاشاک آن را بھ بیرون شھ

ھای مزبوره خاش������اک و خاک روبھ جمع ش������ود و چون در گیالن االغ کمیاب اس������ت بھ حاجی محل
  ھا بیاورند. طرخان[ آستاراخان] نوشتند کھ چند عراده برای حمل آن

ب نمودند، اس���باھا در ش���ھر بود کھ چون قبور را درس���ت حفر نمیدیگر آن کھ بعض���ی قبرس���تان 
شد و محسوس بود کھ در آن محالت ناخوشی زیادتر از سایر محالت عفونت ھوای محالت مجاور می

ھا را نیز موقوف نموده، در بیرون ش����ھر دو قطعھ زمین برای دو محلھ معین اس����ت. لھذا آن قبرس����تان
اد نش��انیدند کرده تا اموات خود را در آن دو قطعھ زمین دفن نمایند و دور آن دو قطعھ را نیز درخت آز

). ھر چند از این بھ کوشش رضا نوزاد 240ص 1(اخبار گیالن،ج» تا از اراضی مجاور، ممتاز باشد
رس����د کھ مھمترین ھا متوقف ش����ده، نامی برده نش����ده اس����ت اما بھ نظر میھا کھ تدفین در آنقبرس����تان

وز بود یکی از این ی ابوجعفر کھ ھمان میدان ش����ھرداری امرقبرس����تان این دوره یعنی قبرس����تان بقعھ
  قبرستان بوده باشد.

  
  نخستین قواعد شھرسازی و معماری برای شھر رشت

ناص��رالملک برای نخس��تین بار قواعد نوس��ازی ش��ھری را در رش��ت و ش��اید ھم در ایران بھ پیروی از 
ش��ھرس��ازی اروپایی اجرا کرد. او با ھمکاری مجلس تنظیمات حس��نھ، در ش��ھر رش��ت دس��تور العملی 

ی تنظیمات حس��نھ تا ھر بنایی کھ بخواھد بازس��ازی ش��ود، باید از دس��تورالعمل ص��ادر ش��ده ص��ادر کرد
ش�د و ی دولتی ایران کھ در تھران منتش�ر میقمرِی روزنامھ1292س�ال  269ی پیروی کند. در ش�ماره

 جناب ناص����رالملک در تمھید قواعد«خوانیم کھ: توان نظر آن را نظر دولت ایران نیز دانس����ت، میمی
حسنھ و تکمیل آسایش رعیت و نظم و تنظیف شھر،کفایت کاملھ و مساعی جمیلھ مبذول داشتھ، مثالً در 
بازارھای رش��ت ھر جا دکانی خراب ش��ود و ص��احب آن بخواھد دو باره آن دکان را بس��ازد و مرمت 

مارھای تربیت موافق دس�����تورالعمل معاند نماید یا آن کھ کس�����ی از نو بخواھد دکانی بنا نماید، قرار داده
ھا و بھ وض��ع خوب و طرز عالی مرتفع و بھ قاعده بس��ازند و ھمچنین در کوچھ [ حکومت گیالن]یافتھ

معابر ھر گاه دیواری خراب ش��ود، مالکین ماذون نیس��تند کھ س��رخود بھ ھر طوری کھ بخواھند بس��ازند 
».  سبک پسندیده بسازندبھ وضع و  موافق دستورالعمل معمار حکومتو سرھم بندی نمایند بلکھ باید 

بھ نظر می رس��د این قواعد و ض��وابط  ش��ھرس��ازی در این زمان حتا در تھرا ن نیز س��ابقھ نداش��ت کھ 
بر س�������اخت  کھ تربیت یافتھ نیز بوده » موافق دس������تورالعمل معمار حکومت« درآن بھ اص������طالح 

  . سازی آن زمان نظارت کندشھروسازھای شھری با ضوابط ومقررات نو و مدرن 
ھا ھس��ت کھ و نیز در بعض��ی از مواض��ع ش��ھر گودال «روزنامھ ی ایران س��پس ادامھ می دھد کھ    

ش���د، قراردادند، اھل ایس���تاد کھ عبور و مرور مردم مش���کل میھا میاوقات بارندگی طوری آب در آن
محلھ راه آبی کھ از قدیم داشتھ و بھ جھت عدم تنقیھ مسدود شده، ھر کس اندازه و مسافت ملک خود را 

بطور مخص������وص  ی جدوِل تنظیم ش������ده]کتابچھحلھ کتابچۀ مجدول[برای ھر مپاک و تنقیھ نماید. نیز 
کھ در جدولی تاریخ سال و ماه و روز و در جدولی اسامی مولود[تولد شده] با امتیاز جدول  ترتیب دادند

ش������ود تا حالت ش������ھر ھا نوش������تھ میذکور و اناث و جدول دیگر اس������م مرحومین و نام امراض آن
پیداس���ت کھ تھیھ ی ). 241ص 1اخبار گیالن،ج»(] بدس���ت باش���دکماھی[ دقیق و ھمان طور کھ ھس���ت

ھمان جمع آوری روزانھ و بھ روز آمار ھای جمعیتی و مرگ و میر و زاد و ولد » کتابچۀ مجدول«
  شھر بود.

  در شھر رشت» فرنگی ساز« طراحی شھری 
»  فرنگی س��ازِ «خود از طراحی ش��ھرِی  271ی ی ایران در ش��مارهی بعد، روزنامھدر دوش��ماره 

باغچھ ھایی کھ منظر و در جلو برج «دھد: ناص������رالملک در جلوی برج ھمایونِی رش�������ت خبر می
ھای ھمایونی بود چندی قبل دس������تورالعمل طراحی و با باغچھ بندی آنرا داده بودند، تمام را بھ طرح

ھای گوش ماھی ریزه در ص��دفھا خیابانھا و میان س��اختھ و در اطراف باغچھ فرنگی س��ازتلفھ و مخ
نویسد کھ برای روزنامھ سپس می». عوض ریگ ریختھ اند، زیاده از حد خوش نما و قشنگ شده است

معمول کھ در گیالن 3کنند آبیاری این باغچھ، چاھی حفر ش����ده کھ با گاوچاھی این باغچھ را آبیاری می
شود و بھ سبب کمال ھا با ھمان مشروب میاند کھ باغچھگاو چاھی ھم کھ در گوشۀ باغ ساختھ«نبود: 
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ھا با خض���رت و نض���رت و طراوت و قوت نمایی کھ در اراض���ی گیالن اس���ت زایدالوص���ف آن باغچھ
ی ایران موض��وع تاکید از ماس��ت). ھر چند در روزنامھ 243 – 242(ھمان، ص��ص» باش��دص��فا می

دانیم کھ این کار در زمان ھا برای رش�������ت ذکر نش�������ده اس�������ت لیکن می»پالک خانھ«بحث برانگیز 
  رخی از سنت گرایان شھر قرار گرفت و غوغایی برپاشد.ناصرالملک انجام شد و البتھ مورد مخالفت ب

  
  تعیین و تشویق عوارض و مالیات در شھر

ی شھری بھ سبکی جدید نیز تعیین و تشویق ساکنان رشت بھ پرداخت عوارض و مالیات برای ھزینھ
اند کھ ھرکس تعھد کند و نیز بھ ھمھ جا اعالم کرده«از اقدامات میرزا محمود خان ناص������رالملک بود: 

حکومت و کھ مالیات خود را در سراقساطی کھ معین شده بیاورد و بھ کارگزاران حکومت بپردازد از 
نیز از حکام جزو احدی برای مطالبھ مالیات نزد او نخواھد آمد. در صورتی کھ تکاھل کند و سھ روز 
ھم وعده معین بگذرد و مالیات او پرداخت نش��ده باش��د آن وقت تحص��یل داری بھ مطالبھ نزد او خواھد 

اجزای حکومت بھ تحص��یل تواند زیادتی بکند و اگر ھم احیاناً یکی از رفت، ولی باز تحص��یل دار نمی
). این سبک مالیات 241ـ�������240صص1(اخبار گیالن، ج» شودبرود و زیادتی بنماید، فوراً اخراج می

  گیری در واقع بھ نوعی مبارزه با فساد نیز بود. 
  

  ھا در مرداب انزلینصب چراغ راھنما برای کشتی
د نکرده بود. او برای حرکت ی خود را تنھا بھ ش���ھر رش���ت محدوناص���رالملک اقدامات اص���الح گرانھ

ی ایران در ھا در مرداب انزلی بھ سوی رشت نیز ابتکاری جدید بھ خرج داد. روزنامھی کشتیشبانھ
چون اغلب مردم در فص�ل تابس�تان، ش�ب از انزلی «قمری خود نوش�ت کھ:  1292س�ال  265ش�ماری 

ی مرداب] را بھ واس��طۀ کھ دھنھ [ش��ود آیند[ احتمالن بھ خاطر گرماِی روز] و بس��یار میبھ رش��ت می
کنند و عالمتی ھم نبود کھ بھ آن عالمت بھ مقص���د برس���ند، تاریکی و انقالب دریا، میان مرداب گم می

شود کھ احتمال ھالکت ھم داشتھ باشند. البد باید شب را در نی زار توقف کنند تا صبح شود و گاه می
اص����رالملک س����تونی از چوب قرینھ آن منارۀ بزرگ برای تس����ھیل عابرین و مترددیِن مرداب، جناب ن

ھای تابستان و زمستان بدون ھا شبتعبیھ کردند کھ چراغی در او روشن بشود. با این مالحظھ کرجی
  ).ھمان 239ص1(اخبار گیالن، ج» خطر بھ ساحل برسد

  

  درخواست تخم نوغان از فرنگستان
ی اص������الح تخم نوغان یعنی مھمترین کاالی ی ایران، ناص������رالملک در زمینھبنا بھ گزارش روزنامھ

داش�����ت، در تدارک اقداماتی بوده اس�����ت کھ تجاری گیالن کھ قلب اقتص�����ادی ایالت را بھ تحرک وا می
دانیم با عزل او از حکومت گیالن بھ کجا ختم شده است. او دستور داده بود تا تخم نوغان از فرنگ نمی

ایرانی کھ خودش تھیھ کرده بود، در عمارت حکومتی! برایش ارس�������ال کنند و آن را با تخم نوغان 
نمونۀ تخم نوغانی کھ جناب ناص��رالملک از فرنگس��تان خواس��تھ بودند با تخم «آزمایش و بررس��ی کند: 

ی پرورش ھایی کھ خودشان در گیالن گرفتھ و بی عیب است مشغول امتحان ھستند. دو تلمبار[ سولھ
اند، ش����ب و روز کمال مواظبت را در این کار و کارھای  کرم ابریش����م ] در عمارت حکومت س����اختھ

  ).ھمان 245ص 1اخبار گیالن،ج»(حکومتی و ترفیۀ ناس دارند
  

  دفاع از حیوانات باربر!
از اقدامات حیرت انگیر میرزا محمود خان ناص������رالملک یکی ھم این بود کھ او بھ دفاع از حیوانات 

کردند. او در این زمینھ دستوری برای ندازه بارشان میباربری پرداختھ کھ صاحبانشان باری بیش از ا
باربری در بین راه رش��ت بھ پیر بازار ص��ادرکرد کھ در آن زمان بھ طور ش��گفت انگیزی در دفاع از 

نویسد قمری خود می 1292سال  270ی ایران در شماره یحیوانات، بدیلی در ایران نداشت. روزنامھ
واظبت و کفایت مش���غول کارھای حکومتی و اص���الح امور عامۀ جناب ناص���رالملک در کمال م«کھ: 

باش����ند، در تنظیف ش����ھر و خارج و تجمع مھمات و مقاص����د الزمۀ رعیتی و غیره اھالی دارالمرز می
رفتند در بین راه دیدند مکاری نمایند. حتی این کھ وقتی از رش�������ت بھ انزلی میدقیقۀ فروگذار نمی

روند، ھا نھاده میھای خود بار بر آن] پیربازاری زیاد از طاقت مالھای[ کرایھ دھندگان اس���ب و قاطر
این فقره را دور از انصاف دیده و دانستھ، و در مراحعت [ بھ شھر رشت] گفتند در کوچھ و بازار جار 
بزنند کھ ھر کھ اس����ب و یابو را زیاده از پنجاه من تبریز و قاطر را زیادی از ش����ص����ت من تبریز بار 

  ).242ص1(اخبار گیالن، ج» د مواخذه خواھد شدنماید، مور
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م����ح����م����ودخ����ان ق����راگ����وزل����و م���ی���رزا  .2تص���������وی���ر 
ھجری  1294تا 1292در س��ال  (ناص������رالملک) حاکم گیالن 

  قمری
  

   قزوین –راه اندازی چاپارخانھ در راه رشت 
مھم ارتباطی بود راه اندازی چاپارخانھ در زمان ناصرالملک بین رشت تا قزوین از اقدامات بسیار 

ھجری قمری راه اندازی ش���د. چاپارخانھ در اص���ل از ابتکارات ایرانیان در  1293کھ در محرم س���ال 
در واقع نوعی چاپارخانھ  ھا در فرایند زمان تغییراتی در آن داده ش�����د.ی ھخامنش�����یان بود کھ بعددوره

ھای اجتماعی، فرھنگی و کارکردش��د و خدمات پس��تی بود کھ بھ طور منظم در بین ش��ھرھا برقرار می
ھای مختلف توزیع و یا پس���تی بود کھ در آن مرس���ولھ ھر چاپارخانھ یک ایس���تگاه تجاری مھم داش���ت.

   شد.ارسال می
قمری داده است این نوع  1292خود در سال  275ی شماره ی ایران درمطابق خبری کھ روزنامھ 

قمری بھ تص�ویب  1392مان ناصرالملک در سال قزوین و رشت در ز –از ارتباط پستی بین تھران 
قمری بھ طور کامل برای نخستین بار ارتباطات پستی منظم  1293دولت رسید و سپس در اوایل سال 

تھران برقرار ش����د. این چاپار ھر ھفتھ یک بار روز چھار ش����نبھ از قزوین بھ  –قزوین  –بین رش����ت 

اعالم شروع چاپارخانھ «رفت: ف قزوین میکرد و از رشت روزھای یکشنبھ بھ طررشت حرکت می
ش��ود بھ فرس��تادن ش��روع می 1293از دارالخالفھ بھ آذریابجان و رش��ت: از ھفدھم ش��ھر محرم الحرام 

چاپار از دارلخالفھ الباھره [ تھران]بھ س���مت رش���ت و تبریز بھ قانون جدید چنان کھ در روزنامۀ نمرۀ 
  ذکر شد. 273
بھ رش������ت و مراجعت از رش������ت بھ قزوین: حرکت از قزوین ھر  اوقات حرکت چاپار از قزوین 

چھار ش����نبھ اول طلوع آفتاب و ش����روع و ابتدای این کار و حرکت اول چاپار از نوزدھم محرم الحرام 
. ورود بھ رشت ھر پنج شنبھ در ساعت بعد از طلوع افتاب. اوقات حرکت از رشت برای رفتن 1293

»  ظھر. ورود بھ قزوین ھر دوش�����نبھ دو س�����اعت بعد از ظھر بھ قزوین ھر روز یکش�����نبھ مقارن وقت
). برقراری پس�ت منظم کھ در روز و س�اعتی معین وارد ش�ھر رش��ت ھمان 243ص 1(اخبار گیالن،ج

ش�������د، برای ارتباطات تجاری و فرھنگی از اھمیت مھم ش�������د و در زمانی معین از آن خارج میمی
ی در حال انتظام بخش������یدن بھ ورود و خروج ی ارتباطداد کھ ش������بکھبرخوردار بود و نش�������ان می

ھای اقتص��ادی واجتماعی توانس��ت موجب اطمینان و امنیت برای گروهھای خود اس��ت و این میمحمولھ
ش���ھر باش���د و البتھ نش���ان از نیازھایی کھ بود در این زمان ش���ھِر در حال تحول رش���ت و انزلی بوجود 

  آورده بود. 
  

  ر گیالناولین تقابل آشکار سنت و تجدد د
س��نت گرایان نباش��د. با  مخالفت توانس��ت محرکی رادیکال ناص��ر الملک نمیاین اقدامات تجددخواھانھ

رس������وخ تدریجی فرھنگ مدرن بھ گیالن کھ بھ دنبال تحوالت اقتص������ادی مدرن، س������رعت بیش������تری 
اجتماعی گیالن بھ عھده گرفتند.  -سیاسی علما بھ تدریج نقش فعال تری در مسائل بخشی از گرفت، می

چون تبریز، تھران و مش���ھد نیز از این زمان با دنیای جدید این فرایند البتھ در ش���ھرھای تماس دیگری 
توان در اولین سفر ناصرالدین ھای قدرت اجتماعی علما در گیالن را میبھ تدریج دیده شد. اولین نشانھ

دھد زئیاتی از س��فر خود و نقش اجتماعی علما بھ دس��ت میی خود جاو در س��فرنامھش��اه بھ گیالن دید. 
بھ عنوان مثال برای نخستین بار تواند در شناخت قدرت و نقش آفرینان اصلی در آن مفید باشد. کھ می

میالدی بھ گیالن س��فر کرد،  1870ھجری قمری برابر با  1286ھنگامی کھ ناص��رالدین ش��اه در س��ال 
ھای اجتماعی بھ دیدار او ی بس�یار قدرتمند و مس�تقل از دیگر گروهعلما بھ ص�ورت یک نیروی اجتماع



ھای چند تن از س������ران آنان کھ در . قدرت آنان در این زمان چنان بود کھ ش�������اه نیز بھ خانھرفتند
رسد کھ با ظھور نشانھ ھایی از تجدد در افق نامید، رفت. بھ نظر میمی» علما «ھا را اش آنسفرنامھ
برای س����نت ایجاد کرده بود، از این زمان اس����ت کھ این گروه با خودآگاھِی روزافزون و ای کھ و تکانھ

تبدیل ش�������د. این گروه اجتماعی کھ در » برای خود«بھ نھادی » در خود«نوعی بیداری، از نھادی 
ھای بعد نقش آفرینی بیش���تری در مس���ایل س���یاس���ی و اجتماعی برای خود در جامعھ تعریف کرد، س���ال

یچ منبعی در گیالن  تا زمان س��فر ناص��رالدین ش��اه، چنین اتحاد و ارج و قربی نزد حاکم دس��ت کم در ھ
ی چند تن از بھ نمایش نگذاش�����تھ بودند. بھ طوری کھ ناص�����رالدین ش�����اه خود را موظف دید تا بھ خانھ

برود و برای خود این را نوعی بھ جا آوردن وظیفھ بداند و در رش�������ت  ھای محلی بزرگان این گروه
. این گروه اجتماعی در پرتو گس������ترش تجارت و 4اش ذکر کندس آن را با افتخار در س������فرنامھس������پ

ی بازار و پیدا شدن یک شھر مرکزی در گیالن یعنی رشت، در این زمان روابطی بازرگانی و توسعھ
ی جدید (یعنی منور ی متوس������ط تحص������یل کردهتر با نھاد بازار یافتھ بودند و در غیاب طبقھمس������تحکم

ی محلی ھا در بتن و متن جامعھھنوز اثری موثر از آناص������لی ترین رقیب آنان بودند و  الفکرانی کھ 
ش���د)، بھ عنوان ص���احبان س���واد، آموزش، ش���ریعت و قض���اوت در ش���ھر، نفوذ بی بدیلی یافتھ دیده نمی

ن کس��انی کھ بھ اش بھ گیالن از س��ھ نفر از آنان یعنی ھمابودند. ناص��رالدین ش��اه در چند جا از س��فرنامھ
برد. یکی از آنان حاجی مال رفیع بود کھ از علمای پرنفوذ خانھ اش����ان رفتھ بود، بھ طور مکرر نام می

ش���د و تا زمانی کھ در قید حیات بود، ھیچ کدام از علما در گیالن باالتر از او نامی گیالن محس���وب می
کی داش��ت و در برخی موارد ناص��رالدین نیافتند. او در عین حال با ناص��رالدین ش��اه روابط بس��یار نزدی

بھ او توس���ل از او مش���ورت می خواس���ت و حتا برای  حل مس���ائل ش���اه در مس���ائل پیش آمده در گیالن 
یا  س������فر می کردجس������ت. حاجی مال رفیع ش������ریعتمدار تا زمانی کھ زنده بود ھر بار کھ بھ تھران می

کرد. حتا تقدیم میبھ او  ھدایایی  ،پذیرفت میرفت و یا او را بھ حضور ناصرالدین شاه بھ دیدار او می
و » عص�������ای مرص������ع«در موارد متعددی از طریق حاکمان محلی برای او از تھران ھدایایی چون 

فرس��تاد. او دس��تی در کارھای عام المنفھ نیزداش��ت و اگر چھ ثروت زیادی از می» عبای مخص��وص«
 5زد.رد بسیار بھ کارھای خیرخواھانھ دست میداری و تجارت بھ دست آورده بود لیکن در موا زمین

مھمتر این کھ او بھ میزان زیادی در ھمسویی با تھران در گیالن بھ عنوان لنگر تعادل امنیت از طرف 
ی کھ رش����ت مالطاھر حاج علمای مش����ھور یعنی دیگر ازیکی  و ش����د. اما فوت اوحکومت ش����ناختھ می

ھجری قمری یعنی  1292در س�ال ھ ی او نیز رفتھ بود بھ خان بھ ھنگام س�فر بھ رش�ت ناص�رالدین ش�اه
رسد این ھمسویی ھمان سال انتصاب مجدد میرزا محمود خان قراگوزلو بھ حکومت گیالن، بھ نظر می

ب�ا حکوم�ت مرکزی از ج�ان�ب برخی از علم�ایی ک�ھ ب�ھ ت�ازگی نفوذی ب�ھ ھم زده بودن�د، دیگر وجود 
ھجری  1292ص��رالدین ش��اه نزدیک بودند در ھمان س��ال فوت دو مجتھد بھ نام رش��ت کھ بھ نانداش��ت. 

  قمری برای حاکم اصالح گر ناصرالدین خبر میمونی نبود.
ی دولتی اقدامات تنظیمات حس���نھ کھ توس���ط ناص���رالملک بھ اجرا در آمد و از آن بھ قول روزنامھ 

اد تاریخی بھ گرفت. اس��نبرخاس��تھ بود، در چنین ش��رایطی ص��ورت می» فرنگی مابی«ایران بویی از 
در جھت غیرفعال ھای دولتِی منتش����ره در این زمان کھ بنا بھ س����یاس����ت مرکز نش����ینان ویژه روزنامھ

رفتند، ھیچکدام گزارش������ی از این از خبرھای بحث بر انگیز طفره مینگھداش������تن تنش ھای محلی 
دھد کھ این مخالفت از جانب بھ ویژه حاجی ھا نش���ان میھا انتش���ار نداده اند. اما برخی گزارشمخالفت

بر علیھ محمود خان قراگوزلو از موض�����ع مال محمد خمامی کھ تازه از نجف بھ گیالن بازگش�����تھ بود، 
داده شده است. او کھ بعدھا مجتھد بزرگ و پر نفوذی در گیالن و حتا ایران شد،  سازمانسنت گرایی 

ه ھجری قمری یعنی دو سال قبل از فوت مال رفیع مجتھد گیالنی از نجف بھ گیالن آمد 1290در سال 
. بھ ه بود، در انزلی س���اکن ش���دو ش���ان بی رقیبش و احتمالن بھ دلیل حض���ور مال رفیع در رش���ت بود
ھجری قمری از بندر انزلی  1292س��فدھی او بالفاص��لھ پس از فوت حاج مال رفیع در س��ال ی یوگفتھ

کرده جای مال رفیع، مجتھد بی رقیب رش��ت و گیالن را بھ رش��ت آمده و بھ ص��ورت آگاھانھ تالش می
قمری] بھ گیالن، ابتدا  1290او [حاجی مال محمد خمامی] پس از بازگشت [از نجف در سال «بگیرد: 

ندر انزلی ساکن شد و در این شھر بساط درس و بحث گسترد. چند سالی بھ ھمین منوال گذشت تا در ب
دو ھر اینکھ دو مجتھد طراز اول و متنفذ رشت حاج مال طاھر رشتی و حاج مال رفیع شریعتمدار[ کھ 

فاصلۀ کمی  ] بھو او در سفر بھ گیالن بھ خانھ ھای آنھا رفتھ بود مورد عالقھ ی ناصرالدین شاه بودند

                                                 
  ین شاه باقی مانده است.این سفرنامھ بھ صورت دستنویس از ناصرالد. 4
ی کارھای عام ھجری قمری یعنی حدود سیزده سال قبل از فوت مال رفیع، ناصرالدین شاه بھ دلیل سابقھ 1279در سال . 5

ی مال رفیع و اعتمادی کھ بھ او داش��ت، اس��تفاده از عواید حاص��لھ از اراض��ی و اعیان قریۀ س��راوان کھدم را برای المنفعھ
ھا یکی از ی آن را بھ یک گروه چھار نفره واگذار کرد کھ در میان آنمنجیل وقف این راه کرد و ھزینھ –تعمیر راه رشت 

  ). 231ص1370علمای گیالن نیز بود و او کسی نبود جز حاجی مالرفیع  (سرتیپ پور
 



ق. بدرود حیات گفتند و زمینھ برای حض������ور حاج مال محمد خمامی در  1292از یکدیگر در س������ال 
مرکز والیت گیالن فراھم ش��د و نامبرده بھ رش��ت نقل مکان کرد تا جای خالی دو مجتھد در گذش��تھ را 

  ). 128ص 1393ھومن یوسفدھی »(پر کند
کرد فرنگی مابی، تجدد طلبی و ھایی کھ تص��ور می خمامی از ابراز نظرش در مخالفت با اندیش��ھ 

کند، ھیچوقت بھ مالحظات معمول تن برای تض������عیف و توطئھ علیھ اس������الم در جامعھ رواج پیدا می
دانس����ت کھ برای اعالم داد. بھ ویژه او پس از آمدن بھ ش����ھر رش����ت و اس����تقرار در آن، خوب مینمی

ھ اقداماتی بزرگ و حتا جنجالی نیاز دارد. چھ چیزی جانش������ینی مالرفیع و جایگاه رفیعش در گیالن ب
توانست اقدامات بھتر از مخالفت با تنظیمات حسنھ کھ ناصرالملک آن را بھ شکلی کھ در آن زمان می

محسوب » فرنگی سازی«ی دولتی ایران، با تایید ضمنی از پایتخت، رادیکالی باشد و بھ قول روزنامھ
ای در گیالن ارتقاء دھد و جای مالرفیع مجتھد را بگیرد کھ آوازه رایانسنت گشد، خود را بھ رھبر می

پایتخت نیز داش�����ت. آمدن او بھ رش�����ت بالفاص�����لھ پس از فوت مالرفیع بھ احتمال زیاد مقابلھ با ھمین 
  و بھ منظور پر کردن خالء رھبری دینی این مھمترین شھر گیالن بود.  رادیکال تجددخواھانھ اقدامات

ی ی حاج مال محمد خمامی در گفتگو با احمد سمیعی پژوھشگر گیالنی کھ نوهنویسندگان زندگینامھ
خمامی ست، مخالفت با یکی از اقدامات شھرسازِی مجلس تنظیمات حسنھ در شھر مال محمد دختری 

ی واقعھ«او چنین ذکر کرده اند: » بینش عمیق س���یاس���ی «رش���ت را توس���ط حاج خمامی زیر عنوان 
 دیگری کھ در زمینۀ بینش سیاسی ایشان [خمامی] قابل طرح است این است کھ تا آن موقع چیزی بھ نام

یعنی ھمان س��ال  ق.1292ش [1254ھا نص��ب ش��ود، وجود نداش��ت. در س��ال کھ س��ِر در خانھ »پالک«
ھا ع شمارهھا پالک تھیھ کنند. آن موق] ماموران دولتی آمده بودند تا برای خانھاول حکومت ناصرالملک

کردند. بعضی از مردم پیش ایشان[ خمامی ] ھا نصب میرا روی کاشی حک کرده و روی سردر خانھ
کنند. آیت هللا خمامی ھا نصب میھا را سر در خانھآمدند و گفتند کھ ماموران حکومتی دارند این کاشی
فقط ھمین «پرس��ید: ». یک عددھایی نوش��تھ اس��ت«پرس��ید کھ روی این کاش��ی چھ نوش��تھ اس��ت؟ گفتند: 

اند کھ ش����ما نھ، خیلی چیزھای دیگر ھم نوش����تھ«ایش����ان گفت: ». بلھ«گفتند: ». عددھا را نوش����تھ اند؟
(میثم عبدالھی و ...» داریم و ھای شما را بر میداریم. عمامھبینید. نوشتھ چادر زنان تان را بر مینمی

اولین قدمھایی کھ ایران داش���ت بھ :«نویس���ند نویس���ندگان زندگینامھ ھمچنین می 6).44ص1393ھمکار
با  [ یعنی حاج مال محمد خمامی]ھا بود [و] ایش��انداش��ت نص��ب پالک س��ر در خانھس��مت تجدد بر می

»  ش����ودھوش����مندی متوجھ ش����د کھ آغاز تجدد از این مرحلھ آغاز ش����ده اما بھ ھمین نوع کارھا ختم نمی
لیلی بر نادرس��تی آن نداریم، ھرچند ممکن اس��ت با ). اگر این روایت درس��ت باش��د (کھ د44(ھمان، ص

و نظایر آن کھ یک بھ یک از » پالک خانھ«دھد کھ ادبیاتی امروزی نوش��تھ ش��ده باش��د)، اما نش��ان می
ھای پاس داران شریعت رسیدند بھ عنوان یک نماِد تحول و سبک نوین زندگی، بیم آن را در دلراه می

آمد، در حال جایگزین ش�������دن بھ ات جدید کھ از فرنگ بھ ارمغان میبرانگیختھ بود کھ قوانین و مقرر
جای ش��ریعت اس��ت. در واقع تقابل س��نت و مدرنیتھ در اینجا تقابل بین ش��ریعت و قانون از جانب س��نت 

  گرایان مفروض بود. این تقابل بعدھا شکل آشکارتری در مشروطیت بھ خود گرفت.
ھجری قمری پشت سر ھم  1290ان دار کھ از سال این تحوالت با حاکم شدن دو اصالح گر نش 

توانست نشان از یک جریان نوین می ندشده بود منصوبحکومت در گیالن توسط ناصرالدین شاه بھ 
در گیالن باش���د کھ نگرانی س���نت گریان را برانگیختھ و آنان را از یک گروه اجتماعی  ظھوردر حال 

ما گفتیم کھ ناصرالدین شاه در این سال ھا بھ گونھ  . شودبرای خود رھنمون  اجتماعی در خود بھ گروه
توس��ط در س��ال ھای متوالی نش��ان دار  ای بھ تحول در گیالن عالقمند ش��ده بود. نص��ب دو اص��الح گرِ 

در واقع ھم یحیی خان معتمد ناص�رالدین ش�اه بھ حکومت گیالن را در ھمین رابطھ تش�خیص می دھیم. 
ھجری قمری و ھم میرزا  1292تا  1290ھس�����االرکھ از س�����ال الملک برادر میرزا حس�����ین خان س�����پ

ھجری قمری بر گیالن حکومت  1294تا  1292محمودخان قراگوزلو (ناص������رالملک) کھ از س������ال 
ی علت انگیزه توانس�تش�دند، میان دار محس�وب میکردند و در این زمان ھر دو از اص�الح گران نش�

خمامی در غیاب حاج مال رفیع دیده ش�����ده اس�����ت. بھ  مال محمد واکنش ھایی باش�����ند کھ از جانب حاج 
بعد از ورود حاجی مال محمد و دقیقن ی دو حاکمی کھ پش�����ت س�����رھم عبارت دیگر اقدامات پی گیرانھ

حض���ور خمامی بھ گیالن، در این ایالت بھ قدرت رس���یده بودند و او دس���ت کم در دوس���ال اول با وجود 
ر اقدامات آنان از انزلی لیکن دم فروبستھ بود، حاال موقع را ناظتنھا ، مجتھد نام دار در رشت مالرفیع

داش��ت. این ش��جاعتش در ھای خود را ابراز میغنیمت ش��مرده و با توجھ بھ تمام وجوه قض��یھ، مخالفت

                                                 
قمری  1292ھ او از سال کنند کی حاجی خمامی تایید میبدین ترتیب نویسندگان بھ اتکای مصاحبھ با احمد سمیعی، نوه. 6

ھا او نشان داد کھ در مخالفت ھا را در دست داشت. بعددر رشت ساکن بوده و در واقع او بوده است کھ رھبری این مخالفت
ھا دھد بلکھ تمایل دارد تا رھبری این مخالفتھای تجدد خواھان، نھ فقط از ابراز نظر صریح بیمی بھ خود راه نمیبا اندیشھ

  را نیز ھمیشھ خود بھ عھده داشتھ باشد .در گیالن 
  



در  ابراز نظر علیھ اقدامات دولت و نمایندگانش در گیالن بھ خوبی او را نزد ھواداران پر شمار سنت 
ای رس���د کھ او از پیش چنین برنامھکش���ید و بھ نظر میھبران دینی گیالن باال میبھ ص���در راین زمان 

  اندیشیده داشت.
قمری توس��ط حاجی مال محمد خمامی ص��ورت  1293اقدام دیگری کھ یک س��ال بعد یعنی در س��ال 

ط اش نھ فقداد کھ او از حکومت میرزا محمودخان قراگوزلو و اقدامات اصالح گرایانھگرفت، نشان می
خواھد او را بھ چالش��ی س��خت بگیرد و بی اعتبار نماید. فتوای جنجالی او کھ بھ راض��ی نیس��ت بلکھ می

رس��د در کش��تھ ش��دن دو نفر در رش��ت بدون محاکمھ بھ دس��ت مردم کوچھ و بازار ش��ده نیز بھ نظر می
 ری شدهسپخواست بگوید کھ دوران حاج مال رفیع شریعتمدار ھمین رابطھ صادر شده بود. گویی می

  و اکنون اوست کھ رھبری دینی گیالن را بھ عھده گرفتھ است.
ی س��اکن در ش��ھر کھ از وابس��تگان کنس��ولگری روس��یھ ھم جریان واقعھ این بود کھ یکی از ارامنھ 

بود، متھم ش���ده بود کھ با زنی روس���پی ولی مس���لمان روابط نامش���روع برقرار کرده اس���ت. نویس���ندگان 
ش[ربیع 1255اردیبھشت «کنند: مد خمامی داستان را بھ این صورت نقل میی حاجی مال محزندگینامھ

در گیالن س���اکن ش���ده بود و ھنوز مرجعیتی 7ق.] یعنی س���الھای اولی کھ کھ آیت هللا خمامی1293الثانی
فراگیر نداش���ت. یکی از وابس���تگان کنس���ولگری روس���یھ کھ ارمنی بود با زنی فاس���د، در رش���ت ارتباط 

میرزا بخوانید  مردم محل از این مس��ئلھ ناراحت بودند. آنان پیش حاکم مس��تبد ش��ھر[نامش��روع داش��ت. 
محمود خان قراگوزلو] نرفتند، چرا کھ امیدی نداش����تند بتواند در مقابل کنس����ولگری[روس����یھ] کاری کند 
بلکھ نزد مجتھد ش���ھر، حاجی خمامی رفتند و از این مس���ئلھ گلھ کردند. حاجی خمامی گفت اگر ش���ھود 

توانم حرف شما را بپذیرم. چھار نفر شاھد حاضر شدند شود و اال من نمیشوند، حکم ثابت می حاضر
و ش���ھادت دادند. حاجی خمامی حکم داد کھ تبعۀ روس باید کش���تھ ش���ود و زن باید س���نگس���ار گردد. بھ 

»  محض صدور حکم، مردم بھ خانۀ ارمنی ریختند و او را کشتند. زن را ھم گرفتند و سنگسار کردند
چنین چیزی در گ��ذش������ت��ھ و در زم��ان طوالنی رھبری دینی ). 39ص1393(میثم عب��دالھی و ھمک��ار

گیالنیان توسط حاج رفیع شریعتمدار بھ ھیچ وجھ سابقھ نداشت و نشان می داد کھ حاال ناصرالدین شاه 
بھ  با پدیده نوظھوری در گیالن روبرو اس��ت. کس��ی کھ فراتر از حکام منتص��ب او و بدون دخالت حاکم

قتل ش����ھروندان دس����تور می دھد و مھمتر این کھ کش����تن آنان را نیز بھ افراد عادی کوچھ و بازار می 
خود ناصرالدین شاه نیز بود. بھ مقابلھ با حاکم محلی نبود بلکھ بھ  نسپارد. این دیگر فقط بھ چالش گرفت

بھ دولت  اعض���ایش  نیز بھ خاطر کش���تھ ش���دن یکی زا ویژه این کھ در این زمینھ کنس���ولگری روس���یھ
  ایران اعتراض کرده بود.

، ناص��رالدین ش��اه، حاج خمامی را بھ تھران فراخواند. 8با اعتراض کنس��ولگری روس��یھ از این رو 
ی مال علی کنی مجتھد بھ خانھناص��رالدین ش��اه او بالفاص��لھ بھ تھران رفت ولی بھ جای رفتن بھ دربار 

کھ مالی متنفذی [ کنی ] حاجی مالعلی «راھیم فخرایی: ی ابمعروف این زماِن تھران رفت. بھ گفتھ
بود و در دربار ناص��ری قربی تمام داش��ت، در مقام حمایت از حاجی خمامی، اذن ش��رفیابی خواس��ت و 

  مھمانش را بھ ھمراه برد. شاه بھ حاجی خمامی تغیّر کرد و گفت:
ھمس��ایھ ش��مالی نس��بت بھ ما تلخ  حکم ناش��یانھ دادی و روابط دو دولت را بھ ھم زدی. اکنون ُخلق«  

است. بھ طوری کھ ممکن است اتفاق ناگواری روی دھد. چرا فکر نکردی و عاقبت کار را جلو چشم 
  نیاوردی و بدون رعایت اطراف و جوانب، دست بھ یک چنین اقدام خطیر زدی؟. 

  ».  من بھ تکلیف شرعیم عمل کردم«حاجی خمامی گفت: 
باید بھ اطالع مقامات دولت برس��د و آنھا مجری احکام باش��ند نھ مردم. فتوای مجتھدین «ش��اه گفت: 

ش���وند، بھ مقاماتی کھ وظیفۀ ش���ما این بود کھ منحرفین از قوانین اس���الم را کھ مھدورالدم تش���خیص می
  ».  کند، معرفی نمایی کیفرھای مقرره را اجرا می

بس���م هللا. «و بھ ش���اه داده گفت:  حاجی خمامی فی الفور تکۀ کاعذی را از الی عمامھ بیرون کش���ید
  ».  اینھا مھدورالدم اند، امر بفرمایید حکم شرعی را در بارۀ اینان اجرا کنند

خواس��ت مخالف احکام ش��رع معرفی ش��ود و از ش��اه کھ تا حدی غافلگیر ش��ده بود و از طرفی نمی
از این تاریخ  برد، مجلس را بھ س����ردی برگزار و دو نفر را مرخص کرد.حاجی مال علی حس����اب می

گرفتند و در مقام تکریم و جلب حکام گیالن و علمای ھمعص������رش از او[ حاجی خمامی] حریم می
گرفت، مال عیس���ی، پدر مرحوم آمدند. تنھا مالئی کھ از بعض���ی فتاوی خمامی ایراد میحمایتش بر می

                                                 
اند و کتاب خود نامیده» آیت هللا العظمی ش���ھید حاج محمد خمامی«ی حاج مال محمد خمامی او را نویس���ندگان زندگینامھ. 7

لح شده خورشیدی مصط1340ی ی آیت هللا بیشتر بعد از دھھدانیم کھ واژهرا نیز بھ ھمین نام نامگذاری کرده اند. اما ما می
است و پیش از آن بیشتر از واژه ھایی چون ثقھ االسالم و حجت االسالم برای علما و روحانیان عالی مقام مذھبی استفاده 

بھ منبعی برنخورده اس����ت کھ چنین لقبی برای حاجی خمامی ذکر کرده ی این س����طور ش����د. در طول حیات او نگارنده می
 سال بعد نیز او را حجت االسالم می نامیدند. 30ی مشروطیت یعنی  بلکھ برعکس حتا پیروانش در دوره  د.نباش

باید با ھمکاری نھاد ش������دند، میبا توجھ بھ قرارداد ترکمانچای، ش������ھروندان روس������یھ کھ در ایران مرتکب جرمی می. 8
 .ات شوندروسیھ در ایران محاکمھ و مجازکارگذاری ایران در محل و با دخالت کنسولگری روسیھ و با قانون کشور 



  ). 97صص1371(ابراھیم فخرایی » شیخ عبدالحسین رشتی بود
تواند دلیل اقدامات بعدی ش�������اه در یی گزارش کرده از یک نظر جالب و میاین روایتی کھ فخرا 

برکناری ناص���رالملک و انتص���اب حاکمان محافظھ کار بعدی باش���د. فخرایی منبعی برای روایت خود 
رس����د کھ این روایت باید دھان بھ دھان بھ او رس����یده باش����د. با توجھ بھ این کھ کند. بھ نظر میذکر نمی

دین ش���اه با حاجی مال محمد خمامی و مال علی کنی باید در بررس���ی چنین امر مھمی، مالقات ناص���رال
بوده باشد، بھ احتمال زیاد، راوی اصلی این داستان را باید خود حاجی خمامی و محرمانھ  خصوصی 

ای از شجاعت دانست. زیرا روایت چنین داستانی، بیان صریح تحقیر ناصرالدین شاه و بر عکس نشانھ
  شد.ماد بھ نفس حاجی مال محمد خمامی محسوب میو اعت
  

  برکناری میرزا محمود خان ناصرالملک
ی کشتھ شدن دو ساکن شھر رشت بھ دستور حاجی خمامی، ناصرالدین دقیقن یک سال بعد از واقعھ

ھجری قمری، ابتدا ناصرالملک را برای شنیدن برخی نظرات خود بھ  1294شاه در ربیع الثانی سال 
فراخوان��د و البت�ھ در ھم�ان ح�ال او را مورد لطف مخص������وص خس������روانی خود قرار داد.  پ�ایتخ�ت
جناب ناصرالملک «قمری خود نوشت: 1294ربیع الثانی 16ی روز ی دولتی ایران در شمارهروزنامھ

حکمران گیالن کھ محض اص������غای[ گوش دادن] بعض������ی فرمایش������ات ملوکانھ بھ دربار معدلت مدار 
ض����ار ش����ده بود نیز روز چھار ش����نبھ یازدھم[ربیع الثانی] بھ تقبیل[بوس����ھ دادن] عتبھ ھمایون، موقتاً اح

[درگاه] علیھ ش��اھانھ فایز گردیده، مورد عواطف مخص��وص��ۀ خس��روانی ش��ده بھ خطابات مرحمت آیت 
خطابات «). پیداس��ت کھ پش��ت این تعارفات معمول، فقط ھمان 252ص 1(اخبار گیالن، ج» مفتخر آمد
بود کھ نصیب ناصرالملک شد بلکھ بھ احتمال زیاد یادآوری شد کھ با وجود اعتماد بھ آمیز ن» مرحمت

او و کارھایش، مجبور اس���ت او را عزل نماید. از این رو اندکی بیش���تر از یک ماه، ھمین روزنامھ در 
خود نوشت کھ ناصرالدین شاه عالء الدولھ وزیر مالیھ و قمری  1294 سال جمادی االول 27ی شماره

ربار خود را جانش���ین ناص���رالملک کرد. اما عالء الدولھ ترجیح داد کھ میرزا زکی مس���توفی رش���تی د
ی تالش بود بھ جای خود بھ حکومت گیالن (ضیاء الملک) داماد فتحعلیشاه را کھ این زمان حاکم خمسھ

ی نھتر از اقدامات اص������الح گرایای دولتی و محافظھ کار ایران کھ پیشمنص������وب نماید. روزنامھ
نوشت و بھ ویژه از این اقدامات تعریف و میو تحسین آمیز ھای دقیق با جزئیات ناصرالملک گزارش

نامید، بدون ھیچ اش���اره می» فرنگی س���ازی«ھا را بھ ص���ورت تایید آمیز کرد و حتا آنتمجید زیاد می
ای مبارک رای مھر ض�����ی«ای، تغییر او از حکومت گیالن را بھ این ص�����ورت گزارش کرده اس�����ت: 

اقتض�����ا فرمود کھ ادارۀ گیالن را کلیھ بھ جناب عالء الدولھ وزیر مالیھ و دربار اعظم واگذار فرمایند و 
پس از بذل این عاطفت مخص��وص، ض��یاء الملک را کھ در خمس��ھ[تالش] حکومت داش��ت بھ ص��وابدید 

  ).253ص1(اخبار گیالن، ج» جناب عالء الدولھ بھ حکومت گیالن فرستاد
دانیم کھ چھ چیز بیش��تری در آن جمع س��ھ نفره یعنی ناص��رالدین ش��اه و حاجی خمامی و مال ما نمی 

علی کنی گفتھ ش�����ده اس�����ت. اما تردیدی وجود ندارد کھ حاجی خمامی بھ پش�����ت گرمی مال علی کنی، 
مرجعِ با نفوذ تھرانی در دربار ناص���رالدین ش���اه و با توجھ بھ مخالفت ھایش با اقدامات ناص���رالملک و 

لس تنظیمات و نادرس����تی این اقدامات از نظر او، بھ ناص����رالدین ش����اه گوش زد کرده کھ جلوی این مج
رس�����د ھیچ دلیلی موجھی برای تغییر ناص�����رالملک با توجھ بھ کارھا گرفتھ ش�����ود. چرا کھ بھ نظر می

اد بی ای کھ انجام داده بود، وجود نداش���ت مگر این کھ ناص���رالدین ش���اه ترجیح داقدامات اص���الح گرانھ
سر و صدا پس از اندک زمانی عقب نشینی اختیار کند. شخصیت کسانی کھ او پس از این و تا زمانی 

توانست بی تاثیر از آن جلسھ و رسد نمیکھ زنده بود برای حکومت در گیالن منصوب کرد بھ نظر می
عدی تا حیات او در ی حاکمان باحتمالن تذکرھای دو مجتھد پرنفوذ در گیالن و تھران بوده باش������د. ھمھ

  ای از محافظھ کاری مزمن تاریخی در شرق بھ نمایش گذاشتند.ھجری قمری نشانھ 1313سال 
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