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 چکیده

او چون به دربااار هااا    .نگاران عصر قاجار استاز تاریخیکی    ،خان اعتمادالسلطنهحسن  محمد

های قابل توجهی از زندگی رجال، وضع اجتماعی، زدوبندهای سیاساای و مسااا ل را  داهت، نکته

که تردید است در اینکااه سااایر  آورد  است. از آنجا روزنامه خاطراتپشت پرد  را در کتابی به نام 

هااای اندیشااهباارای هااناخت  ،مقالااهدر ایاان  بنااابراین ،خااود او باهااند  آثار موسوم بااه او نوهااته

 . قرار داردمورد توجه  ،اوست که نوهته  روزنامه خاطرات ،السطنهاداعتم

هااای اسااار روت تاااری ی و توواایل و تحلیاال اندیشااهباار ، هااای ایاان پاا وه یافتااه

با وجود آهنایی   حاکی از آن است که او  و  به دست آمد   روزنامه خاطراتدر کتاب  اعتمادالسلطنه  

تی داهته است؛ دیدگاهی سنّ ،در زمینه اندیشه اجتماعی  ،یرانبا تمدن غرب و رواج روهنگری در ا

 خداونااد باار روی زمااین اساات.ایاان بااود کااه او سااایه  ،در مورد ها  یهای وکه اندیشهطوریبه

در  ادگرگونی و تغییر است و هرنااوا اواارحی رهرگونه  الل م ،سیاسی  در زمینه  اعتمادالسلطنه،

ادی، حکومت او در زمینه قانون، حکومت استبداسی  ر سیداند. افکاچارچوب حفظ وضع موجود می
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است که او در آنها این اندیشه خود را نشان   یهایجمله نمونه  از  ،اعطای آزادی به مردم  مذهبی و

جویی به افزای  ثروت، درآمدزایی، ورفهنیز  در حیطه اقتصاد    یهای واندیشه  ،دهد. از طرفیمی

بااه تحلیاال و تبیااین ایاان مااوارد  ،ر ایاان مقالااهکااه دهااد    منجر  و عدم خروج سرمایه از مملکت

 پردازیم.می

 گان کلیدیواژ

 .روزنامه خاطرات،  اقتصاد، فرهنگ، سیاست، مذهب اعتمادالسلطنه،

  و طرح مسئله مقدمه

 زمااانی وهای  و واقعیتها  از ارزت   ،خود  اندیشه است. اندیشه نیز به نوبه  ،زندگی بشریت  پایه

ارا ااه های فرهی ته بااا  انسان  ،در عصرهای م تلل  که  دهدنشان می  تاریخپذیرد.  ثیرمیأمکانی ت

تصادی جامعه خوی  را متحااول های ناب، حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اقاندیشه

 های جامعااهبررسی چیستی و ماهیت پدید هایی به تاریخ ایران نیز رجال و ه صیت در  اند.نمود 

هایی وهااهتگاارفتن ر   ،نآنااا  بلند  ضمن آهنایی با افکار  ،هادیشهی این انکه بررس  اندخود پرداخته

یکاای از بااارزترین نمونااه ایاان   ،محمدحساان خااان اعتمادالساالطنه  ،گمااانبرای آیند  است. باای

محصاال  ار در زمان ناواارالدین هااا  بااود واز رجال سیاسی معروف دور  قاج  . اوهاسته صیت

به عنوان وابسااته نظااامی در   ،معلومات نظامی  ی در زبان فرانسه ول توانایو به دلیا  .دارالفنون بود

های نوین هیو   با  ،مترجم م صوص ها  برگزید  هد. وی عرو  برمترجم بودن  ،فرانسه و سپس

باعااو واگااذاری   ،نگاری اروپااایی نیااز آهاانایی کاماال داهاات. وجااود ایاان وی گاای در اوروزنامه

ه دلیاال تساا  بااه رالدین ها  به وی هد. او باا طرف ناو  ولتی« ازجات د»سرپرستی ادار  روزنامه

هااا و چااای یااس سلسااله از کتاب  نگاری، بااه تاادوین وروزنامههای  هیو   زبان فرانسه وآگاهی از

 ر ی دربااابسیارهای  کتاب  ،علما و فضری ایرانی  با کمس برخی از  ،دست زد. همچنینها  روزنامه

 ا ترجمه نمود.تدوین ی ز کشورهاتاریخ وجغرافیای ایران و بسیاری ا

محمدحساان هااای روی پ وهشگر قرار دارد، بررسی اندیشهه در این پ وه  پی ای کمسئله

 ص هااا  وصااوو متاارجم م  دارالترجمه همایونیازآنجاکه وی ریاست  است.خان اعتمادالسلطنه 

 .عصر خوی  را به نام خود منتشر نموداز کتب اندیشمندان هم  بسیاریتعداد    ،وزیر انطباعات بود

از زناادگی رجااال، وضااع اجتماااعی، زدوبناادهای   مطالبی  ،در دربار بود  وی  ناینکه چو  نکته دیگر

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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سودمند مطالعه تاریخ سیاسی و اجتماعی دور  ناوااری   مطالباز    کهسیاسی و مسا ل پشت پرد   

الی در البااه  تااوانماای  ،با توجه به آنچه آمد  .است  مشاهد   قابل  در این کتاب،  هودمیمحسوب  

اعی، فرهنگاای، مااذهبی، سیاساای و اجتماا در مااورد مسااا ل  او را    هاااییشهندا  ،مطالب این کتاب

 مورد بررسی و توجه قرار داد.اقتصادی  

 پیشینه تحقیق

فراواناای  آثااار متعاادد و اعتمادالسلطنه به دلیل اینکه یکی از مردان نامی عصاار قاجااار بااود و

ابی که بااه طااور تک  ،نهن زمیدر ای  گرفته است.  قرار  بسیاریمحققان    داهته، مورد توجه مورخان و

یوسل متولی  به قلمکه است  نگاروزیر تاریخکامل به زندگی اعتمادالسلطنه پرداخته، تحت عنوان 

نگاااری اعتمادالساالطنه آثااار و هاایو  تاریخ  جانبه زناادگی،به بررسی همه  ،این کتاب  .تاس  حقیقی

ساالطنه ومقایسااه اعتمادالدربااار     انزمهد  همبا بررسی آثار نوهته  این کتاب،  پردازد. نویسند می

کند اطرعاتی را بیان می  هایی از زندگی اعتمادالسلطنه دست یافته است وبه واقعیت  ،نظرات آنها

های نگاااری تکیااه نویسااند  باار بررساای دیاادگا در تاریخ  هااود.ها دیااد  نماایکتاب  که در سایر

های ی او و بازتاب هاایو ارنگتاریخ نگاری و اوول حاکم بر تفکراریخت  در خصوصاعتمادالسلطنه  

نگاری نوین در ایااران و لیفات تاری ی اعتمادالسلطنه و پیدایی تاریخأنگاری ایرانی در تکهن تاریخ

. ازآنجاکه متولی حقیقی در این کتاب به بررسی لیفات تاری ی اعتمادالسلطنه استأبازتاب در آن ت

هااا این اندیشه بیان بر ،در مقاله حاضر ت،داخته اسپرن فرهنگی و... ،اقتصادی  ،های سیاسیاندیشه

 .  کنیمتأکید می

 «نگاااری اعتمادالساالطنهسبس تاریخ و آثار  زندگانی،»ای تحت عنوان  نامهپایان  ،در این زمینه

 نگاااروزیاار تاریخدر مقایسه با کتاب    که او هم  توان گفتکه می  نوهته هد فاطمه نظری    به قلم

 .های او نپرداخته استو به بررسی اندیشه  ا ه ندادای را ارمطلب تاز 

هااا کتاب آثار،گری ته در مورد زندگی سیاسی، وکه به وورت جسته  های دیگرعرو  بر کتاب

 :از جمله ؛نیز وجود دارد بسیاریهای مقاله نوهته هد ،های اعتمادالسلطنه و روزنامه

، 1390آذر  ،جغرافیا  تاب ما  ودر مجله ک  ، منتشرهد سهیر هکری  نوهته  «،اعتمادالسلطنه»  ا

 ؛163 همار 

فروردین  ،در مجله کتاب ما  و جغرافیا ، انتشاریافتهزاد نوهته خسرو علی  «،نگارتاریخوزیر  ا »

 ؛56 ، همار 1386 و اردیبهشت
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در  ، منتشرهااد کاهاافی خوانساااری علینوهااته سااید  ة«،الشهاد  ةالحجفی  ةالسعاد  ةالحجا »

 ؛4 همار  تم،هف سال ،جاویدانمجله میراث 

خااان الساالطنه بااه محمدحساانتنظیفیااه کااامران میاارزا نایااب دسااتورالعمل احتسااابیه وا »

زمسااتان  ،کودک و نوجواننامه ادبیات  پ وه   درانتشاریافته  کیانفر،    نوهته جمشید  «،الدولهونیع

 .19  ، همار 1378

 ؛اناادسیاسی او س ن گفته یهنگی و زندگی و آثار فرنگارتاریخدر مورد    ،تمام این نویسندگان

 ،های گوناگون نپرداخته است. بنابراینزمینههای اعتمادالسلطنه در یس به بررسی اندیشهولی هیچ

 هااای او درهااناخت اندیشااه  ،ر ناورالدین هااا  بااود ازآنجاکه اعتمادالسلطنه از افراد مهم در دربا

 .ت، مورد توجه است  اسدر ادامه آمداین کتاب که  با توجه به ساختار و محتوای    روزنامه خاطرات

 را در این کتاب مورد بررسی قرار دهیم.او های سعی بر این است که اندیشه حاضر، در مقاله

 کارهااای پیشااین،هد  این اساات کااه در انجام  آثارِنوآوری این مقاله نسبت به سایر    ،بنابراین

ه او چااه کولی این  ؛است  یسندگان بود مورد توجه نوه فرهنگی اعتمادالسلطنه و آثار او  هبیشتر وج

هااای او الی کتابباید در البااه  داهته است،  مذهبی و...  ،فرهنگی  ،سیاسی  :در زمینه  یهایاندیشه

سال از وقایع را در آن   15او به دلیل اینکه    روزنامه خاطرات  ،در این مقاله  .مورد بررسی قرار گیرد

ه قاارار گرفتااه مورد توجاا   ،های او رسیداز اندیشه  دیبنبه یس جمعتوان  آورد  و در این زمینه می

نوهااته   واقعاااً  ،در اینکه بسیاری از منابع دیگر که به نااام اعتمادالساالطنه هسااتند  ،است. از طرفی

 هبهه وجود دارد. یا خیر،  اوست

 روزنامه خاطراتساختار و محتوای کتاب 

هه آخر دور  ناوری اساات دو دهای  ین کتابرتیکی از مهم  ،اعتمادالسلطنه  خاطراتروزنامه   

نمااای ینااه تمامیتوان آاین کتاب را میدهد.  اارزهی را در اختیار ما قرار میکه اطرعات تاری ی ب

هااای یکاای از زمینااه ،آنکااه در ایدور  ؛نامیاادترین دور  حیااات تاااری ی ایااران سال از مهم15

راهم هااد و مااردم ب مشروطیت فیعنی انقر  ،ناجتماعی تاریخ ایرا  و  ترین تحوالت سیاسیبزرگ

 ،لین خاطر  این کتااابهای آهکاری را در خود مشاهد  کردند. اوّایران به لحاظ فکری، دگرگونی

مربااوط بااه تاااریخ یکشاانبه   ،آخرین خاطر  آن  و  ،ق1292ول سال  جمادی ال 29به تاریخ    مربوط

هاادف  را از   الساالطنهاعتماد  است.  هیعنی چهار روز قبل از مرگ اعتمادالسلطن  ،ق1313هوال  14

خااود  هرح احااوالِ »به من چه که هرح دربار بنویسم. کند:می طور بیان این خود نوهتن خاطرات
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طالب روزنامه خااود را بیشتر م  ،اما برخرف این ادعای   ؛(3  :1345)اعتمادالسلطنه،    «تمنظور اس

اجتماااعی  ا ث سیاسیادحو رباری ول درجا در ارتباط با ها ، ی های خوها و هنید به هرح دید 

توانسااته اساات بااه زبااان میخود را که نهای  دل  برخی از دردِ  ،اختصاص داد  است و در کنار آن

آوردن مااتن کاماال برخاای  ،از دیگر امتیازات مهم ایاان کتاااب در آن یادداهت کرد  است.  ،بیاورد

ی دیگاار وجااود اجاا در هیچ آنهااااز  عضاایهای مهم دولتی است که بها و اعرمیهدست  اسناد و  

 ندارد. 

داری ناواارالدین هااا  و آهاانایی بااا عریاا  هناختن اخرق و آداب مملکت  ،اید  این کتابف

 کشل معااادن طاار، هکار حیوانات، گردهگری در ییرقات و های متعدد،ازدواج  :متعدد او از قبیل

ی القاااب و واگذارنحو     :ر موردبه اطرعاتی مفید د  ،همچنین  المار در داخل کشور است.  نقر  و

هااای الساالطان، واادارت مسااتبدانه امااین الساالطان، روهاانگریعزل ظل  حادثه تنباکو،  مناوب،

های دو دخالت الدین اسدآبادی در خارج از ایران،جمال  خان و سیدخواهانی مانند میرزا ملکمآزادی

رالدین اواا قتاال نه به حوادثی کمجموعه  ،نهایت در دولت رور و انگلیس در امور داخلی ایران و

هااای اعتمادالساالطنه در اندیشهاز  توان  الی این کتاب میدر البه  رد.توان پی بُمی  ،هد  منجر  ها 

مااذهبی، سیاساای،   :در ابعاااد  ،او در ایاان کتااابهای  . اندیشااهمطلااع هاادراستای پیشرفت کشور  

 فرهنگی و اقتصادی است.  ،اجتماعی

 طنهسلالمحمدحسن خان اعتمادزندگی 

هااعبان سااال   19  در  ،خااان ضاایالالملسعلاای  پساار حاااجی  ،ایراغهان مقدم ممحمدحسن خ

اعتمادالساالطنه در  (.320: 1345 به دنیااا آمااد )اعتمادالساالطنه، در ههر تهران  ،ت 1222ق/1259

 ملااس (. خااان99: 2، ج1367، همااورساااند )نسب خود را به چنگیزخان مغااول ماای  مرآت البلدان

 مراغااه، زنجااان وهااان  رد مقاادم دانسااته کااه سااکونتگا  اولیکُاا از طایفه  او را    نیاکان  ،ساسانی

و رؤسااای  مصاادر  ،لشااکر هااا پیشااروِاز زمان واافویان در جنااگ سرحدات ترکیه کنونی بود  و

کااه دختاار رضاااقلی خااان از   او از طرف مااادر  (.169:  2، ج1338  اند )ساسانی،خدمات بزرگ هد 

 7در ساان    باارد.می  نسااب بااه هاااهان قاجااار  ،دادر آقامحمدخان بوخان قاجار برنوادگان مصطفی

ه پاادرت نیااز کاا چنان ؛ن ولیعهااد ناواارالدین هااا  هاادسالگی فراهباهی محمود میاارزا، ن سااتی

سااالگی،  9ساان  در او (.1585تااا: بی آبااادی،فراهباهی خود ناورالدین ها  را داهت )معلم حبیب

ن مدرسه هد و به تحصیرت زبان د ایوار ،ق1368در سال  لین دور  دارالفنونزمان با افتتاح اوّهم
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سااال   12  ،دوران تحصیرت  در دارالفنون  ،نظام پرداخت. بنا به گفته خودت   پیاد   علم  و  انسهفر

 به منصب گروهبانی رسید.  ،در همان سال  (.91 :2، ج1367، به طول انجامید )اعتمادالسلطنه

 ملتاازمین دربااار محماادهااد و جاازو    ان سرافرازقطعه نش  به چهار  ،وی در امتحانات دارالفنون

او در   ،سومین ولیعهد ناورالدین ها  قرار گرفت و پااس از ماارگ محمدقاساام میاارزا  ،قاسم میرزا

او   ،زمان با حکمرانی پدرت در خوزستان و لرسااتانخدمت میرزا محمدخان سپهساالر در آمد. هم

تان و هوهااتر ومت در خوزساو نایب حک  ،از آن  (. بعد264:  1، ج1354پور،  هم سرهنگ هد )آرین

محمدحسن خان نیز معاونت   ،به تهران بازگشت. بعد از آن  ،ولی با هورت اهالی علیه پدرت   ؛هد

فرماندهی فوج مراغه را به دلیل ساافر بااه   اما  ؛(3:  1363  پدر در وزارت عدلیه هد )روزنامه هرف،

ته نظااامی ی به عنوان وابساا ن امیرنظام گروسخا  علی  حسن(. او همرا3اروپا از دست داد )همان:  

ق نیابت دوم )دبیری( سفارت 1282سال   (. در28:  1369روانه پاریس هد )چرچیل،    ،سفارت ایران

(. او در سال 338  :3، ج1371؛ بامداد،  171  :1، ج1338دست آورد )ساسانی،  ه  ایران در پاریس را ب

 ،1300ل  (. در سااا3:  1363ف،  وزنامااه هاارگردید )ر  جزو اعضای مجلس هورای دولتی  ،ق1299

ق ناورالدین ها  به او کااه 1304در سال    هد و  وزارت انطباعات و دارالترجمه دولتی به او سپرد 

ی لقااب دساات ططاای  ،انتشارات دربار ناوری را برعهد  داهاات در حقیقت ریاست کل تبلیغات و

قبلاای هااا  همچون سفرهای    ،ق1306در سال  (. او  126:  1، ج1360اعتمادالسلطنه را داد )کهن،  

عهااد  داهااته اساات ه  گااری را باا منصب ایشس آقاسی باهی  ت وملتزم رکاب بود  اس  ،نگبه فر

 (. 713:  1345)اعتمادالسلطنه، 

ت آوردن مناوااب دیگاار برای بااه دساا   ،که سال آخرعمرت بود  1313اعتمادالسلطنه تا سال  

تااوان ارا ااه طعی نمیر قنظ ،مادالسلطنهاعت مرگ بار در ولی توفیقی نصیب او نشد. ؛هدکاندید می

ای دیگاار ماارگ او را بااه علاات مسااموم هاادن  توساا  و عااد   ،و را طبیعاایای مرگ اعد داد.  

داننااد. از جملااه کسااانی کااه ماارگ او را طبیعاای می  امین الساالطان و امااین الضاارب  ،دهمنان 

دختاار   ،طنهلساال(. تاااج ا193:  1355امااین الدولااه،  الدوله اهار  کاارد )  توان به امینمی  ،انددانسته

 ناورالدین ها  هم از جمله کسانی است که مرگ او را سکته دانسته است )منصااوریه اتحادیااه و

 (. 61:  1361سیرور سعدوندیان،  

آخاار با توجه به اینکه اوضاا جسمانی اعتمادالسلطنه نیز همچون اوضاااا روحاای او در دهااه  

 :هایی مانناادن مدت از ناراحتیای  در  ،ه خاطرات روزنامطب  مندرجات    ت مساعد نبود وازندگانی

از زالااو  اراحتی مرتباااًبرد و باارای رهااایی از ایاان ناا های زیاد رنج میوزن، سردرد و دملسنگینی  
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جااود توان گفت احتمال سکته برای  ومیگرفت،  کرد و از پزهکان درباری کمس میاستفاد  می

   (.1192:  1345السلطنه،  اعتماد) داهت

توان به ناورالدین هااا  اهااار  کاارد. می  ،اندیرطبیعی دانستهاو را غ  ی که مرگجمله کسان  زا

لین نفری است که علت مرگ اعتمادالسلطنه را مسمومیت دانسته است )نوایی، اوّ  ،ناورالدین ها 

بااه همااان وااورتی کااه  ،ق1313 هااوال 18با (. اعتمادالسلطنه در سیزد  نوروز برابر 847:  1369

و در   نمودنااد  به عراق منتقاال  ،ه را پس از برگزاری مراسمعتمادالسلطنرد. جناز  امُ  ،داهتدوست  

  .وادی السرم نجل اهرف دفن کردند

 روزنامه خاطراتبر اساس کتاب  السلطنهمحمدحسن خان اعتماد هایشهاندی

 اجتماعی هایاندیشه. 1

 : )فره ایزدی( خداوند بودن شاه بر روی زمینسایه  ـ 

هود، اعتقاااد بااه می  و در متون تاری ی نیز مرحظه  رندبه آن اعتقاد دایرباز ایرانیان  داز    آنچه

از دیگاار ابنااای بشاار   ،جاانس پادهااا   ،منشأ آسمانی در مورد پادهاهان است. بر اسار این باااور

از  اند که دیگاار افااراددست یافته  مال و ادراکای از کموهبت الهی به درجه  ،ت و به واسطهجداس

او همانند بسیاری از لطنه نیز جزل همین افراد است.  ن خان اعتمادالسدحسمحم  ند.ااتوانم آن نفه

. وقتاای از او هاسااتکااه جاادا از سااایر انسان داندمی ستهها  را یس عنصر برج  ،ایرانیان آن زمان

کااه بااه ایاان   به علت میل هدید  در کاخ او حاضرهود،هود هنگام کشیدن دندان ها   خواسته می

 ینااد کااه در کاام هاادن یکاای از اعضااای باادن او حاضاار هااوددر نماای بود را قاااخ  ،دها  داردپا

  .(200:  1345)اعتمادالسلطنه، 

 نفیسی اساات کااه از میااان مااردم و  نفسِ  ،از س ن اعتمادالسلطنه پیداست، پادها   طورکهآن

نمی رسااد. الهی است که دست بشر به دامان کبریایی او    است و ظلّتوس  خداوند برگزید  هد   

رو نبااوت و دنبالااه  سلطنت را  ،تقدیر الهی است و همچنین  مین دارد و حکومت او هخدایی در جب

د او رخنه کرد  بود که به قدری در وجو ،دوستی در معنای عام آنکرد  و این ها امامت تصور می

او  د.کاارهاادت رد ماایبه ،توانساات در براباار هااا  بگیااردا کااه ماایهااا و نهادهااایی رتمااام ایااد 

 نکااوه  ،خواهان را که در مقابل ها  قرار گرفتااه بودناادخواهان و جمهوریقانونخواهان،  آزادی

   (.18)همان:  درکگذار، خا ن و نادان معرفی مینان را دیوانه، احم ، فضول، بدعتو آ نمودمی
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 .تاادافمی بااه فکاار اواارحاتی ،اروپاااا  باااه  سااوماز ساافر    باااعد از بازگشااتناورالدین هااا   

منصاابان »از کارهای تاز  اینکه حکم هد  تمام واحب  نویسد:یم  خصوص  این  اعتمادالسلطنه در

ایم. ای این سفر فرنگ است که یاد گرفته  نظامی چکمه بپوهند و با چکمه را  بروند. این سوغاتِ

 .(681)همان: « گرفتیمکات همه کارهای آنها را یاد می

 : ندوستی در مقابل بیگانگاوطنـ 

ایاان  ،ها بر اوضاا سیاسی ایران حاکمیت یافتااه بودناادکه رور  زمانی مورد اعتمادالسلطنه در

عثمااانی بااه خیااال اتحاااد بااا ایااران ]نصرت پاها[ را دولت    ه ص  »این  خورد:گونه افسور می

حال و مغلوب رور هستیم که در ما امید باقی نماند  بی  اما افسور که ما طوری  ؛فرستاد  است

هااود کااه بااه واسااطه قرار بر این میهم  خسارت لغو فرمان تنباکو  در مورد  (.493همان:  )  «است

 ؛بدهند  هزار تومان  ود  به او  ،مقابل این کارا در  هاعتمادالسلطنه از روسیه وام گرفته هود و رور 

وقتاای هااا  نظاار   .وااورت نگرفاات  ،انگلاایس گرفتااه هااد  ولی این کااار بااه دلیاال اینکااه وام از

 ،تومان ضرر من هد »اگرچه ودهزار گوید:می  او در جواب  ،سدرپر  میرا در این با  اعتمادالسلطنه

هااا ایااران را بااه رور  ،زیرا که به این پول ؛نگرفتیدها را از رور ها اما من خوهحالم که این پول

مطااالبی را علیااه  ،اطااراهنگامی کااه اعتمادالساالطنه در روزنامااه   (.926)همان:    «فروخته بودید

هااد. او در روزنامااه خاااطرات  در   سفارت انگلستان    اعضاینجها چای کرد، موجب ریانگلیس

نوهااته   اطراانگلیس به واسطه هرحی که از انگلیس در روزنامه  سفارت    »...  نویسد:این بار  می

(. 376  :همااان)  «نااه انگلاایس  ،من نااوکر ایاارانم  .هم به جهنم  باز  به جهنم،  ؛از من رنجید   ،بودم

»کتااابی  نوهااته اساات: لتیس حالیه رور و انگلاایس در آساایاوپ  به نام  رد کتاب مو  در  ،همچنین

یعنی خواستم منظااورات آنهااا را در   ،حالیه رور و انگلیس در آسیاتصنیل کرد  بودم در پولتیس  

 (.457  :)همان «گذهته و حالیه دربار  ایران بیچار  ثبت نمایم

 مذهبی هایاندیشه. 2

ثیر هیو  جدید أاز هرگونه نفوذ و ت  ،ود بود سوم خت و رایبند آداب و سنّدر دور  قاجار مردم پ

از نظر مذهبی همانند برخی رجال درباری   عتمادالسلطنها  .ماند  بودند  زندگی و تمدن غرب برکنار

 نماااز  ت،به گفتااه خااودهرچند    ؛اهمیت چندانی برای مسا ل مذهبی قا ل نبود  است  ،معاورخود

بااه   سال سعی داهته تا  های دهم محرم هردر هب  و  (385:  1348،  ؛ همو911)همان:    خواند می

بااه ا مااه دخیاال  ،و در مواقااع ساا تی( 146)همااان:    سر بزنااد  نچهل منبر تعزیه امام حسی
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 قماربااازی ،(80)همااان:  بااه مشااروب خااوردن ،اما از طاارف دیگاار  ؛(743:  1345،  همو)  بستمی

نیااز معتاارف  خود (911 )همان: و رهو  گیریِ(  88)همان:    هرکت در مجالس عی   ،(77)همان:  

در انجااام  ،انجام واجبات دین چندان جدی نبود  و از روی تنبلی در خصوصاعتمادالسلطنه    است.

مصمم هدم که نماااز پنجگانااه   ،نویسد: »به عرو می  و در این موردا  است.  کرد آنها کوتاهی می

از ایاان سااال بااه خواساات   ،اردمزگاهی نمیتنبلی گ  بلکه از  ،که تا بحال نه به واسطه عدم اعتقاد

او به است ار  اعتقاد هاادیدی داهااته   حال،. بااین(132رد« )همان:  خداوند متعال ترک ن واهم ک

 ،(1133انت اااب طبیااب )همااان:    ،(664حتی برای کشاایدن دناادان )همااان:    کهایگونهبه  ؛است

 ت. کرد  اسست ار  می( نیز ا664)همان:  معالجه و انداختن زالو به مقعد

کااه طوریبااه ؛کندرعایت نکردن اوول دین انتقاد می  دلیلاو به ها  و درباریان به    ،رفیط  از

مسااکو   خااناااه حااااکم  باااه  »هب  :نویسدیمق  1306  ساال  رمضاان  20هنبهروز سه  در خاطر 

 حاااکم مفاات یهاهااراب قتاال را نکردنااد. از هب رعاایت ،از همراهانس  یهیچ  .ماهماان بودیم

 ،بااود  کاااه قتاال  هاابید  اعماال  جبران  ( باه)هاا   هماایون  بندگاان  ،وز بعدکو نوهیدند و رمس

ناهاااار  در وقت ،عباادت باعد از این بودند. برفااولاه سرگرفته به قرآن  یو مدت  گسترد   سجاد 

ضااد   اعمااال  نهماای  ،از نظاار او.  (642:  ن)همااا  فرمودند«  ورف  مشروبات  و،مسک  آب  یبد  یبرا

 کااه یآباااد نجاام یهاااد خهاای چااون یبزرگ عالم کاه و درباریان اوست هاا  ناورالدین  یمذهب

کاارد  اعتنااا ماای باهد، کمتر به هاااا  و درباریااان مسلمان مردم یهاو نماد تود   تواند نمایند یم

ک خااا  یدر رو  و پوسااتین  کر را با هااب  هیخ  ،فرمودند  عبور  که  یهاد  هیخ  منزل  »از دم  ؛است

او   باااه  نکاارد و هرچاااه  یاعتنااای  دیگاار ابااداً  .نمااود  یو سرم  قدر برخاست  دیدند. همین  نشسته

   (.949)همان:  «جواب نداد ،فرمودند

 ،جیدگا  با تم  گا  با نی  و کنایه و توهین،  عصبانیت،خاطرات  با تل ی و    اعتمادالسلطنه در

حانیت در ماجرای تنباکو ایاان دیدگا  او در مورد توهین به رو  .کرد  است  اداز نق  عالم مجاهد ی

جواب به قاعد  داد   ،به حضور ها  زد  بودند هرگا  سه ما  قبل که جناب میرزا تلگرافی  »...  :بود

ودند که اقتاادار گشت ... زحمتی که در ظرف سلطنت خودهان کشید  بیاین فتنه برپا نم،  بودند...

اسبابی فراهم آورد که این اقتدار طااوری بااروز کاارد    ،جهالت کارگزاران دولت  .کم کنندمرها را  

 «ایسااتادگی از علمااال دیااد  نشااد  بااود  است که از ودراسرم تاکنون در مملکت هیعه این طور

 (.  781)همان:  

مااورد میاارزای  جمله او در توان بهمی ،ای مجاهدماز عل  ت در مورد دیدگا  او در مورد تمجید
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  طی اعرنی رسمی ابطال امتیازنامااه تنباااکو را اعاارم کاارد، هنگامی که ها  کرد.هیرازی اهار   

میرزای هیرازی فتوای حرمت استعمال توتون و تنباکو را وادر کرد. اعتمادالسلطنه کااه اثاار قلاام 

یاارزا »آفرین بر قلم جناااب م  د:هدمی  گونه او را مورد ستای  قراراین  ،بیندمی  میرزای هیرازی را

  (.905)همان:  «اثر داردنیز  دولت که بیشتر از سر 

اعتقاد مذهبی خااود را بااروز داد    ،ت اای دیگر از ذکر خاطرات زندگیاعتمادالسلطنه در گوهه

ث و متوسل ها، خود را عاه  زیارت وارقم رفته بود، در برخورد با زیارتاست. او در سفری که به 

 ةالشااهاد  و حجاا  ةحجاا مین اعتقاد است کااه کتاااب برحسب هداند و  می  به خامس آل عباهدن  

ایاان  بااار در یو .نگاهاات ،تاری چه واقعه کربر و تاریخ جهان آن روز بود  موردرا که در    ةالسعاد

کااه بطوری ؛را نوهااتم ةعادالس ةو حج ةالشهاد ةحجکتاب  ،نویسد: »حسب اعتقاد خودمی  موضوا

)همااان:   «حساان آهااتیانی از آن تعریاال نمودنااد  میرزامجتهد تبریز و  آن روز و  ی  هاخوانروضه

518.)   

خرافی های بینی و تساهل برخوردار بود و از جنبهاز روهن ،با وجود داهتن اعتقادات مذهبی  او

ه وجود دهاامنی بااین پیااروان اهاال تساانن و کچنان  ؛کردانتقاد می  اًوریح  ،های عوامانهو بدعت

 مورد انتقاد قرار داد  بود و ،موسوم بودکه از عهد وفویه    اوطرح عمرکشان راراسم بهتشیعه و م

مکاارر های کشاایییان و هیعیان و سنّبندی بین سنّبه مضار این حرکات که باعو تشدید و دسته

بااه  ،ی در جهان در مقابل پیروان هاایعهاهار  کرد  بود و با توجه به اکثریت جمعیت سنّ  ،هد  بود

ی قاارار خود را در برابر اکثریت مردم ساانّ  ،نهاین حرکات ناب ردادانست که با  نمی  نحت ایرامصل

 عمرکشااان اساات...  ،اوطرح عوام در طهران و کاال ایااراننویسد: »امشب بهمی  کهچنان  ؛دهند

خاادا   .تقلیدها در آورد  است  ،خوان هرزگی کرد روضه  ،هنیدم در مسجد حاجی سید حسن کاهی

 (.145)همان:   )بازی(حفظ کند«ی)هیعه( و سنّ ما را از هرّ

خوانی نیز م الفت کرد  و این مراسم را منافی هاائون مااذهبی اعتمادالسلطنه با مراسم تعزیه

هاامارد. در اهااار  بااه می  باعو ت فیاال مقااام ساالطنت  ،داند و اجرای آن را در تکایای دولتمی

هب تعزیه عروسی ی»معلوم هد د  نویسد:می  امام حسینخوانی ایام سوگواری ههادت  تعزیه

هااب دی انااد.در تکیه بیرون آوردند. این تعزیااه را بااه قاادری رذل کرد   رفتن حضرت فاطمه

کشیدند. وقاحت بقاادری هااد  بااود و می  زوز  سگها  خوانتعزیه  ؛ل هد  بودزیادتر رذ  م صوواً

نقاال   ،دندجا بوآمد که اه اوی که آنوحن تکیه میبه  ها  ی از باالخانهخند  اهل حرم انه طور

نه این هأن سلطنت بود این   .تر بود خانه مضحس فرنگستان خیلی با خند کردند که از تماهامی
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در باااب تعزیااه   ،همچنااین  (.132)همان:    «عزیه سیدالشهدال مقتضی این حرکاتو نه ایام ت  ،عمل

در ماارگ مااادر   یساایگواری حضرت عکه مربوط به سو  مشهور به تعزیه حضرت مریم

مطاب  با احادیو و روایات اسرم قبل از مادر عااروج   ن واقعیت که حضرت عیسیبه آ  ،است

 داناادمی نه دارای فایااد  مااذهبی  و  کند و اجرای این مراسم ر ا نه بر پایه واقعیتاهار  می  ،کرد 

 .(866)همان:  

هبیه و مطاااب    به محتوای آنها که غالباً  ،یمذهبهای  اعتمادالسلطنه در خصوص این نمای 

بینانه و توان دال بر اعتقادات روهاانمی توجه داد  است و این موارد را  ،ر واقعیات تاری ی نیستب

بااا تشااریفات و م ااارج ساانگین و تااز ین   ،معلومات مذهبی وی دانست. اعتمادالسلطنه همچنین

دانااد کااه در وااله گاارفتن از دیاان اواایل ماایفانزله گونه آداب را به ممساجد م الل بود  و این

از جملااه  ؛او با اعتقادات خرافی نیز م الل بود  اساات(.  866)همان:    ت ایران رواج زیاد داردمملک

دانم مردم خرعقیااد  چگونااه از »نمی  نویسد:می  در انتقاد از عقید  مردم به هفای چشمه اندرمان

 (.693 )همان: «هوندآب کثیل و متعفن معالجه می این

»به واسطه  نویسد:ها را نفی کرد  و میبه نق  رنگ  اعتقاد خرافی  ،در جای دیگر خاطرات  

 ؛کنیز سیا  پوهااند  تمام اهل خانه ما از خانم و  ،)از اقوام اهرف السلطنه(  فوت محمد میرزا مرحوم

تیاار  باانف   های تند از قبیاال ساابز تنااد،  کند ، لبار   ن لبار مشکی را موقتاًمنتها محض هگو

یااا ندارم و رنگ سفید یا سیا  یا قرمز  ها  هات و افسانهچون من عقید  به بعضی تر  .پوهید  بودند

و در زمر  ا  (.861)همان:    «به دل بد نگرفتم و اعتنا ننمودم  ،کنمخذ هیچ چیز تصور نمیأآبی را م

را بااه معنااای  (26عمااران: )آل «تَشااال مَاانْ تُااذِلُّ وَ تَشالُ مَنْ تُعِزُّنی »کسانی است که عبارت قرآ

در روزنامه خاااطرات   ،این تفکر .سرنوهت انسان تفسیر کرد  است  قدر برحاکمیت مطل  قضا و  

بهبود یافتن مادر بیمارت را بسته به تفکر آسمان دانسته و وقتی یکی از   اوخوبی نمایان است.  به

ارو مصرف کاارد و متعاقااب آن در ا به جای داهتبا  سمی رکرد  در اروپا بهطبیبان ایرانی تحصیل

 ،»چااون قضااا آیااد :نوهااتمرگ او را به قضا نساابت داد و   ،سلطنه در خاطرات گذهت، اعتمادال

   (.1093)همان:  «حکیم ابله هود

دین و باای اعتمادالساالطنه را ،از کارهناسااان روساای ساااکن ایااران ،کلناال کاساکوفسااکی

ید نوروز در حضور ها  و تشااریفاتی کااه در توویل سرم ع یمذهب معرفی نمود  است. ودهری

اداهااا و   ،دینااان در ضاامن ایاان تشااریفاتبی  نوهااته اساات: »حتاای  ،هااد می  برگزار  بار در این  

ای دیگاار خاااک وعااد  ،السلطنه آن دهری بناماعتمادبستند و می مآب به خودتقدر های  ری تس
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مالیدنااد« ت گااوت ماایوااورت و چشاام و پشاا   ه را بااهتربت بدرآورد ، یکبار مسح نمود  و بقیاا 

 (.24:  1355)کاساکوفسکی،  

 های سیاسیاندیشه. 3

 و ،دربار سیاسی ناورالدین هااا به عنوان یکی از فعاالن   ،ادالسلطنهبررسی افکار سیاسی اعتم

 طلبااد. در ایاانای را ماایبررسی گسترد   ،آن روزگار  اوضاا ایران در  جانبههمچنین تحوالت همه

در کتاااب   مااردم  اعطااای آزادی بااه  ، حکومت مااذهبی وکومت استبدادیح  در زمینه قانون،  بار ،

 پردازیم.د  که به آنها میماو مطالبی آ  روزنامه خاطرات

  : قانونـ 

تدوین قانون برای ادار  مملکاات   ،و تحوالت فکری ایرانیان در عهد ناوری  زمان با تغییرهم

 به دستور او بااه چنااد نفاار ،سوم فرنگبعد از بازگشت ها  از سفر  ،به همین دلیلرا در پی داهت.  

برادر ناتنی   ،آرام تلل مأموریت داد  هد تا همگی در منزل عبار میرزا ملسهای  بانمترجم از ز

یه را بااه جهاات تاادوین قااانون در ناورالدین ها  جمع هوند و قوانین کشورهای عثمانی و روساا 

تورعمل هااا  در روزنامااه خاااطرات  ایران، ترجمه کنند. اعتمادالسلطنه نظرت را در مورد این دس

باید فهمید که ایران قااانون  اًلیکی از نتایج سفر سوم فرنگ است. اوّ  ،این  ویسد: »...نگونه میاین

 ز اسرم و طریقه تشیع خارج هد. ثانیاًتوان عوض کرد که اهرعی دارد. وقتی قانون هرعی را می

آرا نیساات. ایاان ترتیااب را کار مترجمین و ملساین    ،خواهنداگر قانون دولتی و ترتیب ادارات می

اما این  ؛انجام دهند ،ید جمعی از مردمان عاقل و هوهیار که مطلع از رسومات فرنگ بود  باهندبا

دستورالعمل ها  برای اینکه مدتی ههرت بکند که ها  بعد از سفر فرنگ مقصودت ایجاد قااانون 

 «لترجمه گفتم جمعی مترجمین هاار روز بروناادر یس دارا  بدخیالی نیست. من هم به عنوان  ،است

 (. 766:  1345مادالسلطنه، )اعت

 : آزادیـ 

خواهان نیااز م ااالل بلکه با آزدی  ،م الفت داهتهعتمادالسلطنه نه تنها با حکومت جمهوری  ا

نشینی دولت دادن آزادی به مردم و عقب ،نمود  است و از طرف دیگر  بود  و آنان را سفیه معرفی

هااورت   که هنگااام اعتااراض وایگونههب  ؛های مردم را نیز اهتبا  پنداهته استواستهدر مقابل خ

نشااینی کنااد و امتیازنامااه را وقتاای هااا  خواساات عقب ،علما نسبت به امتیازنامااه تنباااکو  مردم و
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سلطنت مستقله استبدادی همین که هاا ص از   کند، اعتمادالسلطنه به او گفت: »...  طرفه لغویس

یرد. اگر این امتیاز سراپا غلاا  هاام تواند جلو بگدیگر نمی  ،حرف رعیت را هنید  ،لهیس را  و مسئ

   (.841 همان:نباید لغو هود...« ) ،چون به امضای همایون رسید  ،بود

بلکااه بااا آزادی مطبوعااات نیااز   ،نه تنها با دادن آزادی به مردم م ااالل بااود  ،اعتمادالسلطنه

. ن دانسااتگااذار سانسااور مطبوعااات و جرایااد در ایااراپایااه  دیبا  او را  ،ورزید. در واقعم الفت می

خااودت  ،گذار سانسور در ایااران بااودپایه ،ورزید و از طرفیبا آزادی مردم م الفت می اوازآنجاکه  

که وقتی ادار  روزنامجات دولتی از طرف طوریهب  ؛رو بودههایی روبنیز از نظر آزادی با محدودیت

هااد کااه از انتشااار  کربااه او متااذ  ،رالدین ها  طی فرمانی که وادر کردها  به او واگذار هد، ناو

 خودداری ورزد. ،علیه دولت است ها و سایر مواد چاپی که برخرف آداب ملی وها، کتابزو ج

 : حکومت استبدادیـ 

اعتمادالسلطنه در مورد انواا حکومت نیز هموار  در آثارت از حکومت اسااتبدادی کااه وی آن 

با توجه بااه جهالاات  ،ادار  کشور ایرانکرد  است. اعتمادالسلطنه برای    حمایت  ،نامدیرا مستقله م

نویسد: »خیلی را گمااان ایاان استبداد را بهترین هکل حکومت دانسته و می  ،رعایا و اهل مملکت

اهاال  ،اهاال مملکاات غافل از اینکه چون رعایااا و  ؛است که سلطنت نباید مستقله استبدادی باهد

چیااز بهتاار از اسااتبداد و هیچ ،اهاا لم و عمل ناقص برای سد باب نواقص و معایااب آنباهند و در ع

عقر و کاردانان کشااور   ،استقرل نیست و اگر در ارکان قوت قدرت سلطنت تزلزلی مشاهد  هود

نند« او را نادان و مطرود یا خا ن و مردود دا  ،متزلزل گردند و هرکس اسباب این خرابی هد  باهد

 (.16:  1363، اعتمادالسلطنه  ؛901  :1345همان،  )

)رعایا( ندارد و آن را عملاای مناسااب هاائون حکوماات   با اهالی  ارتباط درباریان  بهاعتقادی    او

هرگونه تفقد و خضوا از جانب هاااهزادگان بااه مااردم را نیااز بااه   ،عرو ههناخت. بسلطنتی نمی

پسر ظل السلطان که مردم  ،الدولهربار  رواب  جرل که دچنان  ؛کردورزی تعبیر میتمس ر و حیله

اگاار   ،نویسد: »از موضع هاهزادگان در رفتارت با مردممی  با زبان انتقاد  ،دادمی  قرار  را مورد تفقد

 ،پسر ظل الساالطان ،زیرا که نو  ها  ؛اما من بسیار بدم آمد ؛بایست تمجید کندمی ،غیر از من بود

 این اعمااال را  ،که بحمداهلل سلطنت مستقله است  نباید به مردم تواضع و مشایعت کند. با وجودی

کااه بااه قاادر امکااان انسااان یا تمس ر به ماها یااا حیلااه. ازآنجایی  ؛توان نسبت دادمی  به دو چیز

 «بلکااه ملااول هاادم  ؛خواهد مس ر  هود و نااه طاارف حیلااه، ماان چناادان مشااعوف نشاادمنمی
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 (.841 :3، ج1367  ،همو؛ 112:  1345ه، )اعتمادالسلطن

 : مذهبیکومت ح ـ

گویااد: »دو گونه است کااه ماایاین  ،دهدمذهبی می  تعریفی که اعتمادالسلطنه از نوا حکومت

و دیگری حکوماات  ،یکی حکمرانی مذهبی به عنوان خرفت  ،است  فرمایی در کار بود نوا فرمان

نظاار وی   آمد ،که در این تعریل  (. چنان2:  1، ج1363اسرمیه به اسم سلطنت« )اعتمادالسلطنه،  

فقهی و حقوقی آن نیست؛ بلکااه بااه نظاار   یهاسئله جریان تاری ی حکومت اسرمی و یا جنبهم

مطلقااه توجیه هرعی سلطنت    ،هدف او از برهمردن نوا حکومت در جریان تاریخ اسرم  ،رسدمی

دفاا وی از حکومت سلطنتی در ایران به مثابه م الفاات بااا تفکاار اواارح   ،باهد و در بیان دیگر

 پرستان است. ان و کهنهکارروی از روت محافظهد قدرت سلطنت و دنبالهسیاسی و تحدی

بین به ادار  سیاساای ایااران خااوت  ،اعتمادالسلطنه با وجود دفاا از نظام سلطنتی و قدرت ها 

روزنامااه اما در    ،کندهای رسمی از اوضاا سیاسی انتقاد نمیلیفات و نوهتهأگرچه وی در ت  .نیست

نقاادی و جنساای و هااای  منحصر به تأدیااه مالیات  ،: »سیاست دولت ایراننویسدخود می  خاطرات

دهااد کااه نشان ماای  ،ها(. این قضاوت86:  1345،  همو)  «مراقبت دخل و خرج دستگا  دربار است

های جدید ادار  سیاسی از نااوا با هیو   ،کارانهاعتمادالسلطنه با وجود ات اذ روت سیاسی محافظه

مالااس الرقاااب خااود را    ب واهد  دولت  است کهادار  مملکت    هیو این    فرنگی آهناست و م الل

  .خوی  کند آوری مالیات برای رفع م ارجمملکت را محدود به جمع و ادار  بداند سرزمین

 های اقتصادی اندیشه. 4

پس از روی کااار آماادن دولاات   ،وددچار رکود جدی هد  باقتصاد ایران که با سقوط وفویه   

ولی چنین نشااد. ایاان   ؛هدیباید از رکود خارج م  ،ت و آرام  نسبی در مملکتقاجار و ایجاد امنی

د و دارای دیدگا  گشت که مردمانی ایلیاتی بودناز سویی به ماهیت اجتماعی قاجارها برمی  ،مسئله

به استبداد هدید این حکمرانان و اینکااه خااود را   ،نگری نبودند. از سوی دیگرریزی و آیند برنامه

جااارت لطمه هدیدی به ت  ،ن عواملمجموا ای  .هدمی  مربوط  ،دانستندمی  و مال مردممالس جان  

هااای اناادازی دولتچنگهااای داخلاای و های خارجی و طغیان. جنگگذاری در ایران زدو سرمایه

استعمارگر بر اقتصاد ایران و امضای قراردادهای استعماری و ورود کاالهای ارزان با کیفیت باالتر 

ارد کرد. ترت برخی هاهان قاجااار و های هدیدی به اقتصاد ایران در سد  نوزد  وطمهل  ،اروپایی

 در پی نداهت.  نتیجه مثبتی  ،وزرای این سلسله برای رفع مشکرت اقتصادی  عضیب
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باارای رفااع  بساایاریهای توان یکی از این وزرا به حساب آورد که ترت می  اعتمادالسلطنه را

گروهاای از علمااا و  با م الفت    ،ی خودهاای به اجرا درآوردن نظریه. او برمشکرت اقتصادی کرد

را یکساار  باادعت هااا  آن  ،های او به عناد و دهمنی برخاستهبا الیحه  نآنا  .رجال دولتی مواجه بود

بااه مرحلااه عماال   ،الساالطنهاعتمادای  قوانین تااألیفی و ترجمااهاکثر لوایح و    ،دانستند. بنابراینمی

های او برای بهبااود اندیشه ،بنابراین .دست توانایی داهت ،پردازی اقتصادیه. او در نظریآیددرنمی

 (.335: 1368گیرد )افراسیابی، اقتصادی مورد توجه قرار می اوضاا

  جااز روزنامااه خاااطراته  باا   وی،  در آثار دیگاار  ،السلطنه در حیطه اقتصاداعتمادهای  اندیشه 

هااای یکاای از پیشاانهاد ،طاارق و هااوارا قانون تسااهیل ساااختنکه  طوریبه  ؛منعکس هد  است

منافع ساااختن  بهاو    ،در این قانون  بود.ها و درآمدزایی دولت  نه برای کم کردن هزینهاعتمادالسلط

اعمال مشروعه و از فرایض همرد  و پیشنهاد کرد  اساات کااه   از  ها برای دولت و مردم، آن رارا 

ن ماادارر، قشااون اتثنای علمای دین، معلمقانونی به وجود بیاید که عموم اهل هر والیت به اس

ی هااامکلل هوند که در هر سااال چنااد روز مشااغول ساااختن را   ،یس و اه اص علیلمسلح، پل

داند، پااول کردن را ندارد یا کارکردن را در هأن خود نمی  والیت خود هوند و هرکسی که قو  کار

 داد  و عمله بگیرد. 

 ،کند: »مقصود از این الیحااهمی  بیان  چنینالیحه    را از نوهتن این  خود  اعتمادالسلطنه هدف

را مملکاات خااود را تواند طاارق و هااوادر مدتی قلیل می  ،این است که دولت بدون دیناری خرج

تمام  ،محتاج به دادن امتیاز به کمپانی اجنبی نیست و بدون هیچ خرجی ،بسازد و وجهأ من الوجو 

مواجبی است که به مهندسین و  ،نمایدمی دولتفق  م ارجی که   .هودمعابر تسویه و تسطیح می

تنظاایم   او،  اقتصااادیهای  از دیگر اندیشااه  (.27:  1307هود...« )اعتمادالسلطنه،  می  مورین داد أم

باارای جلااوگیری از هزینااه گاازاف  ،ایاان الیحااه .بااودبه قنسااول انه    حقوق راجع  موردالیحه در  

   (.367: 1ج  ،1361. )افضل الملس، پدید آمد  بود هاقنسول انه

ارتباط بااا نحااو  در    نامه پیشنهادییس نوا قانونبود که    کاداستر   ،اندیشه اقتصادی دیگر او

از تکااالیل عمااد    ،: »اجرای فصول و احکام این قانونگویدمی  او در این بار .  ووول مالیات بود

دیشه اقتصادی ولی آنچه در خصوص ان  ؛(119:  1307)اعتمادالسلطنه،    «وزارت داخله و مالیه است

ن سااتین او کااه طوریبااه ؛بااود قانون انحصار تنباکومربوط به  ،آمد  روزنامه خاطراتاو در کتاب 

 (. 408: 1345، هموکسی بود که به فکر انحصار توتون و تنباکو در ایران افتاد )

به دستیاری هیخ مهدی همس العلمال قزوینی و عارف افندی   ،ق1303خراآلاو در ما  جمادی
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دخانیااات ایااران و ای در باااب انحصااار رساله ،دولت ایران و چند نفر دیگر  مترجم رسمی  ،مانیعث

تنباکو و  انحصاریه ه فصل با عنوان »قانون ادار در نُ یعنوان پیشنهاده  مقررات مربوط به آن را ب

سال   سها  مواجه گردید. ی  یتوجهیها  عرضه کرد که با بتوتون و متفرعات آن« به ناورالدین

یات از عایدات دخانیات را در فصل، مسئله دریافت مال یدر س  یدیگر نامهی  السلطنه طبعد، اعتماد

مقاله محققانه تحت عنوان »کلید استطاعت ایران« راجع به فوایااد ایاان کااار و سااواب  تاااری ی 

رای افزای  یافتن راهی ب ،پیدای  توتون و تنباکو به آن افزود. او هدف  را از نوهتن این کتابچه

ولی به   ،تصویب ناورالدین ها  رسیداینکه الیحه او به  جود  ا و(. ب478ان:  )همدانست  درآمد ها   

دار اجرای آن بااود، ایاان کااار میلی امین السلطان که به دستور ها  عهد بی  سبب م الفت علما و

. اطاااق نویسااد: »خاادمت هااا  رساایدم(. او در ایاان مااورد ماای15:  1361تحق  نیافت )تیموری،  

دیدم. افسور خوردم کااه   ودم رالیل خأکتابچه تنباکو ت  آبدارخانه ناهار ورف فرمودند. در طاقچه

هرط به امااین الساالطان داد  بی  چهار ما  زحمت کشیدم کتابچه نوهتم و الحال به موجب فرمان

 (.  460:  1345)اعتمادالسلطنه،   «هد

 فرهنگیهای اندیشه. 5

توان این امر می وزمین است ایرانیان با فرهنگ و تمدن جدید مغرب  دور  آهنایی  ،دور  قاجار

دیون اعتمادالسلطنه ق م1313  تا  1292  یعنی از سال  ،پادهاهی ناورالدین ها   سال آخر  15را در  

 افزون بر  .زمین بودهای مغربلیل کتاب و ترجمه کتابأت تاترین کار فرهنگیگکه بزردانست  

وزنامااه و نشااریه زیاار نیز دست توانایی داهت و چندین ر  ینگارو روزنامهدر زمینه مطبوعات    ،آن

-ای ماایهاید در سال به عدد قابل مرحظااه  ها کهلیفات و ترجمهأ. این تهدیمنتشر م  ینظر و

نی نوین ایرا  نگاریتاریخ  تی وسنّ  نگارتاریخبرزخی میان    ،ی اونگارتاریخباعو هد تا هیو     ،رسید 

اوقات  را با ناواارالدین هااا  به دلیل اینکه اعتمادالسلطنه اغلب    .(1:  1381ی،  )متولی حقیق  هود

نوعی با ها  به ،کتاب روزنامه خاطرات  هد  درتوان گفت بیشتر مباحو فرهنگی منعکسبود، می

 دارد.  ارتباط مستقیم

را تغییاار همااه دانست و تغییر او می  ایراننعمت  ه اعتمادالسلطنه ناورالدین ها  را ولیکازآنجا

د از را  فرهنگی به این هاادف خااود برسااد. او بااا ترجمااه و آورد، درودد برآممی  ایران به حساب

 :نظیاار  ،حال پادهاهان و سرطین باازرگ اروپااا  وی   هرح  به  ،های برجسته تاری یخواندن کتاب

ولی متأسفانه   ؛ندت ناورالدین ها  را متنبه کخواسمی  ،کبیر، ناپلئون، فردریس کبیر و دیگران  پتر
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گرفته اساات. اعتمادالساالطنه در سراساار بزرگان درر چندانی نمی  ها  ایران از تاریخ زندگی این

 کتاب روزنامه خاطرات ، بارها به این نکته اهار  دارد که برای ها  آثاری را که در هاارح زناادگی

: هاادای عایاادت نمییجااهولاای نت  ؛خوانااد  اسااتمی  جامهد ، از آغاز تا اناین بزرگان نوهته می

متجاوز از چهاروااد تومااان خاارج   ریس خواندم. عجب اینکه در سالتاریخ فرد  »چهارساعت تمام

هاایچ ملتفاات   ؛خااوانمهااا  می  آورم باارایمی  ،ها که سراپا تنبه استقبیل کتاب  کنم و از اینمی

یس   ،خواندمب می»یس دهان من کتا  نویسد:همین موضوا می  مورددر    ،در جای دیگر  «.نیستند

نوهت. خیلی فرق داهت تفصاایل خلوت می  فرمودند و امینمیخودهان تقریر هکارهان را    دهان

ای از زناادگی با تقریر خودهان که وفحه  ،خواندمفردریس کبیر و پادها  پرور که من می  حالت

   .(392:  1345)اعتمادالسلطنه،   است« خودهان

یااب این بود که دیگران را بااه ترجمااه و نوهااتن کتاااب ترغ  ،فرهنگی اوهای  از دیگر فعالیت

رد و بُاا خدمت ناواارالدین هااا  ماای  ،کردنوهت و یا ترجمه میمی  کرد و هرکسی را که کتابمی

ن را اهمااه مترجماا   بود،  روز آخر سال  سالی یس بار که معمواًل  د. اونموانعامی برای او دریافت می

الی یس مترجمین دارالترجمه را که س  هنبه آخر سال است...روز سه  ،»امروز  :ردبُمی  به جضور ها 

 (.  941)همان:  برم«می غالباً در این موقع سال است که حضورهان  ،روندمی بار به حضور

 نتیجه

 هااای اروپااایی وروزنامااههااا و اعتمادالسلطنه به دلیل تس  به زبان فرانسااه و خواناادن کتاب

 که خود آن را مشاهد  کرد  بااود، در پاای یااافتن راهاای  آگاهی از رهد و پیشرفت دنیای جدیدی

 ،بااا کمااس برخاای از علمااا و فضااری ایراناای  ،بود. در ایاان راسااتابرای آگاهی مردم سرزمین   

تااوان ماای  خاطراتروزنامه  در کتاب    او راهای  را تدوین و ترجمه نمود. اندیشه  بسیاریهای  کتاب

کااه طوریبااه  ؛دیااد  جامعه زمان خااوداقتصادی  اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و    :در مباحو

ایرانیان دانست های  گرفته از همان اندیشهتئنشتوان  میرا  ی در باب اندیشه اجتماعی  نظریات و

تبااادالت   ت زمان بااود کااه هنااوز دساات ون ورد  ایران آن  تی و دستسنّ  جوّ  دهند نشان  ،و این

ند بودن ها  یا ادار  امور اجتماعی بااه دساات های او در مورد سایه خداویشهخارجی نشد  بود. اند

 هااای مااذهبی او نیااز کااهه این عقاید است. در مورد اندیشهاز جمل  ،دوست داهتن وطن   ها  یا

عامیانااه آن زمااان توان گفت همان عقایدی را دارد که مااردم  اندیشه اجتماعی اوست، می  مشابه

عا ر مذهبی خود که از هر گونااه نفااوذ و ت و رسوم و همردمی س ت پایبند آداب و سنّ  ؛اندداهته
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تفکاار   ،جدید زندگی و تمدن غرب برکنار ماند  بود. اعتمادالساالطنه در بحااو مااذهبثیر هیو   أت

های اندیشااه  است.تر به مسا ل اطراف خود نگا  کرد   ولی با یس دید باز  ؛ا ه نداد  استخاوی ار

، حکومت استبدادی  در زمینه قانون،  توانمی  اکتاب روزنامه خاطرات  ردر    اعتمادالسلطنه  سیاسی

 اعطای آزادی به مردم دانست.  ی وت مذهبحکوم

توان گفت که اعتمادالسلطنه با وجود آهنایی با تمدن غرب و رواج روهاانگری می  ،در مجموا

تی باقیماند  و نظرات های سنّاعی، سیاسی و تفکر مذهبی در قالباجتمدر ایران در زمینه اندیشه  

کااه برخاای از چنان  ،ار زدن مااذهبادهای  نظر به تغییر و دگرگونی اوضاا سیاسی یا کنو پیشنه

رابطه ندارد و هر نوا اورحی را در چارچوب حفظ وضع موجود معتقد   ،معاوران وی معتقد بودند

 است.  

لیل کتاااب و ترجمااه أتااوان تاا ت را ماایاترین کااار فرهنگاایگبزر  ،نگیفره  در باب اندیشه

نیز دست توانایی  ینگاروزنامهدر زمینه مطبوعات و ر  ،زمین دانست و افزون برآنبمغرهای  کتاب

که هاااید در ها  هد. این تالیفات و ترجمهیمنتشر م  یداهت و چندین روزنامه و نشریه زیر نظر و

برزخاای میااان   ،ی اونگااارتاریخباعو هااد تااا هاایو     ،رسید می  ایمرحظههر سال به عدد قابل  

 نوین ایرانی هود.   نگاریتاریخ تی وسنّ  ینگارتاریخ

هااای حساااب آورد کااه ترت ه  توان یکی از وزرایاای باا اقتصاد، اعتمادالسلطنه را می  در زمینه

الی در البااه  ،ادهااای او در حیطااه اقتصاا . نظریااهباارای رفااع مشااکرت اقتصااادی کااردفراوانی  

نحااو  افاازای  ثااروت، توان بااه میاو را  روزنامه خاطراتکتاب  جمله ازو  وجود دارد  های کتاب

او باارای بااه اجاارا درآوردن   و عدم خروج سرمایه ازمملکت خروه کاارد.  جوییدرآمدزایی، ورفه

لوایح و یا   بیشتر  ،روازاین  .گروهی از رجال دولتی مواجه بود  با م الفت علما و  ی ،خوهای  نظریه

 .نیامدبه مرحله عمل در  ،السلطنهاعتمادای  قوانین تألیفی و ترجمه



 

 ......  اعتمادالسلطنهمحمدحسن خان  های اندیشه و بررسی تحلیل
 

111 
 

 منابع 

ایاارج   :، به کوهاا روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه،  (1345اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان )

 امیرکبیر. :افشار، تهران

 :محمداسااماعیل رضااوانی، تهااران  :جلد، به تصااحیح  3  ،تاریخ منتظم ناوری  (،1363)ااااا  

 دنیای کتاب.

 ایرج افشار، تهران: اساطیر. :جلد، به کوه 2 ،چهل سال تاریخ ایران(، 1363) ااااا

 ، بااه کوهاا :جلااد، بااا تصااحیحات و حواهاای و فهااارر   3،  لبلاادانماارآت ا(،  1367)ااااا  

 دانشگا  تهران. تهران:عبدالحسین نوایی و میرهاهم محدث، 

 نا.بی ، تهران:قانون تسهیل ساختن طرق و هوارا(، 1307)ااااا 

، طهااران: تعداد نفور(  زی امرک و نواحی و)ممی  کاداستر   لیل(،أت  (، )ترجمه و1307)ااااا  

 .ةاعالطب دار

 طهوری. تهران:محمود کتیرا ی،  :، به کوه خلسه (،1348)ااااا 

 : س ن.، طهرانها  ذوالقرنین و خاطرات ملیجس(، 1368افراسیابی، بهرام )

 )نظام مااافی( منصور  اتحادیه :، به کوه افضل التواریخ  (،1361افضل الملس، غرمحسین )

 تاریخ ایران. نشر و سیرور سعدوندیان، تهران:

فرما یااان، تهااران: حافظ فرمان  :، به کوه خاطرات سیاسی امین الدوله(،  1355ن الدوله )امی

 امیرکبیر.

جیباای و   تهران:جلد،  2  سال ادب فارسی(،  150)تاریخ    از وبا تا نیما(،  1354پور، یحیی )آرین

 فرانکلین.

 .، چای چهارم، تهران: زوار3ل ایران، ج(، رجا1371بامداد، مهدی )

 )نظااام مااافی( و منصااوریه اتحادیااه :، به کوهاا خاطرات تاج السلطنه(،  1361ه )تاج السلطن

 تاریخ ایران. سیرور سعدوندیان، تهران: نشر

 تهران: جیبی. ،لین مقاومت منفی در ایرانتحریم تنباکو یا اوّ(،  1361) تیموری، ابراهیم

ح، تهااران: غرمحسااین میاازا وااال  :، ترجمااهفرهنگ رجال قاجار(،  1369چرچیل، جورج ی )

 زرین.

 دو قاارن رجااال احااوال در اآلثااار مکااارممیاارزا محماادعلی،  و تااا(آبااادی، معلاام )باایحبیااب



 

112 

   
 

112
    
 

 1398 ستانابت و بهار ،29  همار زدهم،سی سال /سخن تاریخ

 ادار  کل فرهنگ و هنر اوفهان. :، اوفهان5 ، جلدهجری14و13

 بابس. :جلد، تهران 2،  سیاستگران دور  قاجارتا(،  ان ملس ساسانی )بیخ

 یساولی. :ن اد، تهرانجواد وفی :و فهارر  (، با مقدمه1363)  هرافتهرف و های  روزنامه

 :عباسقلی جلاای، تهااران  :، ترجمهخاطرات کلنل کاساکوفسکی  ت(،1355)  و.ا  ،کاساکوفسکی

 سیمرغ.های  کتاب

 آگا . : انتشارات، تهران1، جلد تاریخ سانسور مطبوعات در ایران(، 1363کهن، گو ل )

آثااار و هاایو    هشاای پیرامااون زناادگانی،پ و  نگااار:وزیاار تاریخ(،  1381)، یوسل  متولی حقیقی

 محق . :، مشهدنگاری محمدحسن خان اعتمادالسلطنهتاریخ

 هما. ، تهران: نشرایران و جهان از قاجاریه تا پایان عهد ناوری(،  1369نوایی، عبدالحسین )


