
  احمدرضا صدري
زمانه و كارنامه ميرزا حس�ين خان سپهس�االر 
به عنوان يكي از ش�اخص ترين صدراعظم هاي 
دوره ناص�ري، از رهيافت ه�اي مهم ش�ناخت 
اي�ن دوره از تاريخ اي�ران اس�ت. در دوران او 
رويدادهاي مهم و ش�اخصي اتف�اق افتادند كه 
بي شك سفر ناصرالدين شاه قاجار به فرنگ در 
عداد آنهاست. به هر روي همانگونه كه از تاريخ 
بر مي آيد، دوره قاجار دوره نفوذ اس�ت و دوره 
پهلوي دوره سلطه و هم از اين روي در شناخت 
ردپاي نفوذ، بازكاوي اين دست از نكات ضرورت 
دارد. در مقالي كه هم اينك پيش روي شماست، 
زمينه ها و پيامدهاي اين مسافرت مورد خوانش 
قرار گرفت�ه اس�ت. اميد آنك�ه مقب�ول افتد. 

   
يكي از اقدام��ات بحث برانگيز ميرزا حس��ين خان 
سپهس��االر در مقام صدارت  اعظم دول��ت ايران، 
ترغيب و س��رانجام بردن ناصرالدين شاه قاجار به 
س��فر فرنگ در س��ال هاي1290 و 1295 هجري 
 قمري بوده است. تا اين زمان هيچ كدام از پادشاهان 
ايران ب��ه ممالك اروپاي��ي پاي نگذاش��ته بودند. 
مسافرت و ديد و بازديد شاهان و رؤساي كشورها 
به شكل فعلي با تحوالت صنعتي و سياسي دو قرن 
اخير همراه بوده است. قبل از آن به ندرت پادشاهان 
و اميران بلندمرتبه تن به اين نوع سفرها داده اند و 
اندك مس��افرت هاي صورت گرفته از كشورهاي 
همس��ايه بوده و از آن پا فراتر نمي نهاده اند. با اين 
 حال پس از تحوالت صنعتي و ايجاد بلوك قدرتمند 
صنعتي- سياسي غرب به رهبري انگليس و فرانسه 
در قرن گذش��ته س��اطين كش��ورهايي كه قبله 
آمال خود را اصاحات غرب��ي مي ديدند يكي پس 
از ديگ��ري به آن ديار كش��انده، مقه��ور تحوالت 
صنعتي و مرعوب قدرت نظامي و ديپلماسي آنان 
شدند و مأيوس و متفرعن از آنچه خود داشتند به 
وطن مراجع��ت كردند. از جمل��ه حاكماني كه در 
قرن گذشته شيفته غرب ش��دند و در پي افكندن 
طرحي نو و تقليد از اصاحات غرب به انگليس سفر 
كردند، پادشاهان عثماني، ژاپن و ايران بودند. اين 
سه كشور در قرن نوزدهم ميادي در معرض افكار 
غربي و تجددمآبانه قرار گرفتند و خواس��تار پياده 

كردن نظامات غربي در كشورهايشان شدند. 
  تعميم ارزش هاي غربي از طريق مجذوب 

كردن شاه
يكي از ش��روطي ك��ه انگلي��س در ب��دو صدارت 
سپهس��االر با وي انج��ام داد، بردن ش��اه ايران به 
انگليس بود. اين س��فر از جنبه هاي مختلف براي 
امپراطوري انگليس مهم بود. ايران كشوري بزرگ 
است كه در مرز غربي مس��تعمره بزرگ انگليس، 
يعني هندوستان قرار داش��ت. همچنين همسايه 

جنوبي ابرقدرت رقيبش روسيه بود.
 همراهي تم��ام عيار ش��اه و صدراعظم اي��ران با 
سياس��ت هاي انگليس كليد حفظ مس��تعمرات و 
اجراي مقاصد اين ابرقدرت در ش��رق به حس��اب 
مي آم��د. به ع��اوه غ��رب در پي اش��اعه فرهنگ 
ليبراليستي و پارلمانتاريس��تي بر جهان بود و در 
ايران به واس��طه تحصيل جوانان��ش در انگليس و 
فرانس��ه تب روش��نفكري غربگرا ب��اال گرفته بود. 
تحصيلك��ردگان فرنگ، بر مصادر كليدي كش��ور 
تكيه زده بودند و ميرزا حس��ين خان سپهس��االر 
صدراعظم وقت يكي از آنها به شمار مي رفت و حاال 
نوبت به تعميم ارزش هاي غربي از طريق مجذوب 

كردن شاه رسيده بود؛ از اين رو بي جهت نيست كه 
انگليس در زمره چهار ش��رط خ��ود براي صدارت 
سپهساالر تعهد بردن ش��اه به انگليس را قرار داد. 
ميرزا حسين خان سپهس��االر مترصد برانگيختن 
خيال شاه به اين سفر از هر فرصتي استفاده مي كرد 
تا سرانجام در سال1289 پس از آنكه قرارداد رويتر 
را منعقد نمود س��رخوش از اين پيروزي مقدمات 
سفر شاه را فراهم آورد و براي ترتيب هماهنگي هاي 
الزم، ميرزا ملكم خان مشاور عالي خود را به عنوان 
س��فارت فوق العاده و تام االختي��ار روانه انگليس 
كرد. هدف مهم سپهس��االر از بردن شاه به فرنگ، 
هماهنگ كردن ش��اه با انديش��ه هاي خودش در 
ترويج و پياده كردن اصاحات غربي در كشور بوده 
است. چنانكه در تاريخ آمده است:  »به طوري كه 
ميرزا حس��ين خان در نوش��ته هايش مدعي است 
مقصودش از بردن ش��اه به فرنگستان نشان دادن 
ترقيات اروپا و عقب ماندن ايران را از آن ترقيات به 
نظر او برساند و شاه را به تقليد از عثماني ها به قبول 

عادات و رسوم اروپا آشنا سازد.« 
فريدون آدميت در بيان انگيزه سپهساالر به انجام 
اين سفر مي نويس��د: » به خيال ميرزا حسين خان 
اين سفر شاهراه بزرگي به روي ترقي ايران خواهد 
گش��ود. حتي در تش��ويق ش��اه گفت ارمغان اين 
 س��فر معظم تر از فوايد س��فر نادر به هندوس��تان 

خواهد بود.« 
ميرزا حس��ين خان به وس��يله مطبوعات��ي كه راه 

انداخته بود به طور مستمر از فوايد اين سفر سخن 
مي گفت و خودش حضوري و به وس��يله نامه شاه 
را به انجام اين س��فر ترغيب مي ك��رد. از جمله در 
بزر گنمايي اين س��فر و به قصد اغواي ش��اه به وي 
نوش��ت: » فوايد و معاني اين س��فر... همايوني به 
فرنگس��تان در نظر اغلب عقاي ما هنوز آنطور كه 
بايد معلوم نشده اس��ت... اين عزم ملوكانه محض 
سياحت نيست؛ اين يك ش��اهراه بزرگي است كه 

براي ترقيات ايران گشوده مي شود.
 در اين س��فر تنه��ا پادش��اه ايران به فرنگس��تان 
نم��ي رود، در حقيقت تمام دولت اي��ران به جهت 
نجات اين ملك ب��ه تفحص اوضاع دني��ا مي رود. 
هرگاه مقص��ودات عاليه... درس��ت ب��ه عمل آيد، 
نتايج آن با ش��ك معظم ت��ر از آن فواي��د خواهد 
بود كه نادر به واس��طه فتوحات خود در سفر هند 
تحصيل نمود. پس از مراجع��ت... جميع خياالت 
باطل و كل غفلت هاي كهنه تغيي��ر خواهد يافت 
و آن اش��خاص كه تا به حال بي آنكه ملتفت شوند 
مانع ترقي بوده اند و گاهي هم عمداً اصول تمدن را 
خاف شريعت محمدي شمرده اند - بيش از همه 
كس مقوي منظورات عاليه... خواهند بود. عاوه بر 
هزار نوع فوايد ديگر، مراودات شخص اعليحضرت... 
با س��اطين فرنگ، ميان ايران و ساير دول ارتباط 
و مصالح تازه به مي��دان خواهد آورد... دولت ايران 
آن وقت تازه داخل سلك دول متمدنه خواهد بود. 
خاصه امروز سرمايه اميد ايران اين سفر فرنگستان 
است و يقيناً اين س��فر را مي توان منشأ هزار نتايج 
بزرگ بلكه اسباب نجات اين ملك قرار داد. كمال 
بدبختي خواهد بود هرگاه اين وس��يله بزرگ را از 
دس��ت بدهيم و آن نتايج عاليه كه منظور... است، 
حاصل ننماييم. بر هر وزير بلك��ه بر هر رعيتي كه 
في الجمله غيرت ملي داشته باشد، واجب است كه 
اسباب رونق اين سفر را به هر وسيله اي كه بتواند 

تقويت نمايد.« 
  بي ميل�ي اوليه ش�اه به مس�افرت به رغم 

اغواي سپهساالر! 
به  رغم تبليغات فزاينده و عوامفريبي هاي سپهساالر 
در بيان مزيت سفر فرنگ، ش��اه در بادي امر ميلي 
به اين سفر دور و دراز و ناآزموده نشان نمي داد. وي 
به اين سفر با ديده يك سفر تفريحي مي نگريست، 
زيرا هيچ برنامه اي كه نياز به چانه زني سياس��ي و 
گرفتن امتياز باش��د طراحي نش��ده بود. طي سفر 
نيز معلوم شد وراي ديد و بازديدهايي كه سياحان 
و جهانگردان به عمل مي آورند، كار جدي و مهمي 
صورت نگرفته اس��ت. ش��اه ناچار ب��راي رهايي از 
س��ردرگمي تن به استخاره داد. ش��اه طي نامه اي 
ماجراي دودلي خودش و متوسل شدن به استخاره 
و جواب منفي آن را به سپهس��االر نگاشته و از وي 
خواست از سفر فرنگ چشمپوشي كند و به عوض 
اين س��فر طوالني، در داخل كش��ور به سفرهاي 
تفريحي بپردازند: » جناب صدراعظم، چون سفر 
فرنگستان كار عمده اي بود، براي تسليم خاطر الزم 
شد استخاره به قرآن بشود كه اگر خوب آمد به جد 
تمام مشغول بشويم، اگر بد آمد از صرافت بيفتيم. 
امروز به آقا سيد صادق نوشتم بدون اينكه مطلب را 
بفهمد، نيت را استخاره كرد.  اول آيه ميانه مايل به 
بد آمد. براي رفع ترديد دوباره استخاره شد، بسيار 
بد آمد. آيه مباركه را فرستادم ببينيد. حال كه خدا 
مصلحت ندانست بايد كليتاً از اين صرافت افتاد! با 
شارژ دافر روس، وه، ديگر مذاكره نشود از اطريش 
هم دعوتي نش��ود. ان ش��اءاهلل در داخل سفرهاي 

همراهي تمام عيار شاه و صدراعظم 
اي�ران ب�ا سياس�ت هاي انگلي�س 
كلي�د حف�ظ مس�تعمرات و اجراي 
مقاص�د اي�ن ابرقدرت در ش�رق به 
حس�اب مي آمد. به ع�اوه غرب در 
پي اش�اعه فرهنگ ليبراليس�تي و 
پارلمانتاريس�تي ب�ر جه�ان ب�ود 
و در اي�ران ب�ه واس�طه تحصي�ل 
جوانانش در انگليس و فرانس�ه تب 
روش�نفكري غربگرا باال گرفته بود
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ناصرالدين شاه قاجار، ميرزا حسين خان سپهساالر و زمينه هاي يك سفر بحث برانگيز 

سفر فرنگ، به مثابه شرط دولت 
انگليس براي زمامداري!
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   شاهد توحيدي
آيت اهلل ميان��ي از مراجع 
تقلي��د ش��يعه در دوران 
معاصر اس��ت كه عاوه بر 
جايگاه علمي و فقهي، در 
تحوالت سياسي و فرهنگي 
دهه 40 و 50 ايران حضور 
چشمگيري داشت چنانكه 
مي توان وي را از پايه گذاران 
نظام نوين آموزشي در حوزه هاي علميه به شمار آورد. 
ايشان در هش��تم محرم1313 ق مصادف با1274ش 
در نجف  اش��رف به دنيا آم��د و در روز جمعه29 رجب 
1395ق مصادف با17 مرداد1354ش در مشهد مقدس 
رحلت كرد. زندگاني ايش��ان را مي توان در سه مرحله 

توصيف كرد:
1 - دوران نج��ف )43 س��ال(/اين دوره از والدت، 
يعني1313ق تا س��ال1356ق ادامه دارد و43 سال به 
طول مي انجامد. ايش��ان در اين دوران دروس خود را از 
ابتدا تا سطوح عاليه در حوزه علميه نجف سپري مي كند 
و عاوه بر دروس رايج فق��ه و اصول، علوم ديگري چون 
تفسير، رياضيات، فلسفه، حديث و اخاق را نزد استادان 
برجس��ته آن زمان تلمذ مي كند. وي در نجف   اش��رف 
نخست به تدريس سطوح عاليه و سپس به تدريس خارج 
فقه و اصول مي پردازد. در همين دوره با جمعي از بزرگان 
نجف و همدوره اي هاي خود، چون س��يدمحمدحجت 
كوه كمره اي، عامه سيدمحمدحسين طباطبايي، شيخ 
علي قمي و سيدصدرالدين جزايري به مقابله و تصحيح 
كتاب وسائل الشيعه مي پردازند و كتاب را با نسخه شيخ 
حر مقابله مي كنند. اين مباحثه علمي هشت سال به درازا 
مي انجامد چنانكه در همين دوره  همراه ديگر عالمان در 

جنگ مردم عراق عليه انگليس شركت مي كند. 
2 - دوران كربا)17 سال(/از سال1356ق تا هنگام عزيمت 
به مشهد، يعني1373ق كه 17 سال به درازا مي كشد، در 
كربا زندگي مي كند. سبب اين مهاجرت، ابتاي خود 
و همس��رش به بيماري تب ش��ديدي اس��ت كه پس از 
بهبودي به درخواست فضا و وساطت آيت اهلل العظمي 
حاج آقا حس��ين قمي در كربا اقامت ك��رد. وي در اين 
ايام جز تدريس درس خارج فق��ه و اصول كه اكثر ابواب 

فقهي را شامل مي شد، به تدريس تفسير و تجريد االعتقاد 
خواجه نصير الدين طوسي اهتمام داشت و كتاب تفسير 

سوره جمعه و تغابن محصول بخشي از اين ايام است. 
3 - دوران مش��هد)22 سال(/ايش��ان در روز عرف��ه 
س��ال1373ق  مصادف ب��ا18 م��رداد1332ش وارد 
مشهدمقدس شد و تا پايان عمر، يعني29 رجب1395ق 
مصادف با17 مرداد1354ش به مدت22 س��ال در اين 
ش��هر زندگاني كرده است. ش��خصيت علمي و عملي 
آيت اهلل مياني در دوران سكونت در مشهد مقدس ظهور 
و بروز مي يابد. در اين ايام عاوه بر تدريس، به فعاليت هاي 
اجتماعي، سياسي و فرهنگي اش��تغال داشته است و 
خدمات ايشان در زمينه هاي تأسيس مدارس علميه، 
اعزام مبلغ، ماقات با شخصيت هاي جهان اسام و... همه 

در اين مقطع از عمرشان اتفاق افتاده است. 
ايده بزرگداش��ت آيت اهلل مياني با خاندان آن مرحوم 
در ميان گذاشته شد و مورد استقبال قرار گرفت. در آن 
زمان فرزند برومند ايش��ان حجت االسام والمسلمين 
س��يدمحمدعلي مياني در قيد حيات بود و جلسه اي 
را دوستان برگزاركننده با ايشان در مشهد داشتند ولي 
اجل وي را مهلت نداد. البته كار با ديگر خاندان آيت اهلل 
مياني يعني آيت اهلل سيدفاضل مياني و برادر ايشان 
مرحوم آيت اهلل سيد علي مياني)فرزندان مرحوم آيت اهلل 
سيدعباس مياني( و آيت اهلل سيدعلي مياني)فرزند 
آيت اهلل سيدنورالدين مياني( ادامه پيدا كرد. گرچه در 
اين فاصله آيت اهلل سيدعلي مياني)فرزند سيدعباس( نيز 
به رحمت ايزدي پيوست. آنچه از كارهاي علمي در اين دو 
سال و اندي و با فراز و فرودهاي فراوان به ثمر نشسته و 

ان شاءاهلل در همايش عرضه مي گردد عبارتند از:
1 . مقاالت)ح��اوي نوش��تارهايي در معرف��ي و تبيين 

شخصيت و انديشه هاي آيت اهلل مياني(
2 . مصاحبه ها) ش��امل گفت و گوهايي با ش��اگردان و 

نزديكان ايشان (
3 . مكاتبات)ح��اوي نامه ه��اي آي��ت اهلل ميان��ي به 

شخصيت ها و عالمان معاصر خود(
4 . اسناد)حاوي اس��ناد منتشر نشده س��اواك درباره 

آيت اهلل مياني(
5 . شناختنامه)حاوي گزيده نوشته هاي پيشين در تبيين 

شخصيت، آثار و انديشه هاي آيت اهلل مياني(
6 . كلمات)ش��رح كلمات معارفي و اخاقي حاوي168 
كلمه از آيت اهلل مياني كه به صورت فرازهايي مستقل 

نوشته شده و تاكنون در جايي منتشر نشده است.( 
طبيعي اس��ت ك��ه اين مجموع��ه توس��ط محققان و 
نويسندگان گوناگون به نگارش درآمده يا در مصاحبه از 
سوي شخصيت هايي با آرا و نظريات متفاوت بيان شده و 
الزاماً بيان نظرات برگزاركنندگان نيست. با احترام و تشكر 

از آنان اين نظرات بازتاب يافته است. 

حاشيه اي بر انتشار يادنامه 
آيت اهلل العظمي سيدمحمدهادي مياني
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خوب بايد كرد در اين زمستان، كارها را بايد به 
خدا واگذاشت زياده فرمايش نبود.«

همانطور كه بيان ش��د چون اين س��فر ابعاد 
كاري نداشت و بيش��تر جنبه تفريحي داشت 
شاه در جواب ميرزا حسين خان مي نويسد به 
عوض اين راه دور و دراز و پر زحمت، در داخله 
س��فرهاي خوبي مطابق فصل انجام مي دهيم 
و به كلي از فكر اين س��فر فارغ مي ش��ود. اما 
سپهساالر كه انجام اين س��فر يكي از شروط 
صدارتش بود، نمي توانست در مقابل تعهدي 
كه به انگليس س��پرده بود كوت��اه بيايد؛ لذا با 
لطايف الحيل و بزرگنمايي نتايج اين سفر شاه 
را به قبول آن وادار ساخت. آدميت در اينباره 
مي نويس��د: »صدراعظم به اس��تخاره اعتقاد 
نداشت، در نيكويي سفر برهان آورد و رأي خود 

را بر شاه پذيراند.« 
  و سرانجام سفر 5 ماهه

باالخره ميرزا حسين خان بودجه ناچيز خزانه 
را در بحبوحه قحطی س��ال هاي پي در پي دهه 
80 قرن سيزدهم كه جمعيت ايران را به نصف 
تقليل داده بود، در كيسه ريخت و خرج سفري 
پرهزينه و بي سود كرد. سرانجام اين سفر از21 
صفر1290 هجري  قمري از تهران شروع شد و 
به ترتيب اين كشورها را بازديد كردند؛ روسيه، 
آلمان، بلژيك، انگليس، فرانس��ه، س��وئيس، 
ايتاليا، اتري��ش  و از راه عثماني از طريق قفقاز 
پس از پنج م��اه در نيمه رجب همان س��ال به 
ايران مراجعت كردن��د. در جريان عبور، از اين 
كش��ورها ش��اه، سپهس��االر و هيئت همراه به 
خوبي استقبال شدند آنچنان كه خودشان باور 
نداش��تند. چنانكه امير كابل و خليفه عثماني 
م��ورد احترام فوق الع��اده در سفرهايش��ان به 
سرزمين هاي غربي قرار گرفته بودند اما در وراي 
اين لبخندهاي ظاهري، غرب در فكر نفوذ هر 
چه بيشتر و كنترل مقدرات اين كشور به منظور 
رسيدن به اهداف استعماري خود بود. در جريان 
اين سفر و سفر بعدي است كه شاه را به اجبار 
وادار به پذيرش عهدنام��ه جدايي بخش هايي 
از سرزمين هاي ش��رقي كش��ور نمودند، پاي 
نظاميان بيگانه را به ايران كش��اندند و شاه در 
بازگشت به فكر تأس��يس نظامات غربي افتاد 
و روشنفكران غربزده با شتاب بيشتر به فرنگي 
كردن آداب و س��نن و قوانين مملكت مشغول 
شدند. دكتر بلوك يك سياس��تمدار غربي كه 
قحطی س��ال1288 ه ق ايران را با چش��م خود 
ديده است، مي نويسد: » حق اين بود كه ميرزا 
حسين خان سپهس��االر هم خود را صرف رفع 
ذلت و بدبختي سكنه اين شهرها كند تا اينكه 
شاه را برداش��ته به اروپا ببرد و پول ها را صرف 

عياشي شاه و درباريان كند!« 
  تأثيرات يك سفر بر سياست ايران

نويس��نده تاري��خ رواب��ط خارج��ي اي��ران 
تأسيس»مشورت خانه دولتي« پس از بازگشت 
ش��اه از س��فر اول را از نتاي��ج تأثير اين س��فر 
مي شمارد: »شاه متأثر از پارلمان هاي اروپايي 
كه در بازديد ديده بود به فكر يك» مشورت خانه 
دولتي« افتاد و به خط خود دستوري نوشت.« 
دامنه تغيير آداب و رس��وم ملي و اس��امي به 
سبك غربي پس از اين س��فرها شتاب گرفت 
و گرايش شخص شاه به وجهه نظر و گرايشات 
غربي ها بيشتر ش��د و از ديدگاه آنها به حسن 
و قبح كارها مي نگريست. ش��اه در نامه اي كه 
در بازگش��ت از س��فر فرنگ به واس��طه عزل 
سپهس��االر به وي نوش��ت، گفت: »خاصه به 
زحمات فرنگستان بسيار تأسف دارم كه ايران 

را بي تربيت و بربر خواهند دانست.« 
شاه همچنين در اثناي اين س��فر شاهزادگان 
و هيئت همراه را جمع ك��رد و خطاب به آنان 
گفت: »حيف اس��ت ك��ور برگردي��د به وطن 
خودتان و از اين هم��ه افتخارات فرنگ چيزي 
نبريد.« افتخارات فرنگ كه در نطق شاه خطاب 
به همراهان آم��د، چيزي جز نظام��ات اداري 
غربي، تفكر ، تمدن ، آداب و رسوم آنان نيست؛ 

همان هايي كه بايد در ايران پياده مي شدند!
  پذي�رش حكمي�ت انگلي�س درب�اره 

سيستان و بلوچستان
يكي ديگر از پيامدهاي س��فر اول شاه پذيرش 
حكميت ذلت ب��ار انگليس درباره سيس��تان و 
بلوچس��تان بود. اين حكميت در س��ال1289 
به نتيجه رسيد و ايران آن را ظالمانه شمرد و از 
پذيرش آن امتناع كرد و هيئت انگليسي دست 
خالي مراجعت كردند اما دولت انگليس در زمان 
حضور شاه در آن كشور وي را به قبول آن وادار  و 

سرانجام ميرزا حسين خان سپهساالر تعهدنامه 
جدا ش��دن بخش هايي از اس��تان سيستان و 
بلوچس��تان اي��ران را امض��ا ك��رد. در اينباره 
نوش��ته اند: »اي��ران رأي گلداس��ميد در مورد 
حدود مرزي سيستان را نپذيرفت؛لذا مأموران 
حكم انگليسي دست خالي به انگليس مراجعه 
كردند اما در سال بعد هنگامي كه شاه ايران در 
سال1873 ميادي)1290 هجري قمري( به 
انگليس رف��ت، دولت انگليس رضايت ش��اه را 
به دس��ت آورد و نتيجه حكميت گلداسميد را 

پذيرفت و سپهساالر آن را امضا كرد.« 
  سپهس�االر و بسترس�ازي براي س�فر 

دوم!
همانگونه كه اش��ارت رفت، س��فر اول ش��اه و 
سپهساالر پس ازپنج ماه گردش در كشورهاي 
اروپايي در14 ش��عبان با ورود ب��ه بندر انزلي 
ايران پايان يافت و در هم��ان محل ورود ميرزا 
حسين خان از صدارت معزول شد. سپهساالر در 
سال1295 هجري  قمري بار ديگر شاه را براي 
سفر به اروپا آماده كرد. اين سفر 15روز از عيد 
گذشته در سال1295 هجري قمري شروع شد 
و در نهم شعبان همين سال به تهران مراجعت 
كردند و همچون سفر گذشته سپهساالر شخص 
اول ب��ود. در بازگش��ت از اين س��فر به موجب 
مرحمت هاي ويژه شاه، سپهساالر نهايت اقتدار 
را در كش��ور پيدا كرد و هر چه مي خواست به 

جا آورد. 
از مهم تري��ن رهاورده��اي س��فر دوم ش��اه و 
سپهس��االر به اروپا پذيرش افس��ران اتريش و 
روس��ي براي تربيت قش��ون ايران و تأس��يس 
قشون نمونه اتريشي و قزاقخانه روسي در ايران 
بود كه در فصل اقدامات نظامي سپهساالر شرح 

آن خواهد گذشت. 
در اين دو سفر سپهساالر با انگيزه آشنا كردن 
ناصرالدين شاه با آداب و رسوم اروپايي و همراه 
كردن او ب��ا اقدامات خ��ودش در ايران بودجه 
و امكانات ناچيز كش��ور را براي ماه ها عياشي 
هيئت پرتعداد و پرخرج شاه و درباريان صرف 
نمود. در اين سفرها چيزي جز شدت بدبختي 
در معيشت مردم و وابستگي سياسي و فرهنگي 
و لرزان تر شدن پايه هاي نيم بند استقال، عايد 
كشور نشد. بعدها اين رويه از سوي محمدعلي 
فروغي)ذكاء الملك( يكي ديگر از روشنفكران 
وابس��ته به فرهنگ غرب��ي، پي گرفته ش��د و 
رضاشاه به سفر تركيه كه كامًا به غرب پيوسته 
بود، برده شد و حاصل آن سفر كشف حجاب و 

تغيير لباس و كاه ايراني بود.
 جالب اين  است كه در پي اين سفرها هرگز نه 
صنعتي در كشور ايجاد شد و نه پيشرفت علمي 
در مدارس و دانش��گاه ها. آنچه به بار نشس��ت 
تغيير فرهنگ اس��امي مل��ي و رواج فرهنگ 
و تفكر غربي بود و اين نتيج��ه طبيعي تهاجم 
فرهنگي غرب بود كه در پس شعارهاي فريبنده 

قرار داشت. 
  و كام آخر

ش��ناخت منظر و نوع داوري سپهساالر درباره 
دين و روحانيت، مي تواند مكمل آنچه در فوق 
بدان اشارت رفت قلمداد شود. امين الدوله در 
خاطرات سياس��ي خود در اينباره مي نويسد: 
»از نظر اعتقادات مذهبي و رابطه با روحانيون 
مشيرالدوله چندان پايبندي به مذهب نداشت، 
به دين، مذهب و اصول مسلم شريعت اسامي 
توجهي مبذول نداشت و بيشتر معتقد به افسون 
و دعا بود. در زمان صدارت وي دراويش صاحب 

نفس و رمال بازار گرمي داشت.« 
نظر سپهس��االر را در مورد روحانيان مي توان 
از نامه خصوصي او به مستش��ارالدوله دريافت: 
»اعتقاد من درباره حضرات ماها براين اس��ت 
كه ايش��ان را بايد در كمال احترام و اكرام نگاه 
داشت و جميع اموراتي كه تعلق به آنها دارد، از 
قبيل نماز جماعت و موعظه به قدري كه ضرر 
به جهت دولت وارد نياورد ، اجراي صيغه عقد 
و طاق و حل مسائل شرعيه يا متعلق بها را به 
ايش��ان واگذار نموده به قدر ذره اي در امورات 
حكومتي، آنها را مداخله نداد و مش��اراليهم را 
ابداً واس��طه فيمابين دولت و ملت مقرر نكرد 
واال وس��يله بي انتظامي ها مي ش��ود، چنانكه 

شده است.« 
هم از اين روي اس��ت كه آيت اهلل العظمي حاج 
ماعل��ي كني در نام��ه اي به ناصرالدين ش��اه 
ماهيت به اصطاح اصاحات سپهس��االر را به 
نيكي ش��ناخته و در باره آن مي نويسد: »كلمه 
قبيحه آزادي... به ظاهر خيلي خوش نماس��ت 
و خوب و در باطن س��راپا نقض است و عيوب و 
اين مسئله برخاف جميع احكام رسل و اوصيا 
و جميع ساطين عظام و حكام واالمقام است. 
به اين جهت در نوشته ديگري نوشته بود: علي 
االسام س��ام و دولت را وداع تام و تمام بايد 
نمود به واسطه اينكه اصل شرايع و اديان در هر 
زمان خود قيد محكم و سخت بوده و مي باشد 
كه ارتكاب مناه��ي و محرمات ننمايد معترض 
اموال و ناموس مردم نش��ود. برخاف مقاصد و 
انتظام دولت و سلطنت است كه هر كس هر چه 
بخواهد بگويد و از طريق تقلب ، فس��اد و نهب 
اموال - غارت - نمايد و بگويد آزادي اس��ت و 
شخص اول مملكت همه را آزاد كرده و در معني 
و حالت وحوش برگردانيده است. معلوم است 
نفوس بالطبع طبيعت ش��يطاني مايل به هوا و 
هوس و برآوردن مشتبهات خودند. همين مايه 
بي نظمي و زيادي تاخت و تاز شده و هيچ كس 
نمي تواند چاره كند. اين اس��ت كه قاطبه علما 
و فضا را به صدا درآورده و ح��كام و داروغه را 

خانه نشين و عاجز نموده است.«

و  فزاين�ده  تبليغ�ات  به  رغ�م 
عوامفريبي هاي سپهساالر در بيان 
مزيت س�فر فرنگ، ش�اه در بادي 
امر ميل�ي به اين س�فر دور و دراز و 
ناآزموده نش�ان نمي داد. وي به اين 
س�فر با ديده ي�ك س�فر تفريحي 
مي نگريس�ت، زيرا هي�چ برنامه اي 
ك�ه ني�از ب�ه چانه زني سياس�ي و 
گرفتن امتياز باش�د طراحي نشده 
بود. . طي س�فر نيز معلوم شد وراي 
دي�د و بازديدهايي كه س�ياحان و 
جهانگردان به عم�ل مي آورند، كار 
جدي و مهمي صورت نگرفته است


