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سالمرگ گالیله
گاليله  Galileo Galileiفيزيكدان ،فضا شناس ،فيلسوف و دانشمند بزرگ قرون جديد و سازنده تلسكوپ هشتم ژانويه سال  1642ميالدي درگذشت .وي در  15فوريه سال  1564در پيساي
ايتاليا به دنيا آمده بود .گاليله كه در دو دانشگاه در ايتاليا تدريس كرد پس از ساختن تلسكوب و اطالق اين واژه بر آن ،قمرهاي سياره مشتري را با آن كشف كرد .ابتکار روش تجربي براي تحقيقات
علمي نيز از اوست .درگيري گاليله با مقامات وقت كليساي كاتوليك فصلي از تاريخ آن زمان اروپا را تشكيل مي دهد .گالیله اعالم كرده بود که زمين و ستارگان در مداري مشخص به دور خورشيد
مي چرخند.

نخستین روزنامه دولتی ایران چگونه منتشر شد؟

یادداشت

و این چنین «اتفاق» افتاد

اصالت اثر و استراتژی زندگی
محمدعلینویدی
اصالت اثر و اثریت ،اوال و بالذات یک تفکر و دیدگاه و نگرش است ،و ثانیا و بالتبع
دارای راه برد و استراتژی ،و ثالثا و بالعین ،واجد برنامه و راه کار و کاربست و عملکرد
می باشد.
بنابراین ،بحث از راهبرد در اینجا ،بحث از منظر اصالت اثر و اثریت است ،که هم
شامل حوزه معرفتی در خصوص اثر و نسبت آن راه برد می باشد ،و هم شامل بحث
مدیریتی و نسبت اثریت و استراتژی می شود؛ پس ،این تحقیق و پژوهش و تحلیل
کوتاه ،از زاویه دید سیاسی یا نظامی یا اقتصادی یا فرهنگی و اجتماعی صرف نیست،
اگرچه بحث از اثر و اصالت اثریت ،الجرم و بالذات ،معطوف به تمام عرصه ها و میدان
های گفته آمده نیز می گردد؛ از دیدگاه اصالت اثر ،استراتژی هم در حوزه تفکر و
اندیشه مطرح است و هم در قلمرو ،علم و دانش تخصصی ،و هم در سپهر هنر و عمل
و برنامه و عینیت و کاربردها؛ راهبرد ،نماد و نشان طرز فکر و نوع و شیوه عمل و نقشه
و برنامه راه و فعل می باشد؛ بدین سان ،استراتژی شامل تاکتیک ها و فن ها و تکنیک
ها و شیوه های برنامه ریزی و انحاء انجام کارها است.
" strategy : the science and art of employing the political , economic
, psychological , and military forces of a coutry so as to supported
" adopted policies in peace or war " " webester 's dictionary
اینک به برخی از مختصات و مشخصات استراتژی از منظر اصالت اثر می پردازیم و
به واکاوی و بررسی می نشینیم.
 -۱شناسایی و شناخت و آگاهی از نیروها و توانمندی و توانش ها و نقش و اصالت
اثرها ،مثال ،فقر در جوامع را در نظر بگیریم که خود یک واقعیت تلخ و دون شأن
زندگی انسان و انسانیت است ،یکی از ریشه های فقر ،عدم آگاهی از توان ها و قوت ها
و اثرگذاری ها در زندگی است ،مثل ،موقعی که بسیاری از جوامع روی مخازن نفت
سکنا گزیده بودند ،ولی از اثر و اثرمندی آن خبر و آگاهی نداشتند ،مثل ،حاال ،که
بسیاری از جوامع نفت و سایر مخازن و معادن طبیعی و خدا دادی را کشف کرده اند و
در فقر و تنگنایی و رنج به سر می برند؛ پس ،شرط اول و اصل اول در اتخاذ استراتژی و
راه برد درست در زندگی و معطوف به اثرشناسی ،علم و معرفت از توانایی ها و استعداد
ها و نیروها و سرمایه ها است.
 -۲اصل دوم در راه برد درست با نگرش اثریت ،به کارگیری و کاربست
توانایی ها و قوه ها و منابع اثر است ،به تعبیر دیگر ،بعد از شناخت مراجع و منابع
و توان ها و اثرها ،نحوه به فعلیت رساندن و شکوفان کردن آنها ،اهمیت دارد ،مثال،
اگر جامعه ای از وجود ذخایر و معادن و منابع و سرمایه های طبیعی مطلع باشند،
اما نحوه استفاده و بهره مندی از آنها را ندانند و نپرسند و تجربه نداشته باشند و
آمادگی دانش و تجربه اندوزی نیز در خود فراهم نکنند ،نمی توانند از فقر رهایی
یابند ،یعنی ،تنها داشتن ذخایر و نفت و گاز و معادن و مخازن کافی برای تدوین
استراتژی و راه بردن زندگی نیست ،زندگی به عمل و کاربستن نیروها و اثرها و
انرژی ها ،محتاج و حاجت مند است.
 -۳از جمله مراحل و مراتب راه برد دانی و استراتژی شناسی از نظر اصالت اثر ،تعیین
و تبیین اهداف و غایات و غرض ها و چشم اندازهای زندگی است ،مثال ،جامعه ای
که از فقر و بدبختی معیشتی رنج می برد ،و چشم و انتظار گذران زندگی روزمرگی را
دارد و تنها دغدغه اش زنده ماندن و حیات داشتن است ،هر گز به هدف های متعالی
و مترقی و با فرهنگ و تمدن سازی نمی اندیشد ،تعریف و توصیف و تعلیل اهداف و
مقاصد از مراحل اصلی تدوین راهبرد و راهنما در زندگی است ،تعیین هدف ها سبب
تجمیع همت ها و اثرها در پیش برد امور و کارها خواهد بود ،هیچ جامعه ای و کشوری
از خأل و از آسمان فقیر یا غنی ،دارا و یا ندار ،مرفه و یا تهی دست ،ثروتمند و یا تنگ
دست و بی ثروت ،نیفتاده است ،این فکر و اندیشه و علم و عمل هر فرد و جامعه است
که تأثیر گذار است.
 -۴هم سازی و سازگاری و ایجاد ارتباط وجودی و اثری بین اهداف و توانش ها
در عرصه عمل و صحنه زندگی یکی دیگر از اصول طراحی و تدوین راه برد ها و
استراتژی ها در زندگی واقعی است ،گویی ،زندگی از تحرک و فعالیت و جنبش و
شکوفایی توان ها و اثرها شروع می شود و با وساطت و وسایل و کارکردها و سازگاری
و مطابقت آن اثرها و منبع ها با اهداف و اغراض به پیش می رود ،مثال ،رهایی از فقر،
چه فقر مادی و چه فقر معنوی و علمی و عقلی ،نیاز به فهم مناسبت و موافقت منابع
و مأخذ با مقاصد و مقصودها دارد ،جامعه ای که دخل و خرجش سازگار نباشد ،بالطبع
بسوی فقر و قهقرا و ارتجاع پیش خواهد رفت ،این قاعده قابل تعمیم و تسری به سایر
حوزه ها و قلمرو ها است ،مثال ،جامعه ای که نیروهای مستعد و نخبه آن به سایر
کشورها پرواز کنند و وطن در غیر زادگاه خود بجویند ،دچار فقر نیروی انسانی اثرگذار
و مستعد و مناسب و معقول خواهد بود.
 -۵یکی دیگر از اصل های تدوین و تعمل راهبردها و اثرمندی آنها در زندگی ،تولید
پیوسته اثر و اثریت ،و نقش و نگار و نشان و توان و خیر و نیکی در زندگی است؛ یعنی،
زندگی به تولید راستی و درستی و حق و حقیقت نیاز ذاتی و فطری دارد ،در واقع،
تولید امر حق و معقول و راهنمای درست زندگی ،از شروط بنیادی استراتژی ها و
راهبردهای زندگی است ،مثال ،اگر راهنمایی درست و عالیم دقیق برای حرکت در یک
مسیر نباشد ،مسافر و راه ور ،گم راه و بیراه می شود ،راه برد ،گویی ،دست گرفتن و
نشان دادن و افق نمایاندن و نور تاباندن و روشنی بخشی ،به راه ها و طرق رفتن است؛
اگر جامعه ای بخواهد از فقر نجات پیدا کند ،البد ،با بهره مندی از خرد و هوشمندی و
تجربه و دانش و تعالیم خالص ،به تولید اثرها و نقش ها و حقایق نافع نیاز دارد ،بدون
این پارامتر و رکن ،راه بردها پویایی نخواهند داشت.
 -۶یکی دیگر از اصول و ارکان تدوین و عمل به راهبردهای معطوف به اثر در زندگی،
دفع حرج و تنگی و سختی و موانع و آفات و آسیب ها و مزاحمت ها است ،اگر در پی و
تصمیم به انبار کردن گندم هستیم " به قول موالنا" شرط اول دفع موش و موش ها و
موریانه ها است؛ موانع و آفت ها ،راهبرد ها را عقیم و ابتر می سازند ،زیرا ،سد راه و منع
مسیر و مقصد می کنند و مضافا ،اینکه انباشته و اندوخته را زایل و ضایع می گردانند،
فقر با ثروت اندوزی و سرمایه سازی بدون رعایت قناعت مندی و مصرف درست ،ره
بجایی نمی برد؛ یعنی ،در حصول محصول ،تنها کاشت کافی نیست ،بلکه داشت نیز
یک مرحله و مرتبه کلیدی و حیاتی است ،راهبردها و استراتژی های زندگی و اثرها،
اگر در حوزه ایجابی بسی درخشان و تابان باشند ،اما ،در میدان عمل دچار آسیب و
آفت گردند ،تاب و توان از کف می دهند.
 -۷تولید راهبردها و اثرمندی زندگی با تربیت و پرورش استعدادهای درخشان
و استراتژیست های اثرشناس و راهبردیست های زندگی ،نیست وجودی و ماهوی
دارد یعنی ،رشد عقالنی آدمیان و آحاد اجتماع شرط راهبرد زندگی است ،فقر
ریشه در فقر فکری و قدرت اندیشیدن و مدیریت کردن و تدبیر ورزیدن و صالح
دانستن و اصالح کردن و تغییر دادن و نو آوری کردن و کارآفرینی نمودن و راه
گشودن و زندگی پیش بردن دارد ،رشد عقالنی و پرورش فکری ،به تصور صاحب
این قلم ،ضرورت نخستین راه برد اثربخش و تأثیرگذار زندگی است ،قفل و بسته
بودن و مغلق گشتن فکرها و اندیشه ها و عمل ها ،از فقر و خشکی و تنگی جان
ها و فقدان رشد عقالنی است ،زندگی فالح مند و صالح مند ،حاصل جامعه ی
خردمند و اثرمند است .
 -۸راه برد زندگی ،یعنی ،گشایش و گشودن قفل های زندگانی و حیات اجتماعی،
این گشایش در زندگی ،در حقیقت ،تقرب و کشیدگی و برشوندگی به سوی هدف
های بلند و متعالی و مترقی زندگی است ،یعنی ،وسعت یافتن زندگی و منبسط گشتن
امور مختلف آن با توسعه و وسعت انسان ها و شهروندان شدنی و محقق گشتنی است،
تولید تدابیر و چاره اندیشی ها و چاره سازی و سیاست اندیشی ها و راه یابی ها ،با تولید
اثر ها و اثربخشی نمودن های امور واقعی زندگی امکان پذیر است ،زندگی ،زندگی
انسان ها و آدمیان است ،بنابراین ،انسان های توسعه یافته و عقل ورزیده ،زندگی اثرمند
و اثربخش می سازند.

گروه اندیشه و تاریخ  -علیرضا صدقی :روزنامه «وقایع
اتفاقیه» به عنوان نخستین روزنامه دولتی ایران چهارده
سال پس از روزنامه کاغذ اخبار ،به کوشش «میرزا تقى خان
امیر کبیر» و در سومین سال سلطنت ناصرالدین شاه قاجار،
منتشر شد .اولین شماره این روزنامه به تاریخ  18دی ماه سال
1229شمسى بدون اشاره به نام وقایع اتفاقیه و فقط با عنوان
«روزنامه اخبار دارالخالفه تهران» انتشار یافت که در صفحه
اول آن عالمت شیر و خورشید و عبارت «اسداهلل الغالب»
نوشته شده بود .در دو طرف آن هم تصویر دو درخت به چاپ
رسیده بود.
درخصوص دالیل انتشار این روزنامه توسط دولت شاهنشاهی
قاجار ،آمده است« :از آنجا که همت حضرت اقدس شاهنشاهى
مصروف تربیت اهل ایران و استحضار و آگاهى آنها از امورات داخله
و وقایع خارجه است لهذا قرار شد هفته به هفته احکام همایون و
اخبار داخله مملکتى و غیره را که در دول دیگر گازت مىنامند در
دارالطباعه دولتى زده شود و به کل شهرهاى ایران منتشر گردد که
اهالى ممالک ایران نیز در هر هفته از احکام دارالخالفه مبارکه و غیره
اطالع حاصل نمایند و از جمله محسنات این گازت یکى آن که سبب
دانایى و بینایى اهالى این دولت علیه است دیگر اینکه اخبار کاذبه
اراجیف که گاهى برخالف احکام دیوانى و حقیقت حال در بعضى از
شهرها و سرحدات ایران پیش از این باعث اشتباه عوام این مملکت
مى شد بعد از این به واسطه روزنامچه موقوف خواهد شد و بدین
سبب الزم است که کل امناى دولت ایران و حکام والیات و صاحب
منصبان معتبر و رعایاى صادق این دولت روزنامه را داشته باشند و بر
حسب قرارداد فوق در یوم جمعه پنجم شهر ربیع الثانى سنه 1267
به این کار شروع شد و مباشر این روزنامه به هر کس که طالب
باشد هفته به هفته خواهد رساند».مسئولیت مدیریت این روزنامه را
«حاجى میرزا جبار نظام المهام» معروف به «تذکره چى» به عهده
داشت .مترجمى روزنامه با «ادوارد برجیس» انگلیسى بود و محرر
روزنامه «میرزا عبداهلل» بود که روزنامه را به خط خوش نستعلیق
مىنوشت .روزنامه در چاپخانه «حاجى عبدالمحمد» واقع در دروازه
دوالب تهران چاپ مىشد.
روزنامه وقایع اتفاقیه در قطع بزرگ ،بر روى کاغذ خوب با خط
نستعلیق درشت و هر صفحه داراى دو ستون به چاپ مىرسید .شیر و
خورشید زیر یک طاق هاللى بر صدر صفحه اول جاى مىگرفت و در
فضاى دو طرف طاق (بعد از انتشار چند شماره) مشخصههاى روزنامه
نوشته مىشد .در سمت راست محل فروش روزنامه و در سمت چپ،
قیمت تک شماره ،سه ماهه ،شش ماهه و یک ساله و قیمت اعالنات
به چاپ مى رسد .باالى طاق ،در یک سطر ضخیم تاریخ انتشار با قلم
درشتتر نوشته مىشد و زیر شیر و خورشید در سطرى دیگر عبارت
« اخبار داخله ممالک محروسه پادشاهى» را مىنوشتند .در بخش
اخبار داخله ،اخبار دارالخالفه تهران ،سایر ممالک محروسه یا سایر

والیات (با اسم ،مث ً
ال ایالت فارس ،خمسه ،زنجان و…) و بعد احواالت
متفرقه و غیره درج مىشد .در بخش احواالت متفرقه اخبار ترجمه
شده را از مطبوعات خارجى مىگنجاندند .غیر از اخبار شاه ،تصمیم
هاى دولتى ،جابهجایىهاى نظامى و اعالمیههاى دولتى ،این روزنامه
را باید پیشتاز بخش «حوادث» در مطبوعات ایران دانست .حوادث
درج شده در روزنامه از همه نوع بودند ،از وقوع معجزه تا آتش سوزى،
از سرقت تا کالهبردارى و از دعوا تا خرمن سوزى.
تیترهاى کلى مثل امورات تجارى ،اخبار اردوى همایونى ،امورات
قشون ،احوال دول خارجه هم در روزنامه دیده مىشدند .زیر احوال
دول خارجه در بسیارى از شمارهها ،اخبار کشورهاى خارجى ،زیر نام
آن کشور که با قلم درشت تر از متن نوشته مىشد ،جاى مىگرفت.
روزنامه وقایع اتفاقیه تا شماره شانزده روزهاى جمعه و از آن به بعد
روزهاى پنجشنبه در چهار صفحه و اغلب در شش صفحه و گاهى در
هشت و به ندرت در دوازده صفحه منتشر مىشد .قلم نگارش روزنامه
بدون آرایش و پیچش است تا به راحتى خوانده شود ،همچنین نثر
روزنامه ساده ،بدون صنایع لفظى و در حد خود بسیار روان است.
قیمت هر شماره از روزنامه وقایع اتفاقیه10شاهى بود و وجه
اشتراک سالیانه آن  24قران و اشتراک آن براى حکام ،مباشران،
اعیان و تجار اجبارى بود .امیر کبیر (تا قبل از عزل از مقام صدارت)
دستور داده بود که هر کس از دستگاه دولت ماهیانه  200تومان
حقوق مىگیرد باید مشترک این روزنامه باشد.
شبکه توزیع روزنامه نسبت به زمان خود ،فعال و بسامان بود .امیر

کبیر مقرر کرده بود که روزنامه را به محض چاپ به چاپارخانهها
بفرستند و از آنجا سهم شهرستا ن ها به مراکز استان فورى ارسال
شود .سهم تهران را هم در دفتر ویژه اى ،به نام هر کس مشخص
مىکردند و به دست او مىرساندند.
اولین آگهىهاى بازرگانى -اعالن -در روزنامه وقایع اتفاقیه چاپ
شد .در شماره ششم (17جمادى االول 1267قمرى) به آگهى فروش
اجناس فرنگى در نزدیکى سفارت انگلستان برمىخوریم که براى
جلب نظر جمالتى نظیر « :اعالست و تازگى دارد» و « بعضى تا به
حال در این والیت هیچ نیاورده بود» در آنها قید شده بود .آن اجناس
فرنگى متعلق به فردى به نام «مسیو روجیارى» بود و شامل اقالم
مصرفى چون زنجیر ساعت ،دستبند ،میز و صندلى ،ساعت ،چینى،
شمع ،باروت ،چتر ،جعبه موزیک و… بود .این نخستین آگهى
شناخته شده در مطبوعات ایرانى است.
این روزنامه جمعاً 471شماره منتشر شد که 40شماره آن در عهد
امیر کبیر بود ،انتشار چهل و یکمین شماره آن فرمان عزل امیر از
صدارت را به شرح زیر در بر داشت:
«سرکار اعلیحضرت قوى شوکت شاهنشاهى به اقتضاى راى جهان
آراى ملوکانه صالح و حرفه ملک و دولت و خیر و ثواب امور سلطنت
را در این معنى مالحظه فرمودند که میرزا تقى خان را از پیشکارى
دربار همایون و مداخله در امور داخله و خارجه و منصب امارت نظام
و لقب اتابکى و غیره ذلک و کل اشغال و مناصبى که باو محول بود
به کلى خلع و معزول فرمایند».

از وقایع اتفاقیه تا دارالفنون

دارالفنون ا ّولين مدرسه ايران به سبک جديد بود که در ايران به همت ميرزا تقي
خان اميرکيبر طرحريزي شد .تأسيس اين مدرسه در ادامه اصالحات ميرزاتقي
خان و با اهداف باال بردن آگاهي جمعي ،نزديک شدن به تر ّقي و تمدّ ن و همچنين
جلوگيري از اعزام دانشجو به فرنگ صورت گرفت.
طرح ريزي و اجراي برنامههاي اساسي براي تأمين چنين مشکالتيبايد با همکاري و
هماهنگي دولت و شاه صورت ميگرفت ،در غير اين صورت ،اقداماتی از جنس تأسیس
دارالفنون هرگز امکان موفقیت نداشت .از ظاهر امر چنين پيداست که طرح و برنامه اصلي
اين مدرسه توسط ميرزا تقي خان امير کبير ،انجام ،و پس از مرگ او ناصرالدين شاه ادامه
پيشرفت آن را با اقدامات حمايتي ،تضمين کرد .اقدامات حمایتی ناصرالدین شاه عبارت
بودند از :بازديدهاي مکرر از مدرسه ،حضور در اجتماعات ،به ويژه مراسم جشن پايان دورهها،

سرمايهگذاري جهت تکميل ساختمانها ،تشويق و اهداي جوايز به دانشجويان موفق و...
چنین اقداماتی توانست بر دامنه فعالیت دارالفنون بیفزاید.
روزنامه «وقایع اتفاقیه» درباره دارالفنون  15گزارش مفيد ارائه ميدهد که شش گزارش
آن به طور مستقیم در مورد شاه و ارتباط او با دارالفنون است .از اين تعداد  5گزارش مربوط
به بازديد شاه از روند تدريس در دارالفنون و يک گزارش نيز درباره حضور معلمان دارالفنون
در کاخ شاه است.
در اولين گزارش اين روزنامه ،خبر آمدن معلمان مدرسه و معرفي آنان چنين آمده است:
«موسيو جان داود توسط دولت ايران به وينه ،پايتخت استريه فرستاده شد ،که وي از آنجا
معلم و صاحب منصب بياورد .اين روزها او چند نفر را با خود به تهران آورده است» و در ادامه
گزارش ،صاحب منصبان را چنين معرفي ميکند:
ـ موسيو بارون کرامواس ،معلم پياده
ـ موسيو اوکشت کي ژيرد ،معلم توپخانه
ـ کولوسطي ،معلم هندسه
ـ نمرد ،معلم سواره نظام
جراحان
ـ دکتر پوالک ،معلم اطباء و ّ
ـ چاتوطا ،معلم معدنچي
ـ کاکوتي ،معلم دوات ساز
اين روزنامه در شماره ديگري هدف از تأسيس دارالفنون را چنين ذکر کرد« :در ارک
دار الخالفه تهران عمارت بزرگ و خوبي جهت تعليم و تعلّم ميسازند که منظور اعليحضرت
از ساختن آن اين است که اطفال اين دولت ،علومي را که در ايران وجود دارد فرا گيرند.
اعليحضرت براي شروع به کار مقرر فرمودند که  30نفر از اطفال خوانين و معتبرين معين
شوند که نزد آنان مشغول تعليم و تربيت شوند و علومي را که در بعضي از کشورها متداول

روزنامه وقایع اتفاقیه تا شماره( 470سال1239شمسى) با همان
عنوان منتشر شد اما در شماره  471با نام «روزنامه وقایع» منتشر
شد و از شماره  472به بعد « روزنامه دولت علیه ایران» نام گرفت.
یک نمونه از اخبار خارجى منتشر شده در این روزنامه به نقل از
شماره  19( 20شعبان  1267قمرى) به شرح فوق است« :اول کسى
که چرخ باسمه [چاپ] در فرنگستان ساخت از آن هزار روزنامه در
ساعت درآورد .خیال مىکرد که کار بزرگ کرده است… بعد از آن
همان شخص چرخ دیگر به طورى ساخت که در یک ساعت سه هزار
روزنامه از او بیرون آورد… در این روزنامهها نوشتهاند که روزنامه
نویسان نیویارک [نیویورک] ینگى دنیا چرخى ساخته است که
ساعتى 20هزار روزنامه از او بیرون مىآید».
انتشار «وقایع اتفاقیه» از آن جهت مهم است که بخشی از اولینهای
روزنامهنگاری در ایران به این روزنامه متعلق است .این جریده ،اولین
روزنامه دولتی ایران ،اولین سرویس حوادث و اولین آگهی را در
عرصه مطبوعات ایران به وجود آورد .یکی از دالیل توفیق این روزنامه
را میتوان حضور امیرکبیر در راس آن به ویژه در آغاز راهاندازی،
دانست .از دیگر نقاط برتری این روزنامه ،استفاده از بودجه دولتی و
حمایتهای مالی دولت در ابعاد و جهات مختلف بود .هم هزینههای
روزنامه توسط دولت شاهنشاهی پرداخت میشد و هم دولتمردانی که
بیش از  200تومان حقوق ماهیانه داشتند ،موظف بودند تا مشترک
این روزنامه باشند .به هر روی ،وجه تاریخی «وقایع اتفاقیه» از اهمیت
قابل مالحظهای نزد پژوهشگران تاریخ برخوردار است.

است مرسوم نمايند و گذشته از آنکه اطفال مزبور ،علم مهندسي و قشوني ياد بگيرند در
علم طبابت و جراحي نيز درس خواهند خواند که اين علم در ايران نيست و به درد عمومي
مي خورد و به عالوه هيچ جا مثل ايران معادن فراوان ندارد و بهره برداري از آنان نيز منفعت
دولت و رعيت خواهد بود».
در شمارههاي ديگر روزنامه بعضي اخباردارالفنون آمده است :آماده کردن مدرسه جهت
بازديد شاه ،ورود  60معلم جديد به مدرسه ،نام نويسي از يکصد نفر از فرزندان شاهزادگان و
اعيان ،معرفي رشتههاي تحصيلي دارالفنون ،معرفي مدير مدرسه دارالفنون ،جشن فراغت از
تحصيل دانشجويان و اعالم اسامي شاگردان ممتاز.
در يکي از شمارههاي روزنامه ،گزارش مفصلي از دارالفنون ارائه شده است که قابل تا ّمل
است« :در ارک مبارکه معلمين خوب تعليم ميدهند و ترقي کلي جهت متعلمين ،حاصل
شده است به طوري که هر يک ،درسي را که تعليم گرفته کمال مهارت را به هم رسانيدهاند.
در اين مدت گر چه هر روز شاگردان به درس خود حاضر ميشوند لکن بنايي مدرسه که
مشتمل بر  5حجره منقّش و ّ
مذهب وسيع بوده به اتمام رسيده است .هشت علم را که
رعيت است به قانون ساير دول در آنجا
هر يک محتاج کلّيه امور مملکت و سپاهيگري و ّ
تعليم مي دهند و شاگردان از اخالف و نتايج شاهزادگان عظام و امراء عظام مقرر داشته و
به جهت بعضي از آنها مواجب برقرار فرموده و سايرين را انعام و مستمري ماهانه مرحمت
فرمودند و لباس زمستاني و تابستاني مطبوع و رنگين معين داشته ،در سالي سه بار امتحان
از آنها مي شود و در هر امتحان به اندازه ترقي ،انعام به آنان مرحمت مي شود .معلم هندسه،
ميرزا ملکم است که هندسه ،نقاشي ،صنعت و جغرافيا درس مي دهد .معلم توپخانه موسيو
کرشش است و شاگردان وي  26نفرند» و سپس در ادامه اين مقاله اسامي تمامي معلمين
پياده سوار ،فرانسه ،معدن ،طب ،جراحي ،دواسازي ،فارسي و عربي به همراه تعداد متعلمين
و چگونگي تعليمات آنان ،آمده است.

مشروطهخواهی از جنس علما
سید محمد طباطبایی در  ۱۹ذی حجه سال  ۱۲۵۷ق .در کربال
متولد شد پدرش سید صادق از علمای تهران بود .در یک
سالگی ،به همدان منتقل شد و حدود  ۶سال نزد جدش سید
مهدی طباطبایی گذراند و آنگاه به تهران رفت و نزد پدرش
پرورش یافت .سیدمحمد پس از تحصیل ادبیات و مقدمات
علوم دینی ،فقه و اصول را نزد پدرش سید محمد صادق
طباطبایی آموخت و حکمت و علوم عقلی را در مکتب میرزا
ابوالحسن جلوه گذراند .همچنین مدتی از مباحث اخالقی
شیخ هادی نجم آبادی استفاده کرد.
طباطبایی در  ۱۵شوال  ۱۲۹۹به قصد سفر مکه ،تهران را ترک
کرد و از راه دریای خزر به سمت آسیای صغیر و استامبول رفت
و از آنجا به مکه و مدینه رفت سپس راهی نجف ،کربال ،سامرا و
کاظمین شده و در سامرا ،بیش از یک دهه در درس میرزا محمد
حسن شیرازی حاضر شد و از یاران و نزدیکان میرزای بزرگ به شمار
میرفت .آیت اهلل طباطبایی خود در این باره میگوید ۱۲« :سال در
سامرا خدمت جنت مکان میرزای شیرازی ماندم».
ناصرالدین شاه چون از محبوبیت و نفوذ میرزای آشتیانی به هراس
افتاده بود ،برای تضعیف موقعیت او ،در پی مطرح کردن یکی از
عالمان در مقابل وی بود .از این رو ،از میرزای شیرازی درخواست
کرد تا یکی از عالمان مورد اعتماد خود را به پایتخت اعزام کند .میرزا
نیز سید محمد را فرستاد .سید محمد طباطبایی در جمادی االولی
 ۱۳۱۱ق .وارد تهران شد و به جای پدر در مسجد و محراب به وظایف
دینی و اجتماعی پرداخت .با آمدن سید و درایت او ،علما و روحانیون
تهران اتحاد بیشتری پیدا کردند و برنامه ناصرالدین شاه به جایی

نرسید .طباطبایی در تهران ،مدرسهای با عنوان مدرسه مبارکه اسالم،
در سال  ۱۳۱۷ق .تأسیس کرد و برادرش سیداسداهلل طباطبایی را
به عنوان رییس مدرسه انتخاب کرد و سرپرستی آنجا را هم به فرزند
خود محمدصادق طباطبایی سپرد و میرزا محمد کرمانی را به عنوان
ناظم آن برگزید .میرزا محمد ،بعدها به مناسبت این مسئولیت و بنا به
پیشنهاد سید محمد صادق طباطبایی ،به ناظم االسالم شهرت یافت.
میتوان گفت ،سیدمحمد طباطبایی زندگی سیاسی خود را متأثر
از فعالیتهای سیاسی سیدجمالالدین اسدآبادی آغاز کرد .هنگام
حضور سیدمحمد طباطبایی در سامرا ،وی با سیدجمال مکاتباتی
داشت و سیدجمالالدین نیز از لندن با ارسال نامههایی ،طباطبایی را
برای ورود به ایران و رهبری جامعه اسالمی ترغیب میکرد.
سیدجمالالدین اسدآبادی بعدها به ایران آمده و مدتی در ایران
ساکن بود ،اما در همین مدت آماج حمالت ریز و درشت قرار گرفت
و هر کس که به نحوی با وی ارتباطی داشت ،از این موج در امان
نماند .سیدمحمد طباطبایی هم به جرم دوستی با سیدجمال متهم
شد؛ بدان حد که درباریان ،مردم را از مصاحبت با سیدمحمد برحذر
میداشتند .طباطبایی از ارکان مهم مشروطیت ایران و از موسسان آن
است .او مدعی است که از اول ورود به تهران ،در صدد تأسیس مجلس
شورای ملی و ایجاد عدالتخانه بوده است؛ عدالتخانهای که بعدها به
مشروطه تغییر یافت .ناصرالدین شاه از این سلوک سید ناراضی و غالبا
گلهمند بود .سیدمحمد طباطبایی تا انتها جریان انقالب مشروطه با
آن همراه بود و از گالیهمندی شاه هراسی نداشت .تا اینکه با همراهان
موفق شد حکم مشروطه را از مظفرالدین شاه دریافت کند.
پس از درگذشت مظفر الدین شاه ،فرزندش محمدعلی میرزا بنای

ناسازگاری با مشروطه گذاشت .با وجود آنکه مجلس در ابتدا مدارا
کرده و مقاومت جدی از خود نشان نمیداد ،سیدمحمد طباطبایی
به همراه سیدعبداهلل بهبهانی به خوبی دربرابر شاه مقاومت کردند .در
 ۴جمادی االولی  ۱۳۲۶ق .شاه به باغشاه کوچید و آرایش جنگی
گرفت و در  ۲۳همان ماه ،قوای قزاق به فرماندهی لیاخوف روسی،
مجلس را به توپ بستند .طباطبایی به اتفاق بهبهانی ،به ناچار به باغ

امینالدوله رفته و در آنجا طرفداران لیاخوف آن دو را یافتند و پس از
اهانت و آزار بسیار ،تا حدی که محاسن ایشان را کندند ،با هتاکی به
باغشاه بردند ،به گردن سید زنجیر انداختند و با بیاحترامی زیاد وی
را در باغشاه محبوس کردند .طباطبایی عاقبت پس از مدتی که در
حوالی شمیران و ونک متواری بود ،در ماه شعبان  ۱۳۲۶به دستور
محمدعلی شاه به مشهد تبعید شد و در این شهر فعالیت سیاسی را
ادامه داد و کمیته مجاهدین را تشکیل داد .سیدمحمد مینویسد:
«محمدعلی میرزا به تخت نشست و کرد آنچه کرد .مجلس را به توپ
بست .آقا سید عبداهلل مرحوم را روانه کرمانشاه و مرا به مشهد مقدس
فرستاد تا بختیاریها مملکت را از شر او آسوده کردند و من به تهران
آمدم .طباطبایی پس از فتح تهران توسط مشروطهخواهان ،در هفتم
شعبان  ۱۳۲۷و در شرایطی که شیخ فضلاهلل نوری اعدام شده بود،
به این شهر بازگشت.
آیت اهلل طباطبایی سالهای واپسین عمر را به گوشهنشینی و انزوا
گذرانید .در حالی که از کشته شدن آیتاهلل سیدعبداهلل بهبهانی
بسیار متأثر بود ،از صدمات وارده بر خود چنین یاد میکرد« :از
صدماتی که در توپ بستن مجلس به من زدند ،حالت وحشت و
خیال دست داده است و از این رو ،به من سخت میگذرد ،اگر کسی
باشد که مرا مشغول کند ،حالم بهتر میشود .در ونک ،کسی نیست؛
من تنها هستم .دستم از چارهها کوتاه و راه دراز پیش؛ جز به خداوند
و رسول اکرم(ص) و ائمه هدی -علیهم السالم -امیدی ندارم».
آیتاهلل طباطبایی در سال  ۱۳۳۹در تهران درگذشت .پیکر وی را
پس از تشییع ،در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در کنار
قبر پدرش به خاک سپردند.

