
 

 

 

 

 ؛«یشمعطوف به آسا یدارمملکت»به مثابه  یتامن

 «راه نجات» یبر رساله قاجار تأملی
 

 فرزاد پورسعید
 

 مقدمه
 یتوسط مرتض یتسلل پس از انقالب مشروط یک یعنیش،  ۶۸۲۱در سلل « راه نجلت»رساله   

ارتش منظم و  یدارا یراننوشت  شده است. در آن دوران ا اهدوه صنیعملقب ب   یتهدا خلنیقل

و  ریداران عشلافراد و تفنگ یل کشور ب  وس یو مرز یحفظ و حراسات ار ا   یف نبود. وظ یمل

وجود نداشت  یداخل یهلراه یتامن ینتأم یو مسلح برا ینظلم یروی. نشدیم لمانج یاقوام مرز

 یهلجل کنند. راهجلب  یتبل امن یگرب  شاا ر د یخود را از شاا ر یکلالهل توانسااتندیو تجلر نم

دند بو سوادیدر آن زملن ب یرانوجود نداشت. مردم انیز کشور  یو ش رهل یلتوال ینب یارتبلط

را  یدانشگله یالتک  تحص یتعداد افراد .مردم سواد خواندن و نوشتن داشتند رصدد ۸و فقط 

ود ب یرسله  راه نجلت کوشش یط،. در آن شرارسیدیتن نم صدیکده بودند، ب  در غرب گذران

 یتمسااهل  امن ی،ک  ب  زعم و یرانمسااهل  آن زملن ا ینترم م یینتب یبرا اهدوه صاانیع یاز سااو

 قیو از طر از رجلل عصاار مشااروط   یکیاز منظر  یتمف وم امن یینب  تب ربود. نوشااتلر حل اا

در ذهن و  یتمف وم امن یخاز تلر یبخشاا ی،بلزخوان اینپردازد. می رسااله  راه نجلت یبلزخوان

 .کندیم ییبلزنمل یزرا ن یرانیلنا یر م

 

                                                                                                   
 علمی پژوهشکده مطلهعلت راهبردی عضو هیهت 
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 که بود؟ الدولهصنیع
، از جمل  افرادی بود ک  بدون داشاتن تحصایالت سایلسی و ب     اهدوه صانیع خلن قلیمرتضای  

صرف تکی  بر قدرت سیلسی خلندان هدایت توانست وارد سلخت قدرت حکومت قلجلر شود. 

هلی ق در محل  چلل میدان ت ران متوهد شااد. عضااویت در یکی از خلندان ۶۸۲۱او در شاعبلن  

ت حضور وی در بوروکراسی قلجلری  گر ایران، یعنی خلندان هدایت بلعث شد مقدملحکومت

لن خخلن مخبراهدوه ( و عمویش یجعفر قلیفراهم شاااود. وی بل تکی  بر قدرت پدر یعلی قلی

شاله بودن توانسات ب  یکی از قدرتمندترین رجلل عصر   نیراهملک( و همچنین داملد مظفراهدین

در  ی معدن پرداخت ووی در مدرس  صنعتی برهین ب  تحصیل در رشت  م ندس قلجلر بدل شود.

شنلسی و مطلهعلت مدت اقلمت طوالنی در اروپل، عالوه بر تحصیالت فنی و تخصص در معدن

خصاااول آهملن نیز اطالعلت  صااانعتی، در مقررات و قوانین و نظالمالت اجتمالعی اروپل ب    

ساالهگی ب  همراه پدرش، در هفده اهدوه صاانیع(. 5: ۶۱11سااودمندی دریلفت کرد یصاافلیی،  

و  شله را در اوهین سفر ب  اروپل همراهی کرد. وی تحصیالت خود را در رشت  معدناهدیننلصار 

خورشیدی ب  ایران بلزگشت. پس از  ۶۸5۱در مدرسا  صنعتی برهین ب  پلیلن رسلند و در سلل  

خراج از جمل  است ؛بلزگشت در چند نوبت بل سرملی  شخصی، در امور صنعتی پل پیش گذاشت

 ریسی و کلرخلن  فلزکلری.خمعدن، کلرخلن  ن

خواهی مردم ایران در دوران قلجلر و گسااترش اعتراو و تحصاان در بل تشاادید مشااروط 

ح شله برای اصالشله تن ب  امضلی فرملن مشروط  داد. مظفراهدین کشاور، سرانجلم مظفراهدین  

صااالدی عادهیا  و تدوین قوانین، فرملن تشاااکیل کمیسااایونی را داد. در این میلن، قدرت اقت  

ن ب  عنوان یکی از معتمدی اهدوه صنیعشله سبب شد و همچنین داملدی مظفراهدین  اهدوه صنیع

شااله در این کمیساایون حضااور داشاات  بلشااد. در این میلن، خلنواده هدایت سااعی داشااتند بل   

گیری از موقعیات خویش میالن دربالریلن و هم لی آن اعتملد نخبگلن متحصااان ک  اعتبلر    ب ره

لد طیف متضای میلن این دو قلئل بودند، حلق  واسط  اهدوه صانیع ای برای دانش سایلسای   ویژه

داری طیف  اامن پرچم اهدوه صاانیعهلی بعدی نیز بلشااند. متکی بر این مو ااور، در جریلن

: ۶۱۱1یتشاااکری و چلهیلن،  دانساااتاعتداهی، هر گون  تندروی علی  حکومت را نلموج  می

اهساالطن  و و محتشاام اهدوه صاانیعاهدوه  و صاادور فرملن مشااروط ، پس از برکنلری عین (.5۲
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آبلد دعوت شدند و ب  اتفلق دو خلن مشایراهدوه  ب  رساتم    از طرف میرزا نصارال مخبراهسالطن 

بل  نلم  انتخلبلت را نوشتند. ریلست کمیسیونپسار مشایراهدوه ، کمیسیونی تشکیل دادند و نظلم  

   رجب ب  توشیح شله رسید. ۸۸نلم  انتخلبلت روز بود. نظلم اهدوه صنیع

ی، زملن برگزاری انتخلبلت اوهین دوره مجلس شورای ملی فرا نلم  انتخلبلتبل تصاویب نظلم 

در این انتخلبلت ب  نملیندگی از صاانف اعیلن و مالکین حضااور داشاات و  اهدوه صاانیعرسااید. 

بلعث شد پس از انجلم انتخلبلت مجلس  اهدوه صنیعبرگزیده شاد. اعتبلر سایلسای و اقتصلدی    

در  اهدوه صاانیعشااورای ملی منصااوب شااود.  شااورای ملی، او ب  اتفلق آرا ب  ریلساات مجلس

اه خوکرده و آزادیشارایطی رئیس مجلس شد ک  بل کمک جمعی از نملیندگلن علقل و تحصیل 

و مف وم حکومت  کندتوانساات بل ن لیت متلنت و حساان نیت، وکال را ب  وظیف  خود آشاانل   

مشاااروطا  را ب  مردم بف ملند و دوهت، رجلل و وزیران م رور و خودسااار را در برابر قدرت  

امل ساارانجلم ترور اتلبک و همچنین  (.۶5: ۶۱11مجلس ب  تمکین و اطلعت وا دارد یصاافلیی، 

 ب  ترور، بلعث شد وی استعفلی خود را از ریلست اعالم کند.  اهدوه یعصنت دید 

سلهگی هنگلمی ک  در راه تقدیم اوهین بودج  کشور ب   5۲در  ۶۸۲۱در ب من  دوه اهصانیع 

مجلس بود، ب  دساات دو تبع  روساای  ب  قتل رسااید. قلتل و همدسااتش پس از بلزجویی ب     

یب  سلل « راه نجلت»ای دارد بل عنوان رساله   اهدوه صانیع سافلرت روسای  تحویل داده شادند.    

( و در آن راه نجلت ایران از و اااع موجود یدر ۶۱۱۱، اهادوها   صااانیعش( ی ۶۸۲۱ق/  ۶۱۸5

کند. وی در این رسله  ب   رورت و آهن معرفی میهلی منت ی ب  مشروط ( را احداث راهسالل 

تواند آموزنده و پردازد ک  میآهن در ایران میخصول توجی  اقتصلدی احداث راه اهمیت و ب 

توسط انتشلرات  ۶۱۱۱نم همل ر ااوانی تدوین و در سلل جلهب بلشاد. این نوشاات  توسااط خل 

 منتشر شده است. « رسلئل قلجلری»صفح  ذیل عنوان  ۸۲در « تلریخ نشر ایران»

 

 آسایشمثابه به  امنیت
 زندمی رقم را آن پلیداری و ثبلت ک  است سیلسی هلینظلم اسلسی هلیکلرویژه از یکی امنیت

 امنیت، نبود. شااودمی محسااوب جلمع  هر پیشاارفت برای  ااروری هلیشاالخص جمل  از و

 ونگونلگ هلیشیوه ب  هلحکومت رو، این از. دارد در پی را سیلسی نظلم نلپلیداری و شکنندگی
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 نلامنی عوامل بل و کرده جلوگیری خود قلمرو امنیت زنندهبرهم هلیچلهش از تل اندبوده آن بر

 بل ونگونلگ هلیعلت ب  ک  بود امنیتی هلیچلهش قلجلری  حکومت مشکالت از یکی. بساتیزند 

 همة بل و کردمخدوش می را جلمع  امنیتمتعددی  عوامل دوره، این در. بود روب رو هلآن

 پدید رپلیدا امنیت بسااتند،می کلر ب  هلنلامنی بر غلب  برای دوهت رجلل از برخی ک  تدابیری

 لکمیتح جمعیت، ایقبیل  -قومی بلفت حلکمیت، ایلی تفکری موجود سیلسی سلختلر. آمدنمی

  .ودب دوران این در نلامنی و بسترسلز اصلی مؤهف  ،(ایلالت و... قلجلری در زادگلنشله استبدادی

، در واقع، پلسخی ب  مسهل  امنیت در دوره قلجلر و ب  ویژه یک سلل پس «راه نجلت»رسله  

هلی در این رسله  ب  پرسش اهدوه صنیعخلن از پیروزی ن ضات مشروطیت است. مرتضی قلی 

ردازد و پاسلسی امنیت، از جمل  چیستی امنیت؟، امنیت چ  کسی؟ و چگونگی تأمین امنیت می

 وشتلری منحصر ب  فرد است ک  در طول تلریخ قلجلری ، ملنندی ندارد. از این ج ت، ن

 ،الًاو اهدوه صنیعآید، از متن رساله  راه نجلت برمی  آنگون  ک هل، در پلساخ ب  این پرساش  

اری دکند و آن را محصول یل ملحصل مملکتتحویل می« آسلیش»امنیت را ب  هحلظ مف ومی ب  

کند و معیلر آن را معرفی می« مردم ایران»مرجع امنیت را  ،لنیلًداند. ثمعطوف با  آسااالیش می 

امنیت  شیوه تأمین ،شملرد و ثلهثلًتوانلیی مردم برای برخورداری از زندگی توأم بل آسالیش برمی 

 است. « توهید ثروت»نیز ب  نظر وی، 

امنیت »د از تنکند ک  عبلر، امنیت را ب  دو گون  مختلف تقسیم میاهدوه صنیعبر این اسلس، 

 عبلرتی ب  یل مردم، ملل و جلن حفظ را حکومت وظیف  وی«. واسااط امنیت بی»و « بلواسااط 

: اول:  آیدمی دسااات ب  راه دو از امنیت حفظ: »اهدوه صااانیعب  بیلن . داندمی امنیت حفظ

 حکومت: اهف: آیدمی دست ب  راه دو از: واسط بی امنیت حفظ: اول بلواسط .: دوم. واساط  بی

 دسااتبرد از را داخل هلیراه و بیگلنگلن هجوم از را کشااور مرزهلی نظلمی، نیروی وساایل  ب 

 و عدیت از( قضلئی  قوه یل عداهتخلن ی معدهت دستگله تشکیل بل: ب. کند حفظ راهزنلن و دزدان

 یعنی:  بلواسااط  امنیت حفظ: دوم. کند جلوگیری همدیگر اموال و یکدیگر ب  مردم تجلوز

 در لتحصی: اهف :شودمی حلصل راه دو از نیز امنیت از بخش این. مردم معیشت اسبلب تس یل

  ب و آورند دست ب  نلنی آبرومندی بل اینک  برای صنعت، و حرف  یلددادن و آموزش و مدارس

 برای ارتبلطی هلیراه سلختن: . ب(بکنند شخصیت و کرامت احسالس ی ن ردازند دغل و دزدی
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 ندبکن( جلبجلی نقل و حمل بتوانند نزدیک و دور از را خود زندگی نیلزهلی مملکت مردم اینک 

 زندگی ی اوه نیلزهلی رفع برای تجلرت و کلال تبلدالت رونقی بلشند داشت  آسلیشی بل زندگی و

 .«(آسلیش منظور ب  و

 کشور وقتی نیست، نظلمی نیروی داشتن فقط امنیت نویساد میدر این رساله    اهدوه صانیع 

 شورک وقتی و کنند کسب درآوردننلن برای تخصصی مردم تل ندارد درستی پرورش و آموزش

 :ب  بیلن وی. ندارد وجود امنیت کنند، تأمین را خود معیشاات مردم تل ندارد منلساابی هلیراه

 صااورمت آن ملفوق ک  بلشااد شااده تکمیل ایاندازه ب  نظمی  و حربی  قوۀ مملکتی در بلهفرو»

  ب یل و برنیلید کلری عملگی... از  غیر[ تخصااص عدم] نلدانی علت ب  مردمش از وهینبلشااد، 

 ینا ب  و نتوانند نقل و حمل را خود ملیحتلج قلیل مسلفت از[ کشیجلده عدم] راهیبی واسطة

 سر ب [ نظلمی] بالواساط   امنیت هرچند اسات،  مخلطره در هلآن جلن بلز. بملنند بیچلره ج لت

 عمومی مصلرف ک  سرانة دهدمی شارح  رساله   این در اهدوه صانیع  .«بلشاد  رسایده  کملل حد

 و فقیرند مردم ک  اساات این دهیلش و اساات نلچیز بساایلر ایران در( عمومی بودجة یعنیی

 را میعمو بودجة بتوان زملن ترینکوتله در تل یلفت راهی بلید. دهند چندانی ملهیلت توانندنمی

 است همین داریمملکت رمز تملم: »گویدمی دارد؛ درخشلنی جملة او .برد بلال ملهیلت طریق از

 ب  ور مملکت اهل ثروت ک  کرد فراهم اساابلبی یعنی ...نمود ثروت توهید مملکت در بلید ک 

 برزملن بیتتر و تعلیم امل .«بدهند زیلدتری ملهیلت خود مکنت بل متنلسب بتوانند تل گذارد تزاید

 سلخت  آهنراه وقت اسرر در ک  است این ایران نجلت راه گویدمی. «سلزیجلده» ملندمی است،

 توانمی و شودمی ذخیره مردم جیب از توملن هلمیلیون سلهی طریق این از دهدمی شرح و شود

 رشااد سااریع داخلی تجلرت هلراه گسااترش بل اینک   اامن کرد، عمومی بودجة روانة را آن

 بلید ایران مردم جیب از بلک  خلرج، از ن  کلر این بودجة دارد تأکید هم  از بیش امل کند؛می

 .بست کلر ب  آهنراه احداث برای را ایده همین بعد، سلل ۸1 شود. ر لشله تأمین

 لدی آن از شااکوفلیی و رشااد پلی  عنوان ب  گرایلناصااالح هلساالل ک  مبلحثی از یکی واقع، در

 روی هم  از بیش راه اروپلئی، زندگی مظلهر میلن از دوره آن در. بود راه سلخت بحث کردند،می

 بل لهآن. دانسااتندمی الزم ایران ترقی برای را آن اخذ آنلن و بود گذاشاات  تأثیر ایرانی مصاالحلن

 تربیشاا اینک  مخصااوصاالً. نگریسااتندمی ایمقلیساا  نگله نوعی بل را جدید دنیلی ایران، از خروج
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 ب  و شدندمی روسی  خلک وارد ایران، خلک از عبور بل داشاتند،  را اروپل ب  سافر  قصاد  ک  افرادی

 و مندقلنون نقل و حمل نظلم و سااریع ارتبلطی وساالیل بل روساای ، بندر اوهین ب  ورود محض

 هلیلدهج سیستم بل بلکیفیت، و منلسب نقل و حمل نظلم این. شادند می روروب  شاده، ریزیبرنلم 

 لآشن ابتدا هملن از ونقل حمل هحلظ از ایران ملندگیعقب بل فکرانروشن و شاد می مقلیسا   ایران

 و است ارتبلطلت در جدیدی عصار  نشالن   راه، ک  رسایدند  نتیج  این ب  گراناصاالح . شادند می

 هلیبخش شاادنمدرن و کند متحول را تجلری و اقتصاالدی و نظلمی راهبردهلی تملم تواندمی

 . است راه ایجلد و توسع  گرو در دیگر هلیبخش و سلالریدیوان نظلم، علوم، کشلورزی، صنعت،

 ریل و جلده او لر از محرملن  هلینلم  نوشتن آهن،راه و راه مزایلی مورد در کتلبچ  نوشاتن 

 اقداملت ترینم م از هل،روزنلم  در راه مورد در متعدد مقلالت چلپ و قلجلر شااله ب  غرب دنیلی

 میرزا مسااتشاالراهدوه ، خلنیوسااف میرزا همچون افرادی. رفتمی شااملر ب  اصااالحی جریلن این

 مرتضاای و اعتملداهساالطن  خلنمحمدحساان اهساالطن ،کلشااف محمد میرزا نلظملهدوه ، خلنملکم

. ددرآمدن راه ایجلد طرفداران جرگ  ب  عمالً هلییکتلبچ  و هلنلم  نوشااتن بل اهدوه صاانیع خلنقلی

 چنین ایجلد برای الزم گذاریساارملی  و راه ساالخت برای کشااور، شاارایط تشااریح بل افراد این

 از بیش اهمتینحبل و اختر هلیروزنلم  نیز هلروزنلم  میلن در. کردند مطرح را مبلحثی هلیی،پروژه

 و سیلسی ابعلد تملم از کردند سعی و نوشاتند  مطلب ایران در سالزی راه مورد در هلروزنلم  سالیر 

 یدد ب  دیگران تلریخی تجرب  ب  هلروزنلم  این. کنند بررساای ایران در را راه ساالخت اقتصاالدی،

 .معنلستبی شرق در راه ایجلد بدون تمدن و رشد داشتند اعتقلد و نگریستندمی اهگو

 

 گیرینتیجه
 رابرب در حلکم  هیهت و دربلر مقلومت و اقتصاالدی مشااکالت و جلمع  در آشاافتگی و ثبلتیبی

و  قلجلر سیلسی نخبگلن میلن در نسلی شاد  و اصاالحلت ب  ویژه در امور ملهی  بلعث  تحوالت

این گروه عمدتلً از  .دانستندمی آزادی بر مقدم را توسع  و امنیت ک  آید ب  وجود خواهمشروط 

کلر قلجلر بودند ک  در فرنگ درس خوانده بودند و مخلهف تندروی جنالح راسااات و محلفظ  

رفتند و غلهبلً در زمره شلهزادگلن قجری بودند خواه ب  شملر میکلل مشروط جنلح چپ و رادی

ومرج در جلمع  ک  بعدهل زمین  را برای دیکتلتوری ر االخلنی بل هدف ب  پلیلن رساالندن هرج 
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دانستند ک  در سلی  رفله و آسلیش و ثروت هل گمشاده ایران را امنیت می ایرانی آملده کردند. آن

از جمل  همین رجلل و  اهدوه صاانیعخلن شااود. مرتضاای قلی تأمین می همگلنی تحصاایل و

تواند مف وم امنیت را در ذهن و  میر این او ب  خوبی می« راه نجلت»کلرگزاران بود ک  رسله  

از جمل  پدران و عقب  جریلنی است  اهدوه صنیعطیف از نخبگلن ایرانی دوره قلجلر نشلن دهد. 

کلر و معتقد ب  پیشااارفت تدریجی و بل هالی راسااات محلفظ  کراتکا  امروز بال عنوان تکنو  

 شوند.هلی غیرسیلسی شنلخت  میاوهویت
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