
   محمدرضا كائینی
 اث��ری كه ه��م اینك در 
معرفی آن سخن می رود، 
در آستانه نخستین سالروز 
رحلت زنده ی��اد آیت اهلل 
حاج ش��یخ نصراهلل ش��اه 
آبادی نشر یافت و در صدد 
آن ب��ود ك��ه مخاطب��ان 
خصوصا جوانان را، با سیره 
آن عالم مجاهد آشنا سازد. در این یادنامه، بیشتر در 
باب خصال اخالقی آن بزرگ سخن رفته است، چه 
اینكه حسن خلق، از مهم  ترین عوامل توفیق وی به 
شمار می رفت. دفتر آیت اهلل شاه آبادی در دیباچه ای 

بر این مجموعه، چنین آورده است:
»خداوند در قرآن پیامب��ر رحمت خویش حضرت 
ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی اهلل علیه واله را 
به اوصاف حمیده ای توصیف می نماید، و ایشان را به 
جهت اخالق حمیده اش می ستاید و متذكر این نكته 
می گردد كه چنانچه دارای این رو ی باز و خلق خوش 
نبودی مردم از اطرافت پرا كنده می ش��دند. بار ی 
خداوند شخص اول عالم خلقت را الگوی جهانیان در 
تمامی مراتب زندگ�ی معرف�ی می نمای�د ك�ه اولی�ن 
و مهم  ترین آن اخ�الق نیك�وی رس�ول مهربانی    ها 
ب�ه خالیق می باشد. آن حضرت نزدیك     ترین انسان    ها 
را به خویش خوش اخالق     ترین ایشان معرفی كرده 
است. در اخالق پیامبر رحمت این نكته بیش از همه 
به چشم می خورد، پیامبر متواضع     ترین م�ردم ب�ود، 
ه�ر ك���ه او را دع�وت می نم���ود اجاب�ت می كرد. 
پیامب�ر نس���بت ب�ه هم�ه بامحب�ت ب�ود. پیامب�ر 
از كس�ی كین�ه ب�ه دل نمی گرف�ت مگر دش�منان 
خ�دا. پیامبر در انجام اوامر الهی كوتاهی نمی كرد. 
پیامبر در مقابل خالف اغماض نمی نمود. پیامبر در 
دسترس مردم بود. پیامبر از مراجعات مردم ملول و 
آزرده نمی ش�د. پیامب�ر نس�بت ب�ه فق�را و ایت�ام و 
ب�ی سرپرس�تان بس�یار عط�وف ب�ود. پیامب�ر در گره 
گشایی ازمشكالت مردم پیشقدم بود. درد و ناراحتی 
مردم او را می آزرد. پیامب�ر از كس�ی توق�ع نداش�ت. 
پیامب�ر در س���الم ك�ردن پیش���قدم ب�ود. این    ها 

گوش��ه ای از هزاران صفات حمیده اس��وه و الگوی 
بش��ریت حضرت ختم�ی مرتب�ت صل��ی اهلل علیه 
واله می باش�د، ك�ه اهل بی�ت علیه السالم نی�ز ب�ه 
همی�ن س�یره بودن�د. مومنین حقیقی و در راس آنها 
علمای آل محمد كه پیشوایان و رهبران امت اسالمی 

می باشند نیز ازهمین الگو پیرو ی نموده اند. 
مرحوم آیت اهلل آقای حاج ش��یخ نصراهلل شاه آبادی 
رض��وان اهلل تعالی علیه فرزند عال��م وعارف كام�ل 
مرح�وم آیت اهلل العظم�ی می�رزا محمدعل�ی ش�اه 
آب�ادی )اعل�ی اهلل مقام�ه الش���ریف( ك�ه عم�ر ب�ا 
برك�ت خوی�ش را در می�ان م�ردم در ش���هرهای 
ته�ران و نج�ف و ق�م س���پری نمودند، نمونه بارز 
اخالق اس��المی برای جامعه معاصر بودند. هركس 
اندكی با ایشان آشنایی داشت اخالق حمیده نبوی 
را در وجود این عال��م متواضع و محب�وب و خ�وش 
خل�ق می یاف�ت. انب�وه مومنی�ن وجوان�ان گری�ان 
درتش���ییع پیك�ر پ�اك این عال��م مردمی گواهی 
براین مطلب است. مرح�وم آیت اهلل ش�اه آبادی ب�ه 
دنب�ال وص�ل و آش�تی ب�ود و از تفرق�ه و اخت�الف 
پرهی�ز می كرد. وی در نجف اشرف همزه وصل بیوت 
علما اعالم بود و تا در نجف بود نگذاشت تضادی بر 
علیه نهضت اسالمی صورت گیرد. آیت اهلل شاه آبادی 
ای�ن س�یره و م�رام را ت�ا آخر عم�ر داش�ت و عل�ت 
ورودش ب�ه مجل�س خب�رگان رهب�ری، بازگش�ت 
اخ�الق و دیان�ت و وح�دت و انس�جام ب�ه جامع�ه 
ب�ود. كتاب حاضر گوش�ه ای از مكارم این ش�خصیت 
وارس�ته از زبان بزرگان به پیوس�ت زندگ�ی نام�ه و 
پیام های تس�لیت و اش�عار درب�اره آن عال�م اخالق�ی 

می باش�د. 
البت�ه در كت�اب حدی�ث نص�ر ب�ه ص�ورت مفص�ل 
خاط�رات زندگ�ی ایش�ان ش�رح داده ش�ده اس�ت 
و ای�ن كت�اب مختص�ری از احواالتش���ان اس���ت 
ك�ه ب�ه مناسبت اولی�ن س�الگرد رحل�ت آن عال�م 
خ�دوم پی�ش روی مومنی�ن ب�ه خص�وص ط�الب 
و جوان��ان جوی�ای فیوضات رحمان�ی می باش���د. 
امی�د ك�ه مورد توج�ه حض�رت ح�ق تعال�ی ق�رار 

بگی�رد«. 
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  زهرا رضایی یزدی
 روز   هایی كه بر ما می گذرد، تداعی گر برهه ای است 
كه زنده یاد میرزا كوچك خان جنگلی،ارتباط خویش 
با كمونیست های رشت را قطع كردو عازم فومن شد 
تا مجددا به یاران خوی�ش در جنگل بپیوندد. علت 
عمده ای�ن امر، آن ب�ود كه این عده ب�ه تبلیغ مرام 
خویش و توهین به مقدسات مردم می پرداختند و او 
پذیرای این امر نبود. به همین مناسبت و در مقالی كه 
پیش روی شماست، بسترهای تاریخی و اجتماعی 
نهضت جن�گل م�ورد بازخوانی قرار گرفته اس�ت. 

      
  اس�تعمار، میوه انقالب صنعتی انگلس�تان و 

انقالب كبیر فرانسه
میوه های انقالب صنعت��ی انگلس��تان و انقالب كبیر 
فرانس��ه، در قرن 19 به بار نشس��ت. بدی��ن معنی كه 
مختصات فكری– فلس��فی این تحوالت، به گسترش 
پرشتاب و همه جانبه سرمایه انجامید در نتیجه، بازارهای 
جهانی م��ورد توجه قرارگرفت. وجود م��واد خام كالن 
و نی��روی كار ارزان و بازاره��ای متنوع در ش��رق، نگاه 
بورژوازی غربی را به سمت آفریقا وآسیا متوجه نمود واین 
آغازگر پدیده»استعمار « به معنای مدرن واژه گشت. در 
این عرصه غارت بین المللی، بریتانیا از همه پیشروتر بود، 
به گونه ای كه با عنوان كشور»آفتاب بی غروب« شهرت 
یافت! چیرگی بر ایران با فشار نظامی روس و انگلیس، در 

دهه نخست سده نوزدهم آغاز گردید. 
دوره اول جنگهای ایران– روس، فاصله سالهای 1185 
ش– 1192 م را در بر می گیرد. پس از جنگ اچمیازین 
)1185( خانشین )1188 ( اصالندوز)1192(، روس   ها 
كه به س��الح های جدید مجهز بودند، نیروهای متفرق 
قبیله ای ایران را شكست داده و معاهده خفت بار گلستان 
را، به فتحعلی ش��اه تحمیل كردن��د. در هنگام امضای 
قرارداد گلس��تان، روس   ها تعم��دا از تعیین صریح مرز 
بین دو كش��ور خودداری نمودند. همین ماجرا، دوباره 
اختالفات را دامان زد و سلس��له جنگهای دوم ایران– 
روس، آغاز گردی��د كه باز هم به ضرر ای��ران، عهدنامه 
تركمانچای به امضای طرفین رسید! ضمن اینكه بنا به 
بندهای دیگر قرارداد، روس��یه برای اتباع خویش، حق 
كاپیتوالسیون دریافت كرد و شرایط تسهیل كننده ای 
را هم برای گمركات تجار روسی در نظر گرفت. در تداوم 
این فصل از فضای بین المللی برای ایران، انگلستان هم 
كه خود آتش بیار معرك��ه روس- ایران بود، برای عقب 
نیفت��ادن از روس   ها و كاركردی نمودن افغانس��تان به 

عنوان س��پری برابر نفوذ تزار، نواحی جنوب��ی ایران را 
اشغال كرد و قرارداد پاریس را به ش��اه قبوالند! به نظر 
می رسد بتوان روند توسعه طلبی روس   ها در ایران را، به 
سه مرحله تقسیم نمود: 1-تصرف سراسر قفقاز طی دو 
دوره جنگ با ایران 2- تكمیل توسعه ارضی با قرارداد 
آخال 3- قرارداد نفوذ 1907 بهمراه انگلیس. همه این 
فرصت طلبی های روسیه، همزمان بود با شورشهای هند 
كه انگلستان را بدانجا مشغول داشته بود. لذا انگلیس   ها 
درص��د مذاكره با روس   ه��ا برآمدند كه البت��ه به دلیل 
موقعیت برتر روسیه، نتیجه عملی نداشت! انگلیس   ها كه 
متوجه شدند قادر به جلوگیری از پیشرویهای روس   ها 
درآسیای مركزی نیستند، اوال: صحرای بزرگی كه به نام 
بلوچستان انگلیس معروف است را، با شهرهای كویته و 
قندهار تصرف كردند. سپس در 1877، رسما هندوستان 
را مستعمره خویش خواندند. سوم اینكه براساس معاهده 
صلح گندمك، روابط خارجی افغانستان را از طریق هند، 
به خود اختصاص دادند و چهارم اینكه دخالت در امور 

ایران را، تشدید نمودند!
در واقع معاهدات دیپلماتیك، دریچه ای بود برای نفوذ 
اقتصادی در ایران. در سده نوزدهم حجم كلی تجارت 
خارجی، حدود 8 برابر شد و در فاصله سالهای 1209 ش 
تا 1279ش، میزان واردات ایران از دوهزار پوند به بیش از 
پنج هزار پوند رسید! در نتیجه ایران، كامالً در مسیر ادغام 
در شبكه اروپایی تجارت بین المللی قرارگرفت. به نظر 
می رسد از مستندات معاهدات و رویدادهای سیاسی در 
سطح بین المللی -كه ایران در مركزیت آن قرار داشت- 
بتوان مدل تبینی زیر را استخراج نمود:شكست نظامی، 
امتیازات دیپلماتیك، امتیازات تجاری، نفوذ اقتصادی، 

تضعیف صنایع دستی و آشفتگی اجتماعی!
    انگلستان و اندیشه تقسیم كشورهای ایران 

و عثمانی
سیاست انگلستان از ابتدای قرن 19، براساس حمایت 
دولت عثمانی و دور نگه داش��تن روس   ها از آن مناطق 
قرارداشت كه مهم  ترین نمونه های آن، جنگ های كریمه 
و كنگره برلن بود. اما ازسال 1894 به بعد، تغییراتی در 
سیاس��ت انگلیس رخ داد. بدین معنی كه فكر تقسیم 
كشورهای منطقه از جمله ایران و عثمانی را، به مناطق 
نفوذ دنبال كرد. آلمان   ها از موقعیت اس��تفاده كرده و 
به نزدیكی بیش��تر به عثمانی پرداختند. روس   ها كه از 
نفوذ آلمان   ها در خاورمیانه به هراس افتاده بودند، برای 
تحكیم موقعیت خود و به بهانه كافی نبودن قوای داخلی 
ایران، عده ای قزاق روس��ی را برای حفظ كنسولگری و 

اتباع خود، به ایران آورده و گارد مس��لح تشكیل دادند. 
انگلستان هم برای عقب نماندن از حریف، عدهای سرباز 
هندی را به بهانه محافظت از س��فارت خود، وارد ایران 
نمود. در آن دوره، عماَل مرزهای ایران شكسته شده بود 
و هر روز عده ای با اس��لحه، وارد خاك ایران می شدند! 
ضمن اینكه ترس از حضور رقیب س��وم، زمینه نوعی 
تفاهم را بین روسیه و انگلیس فراهم كرد. از مستندات 
اینطور بدس��ت می آید كه مثلث جبهه مشترك علیه 
آلمان، ابتدا با پیمان دولتی فرانس��ه – روسیه و سپس 
فرانسه – انگلیس، آغاز شد اما برطرف كردن اختالفات 
روسیه – انگلیس -كه دشوارتر بود- طی قرار داد عملی 
گردید. به موجب قرارداد س��وم كه به ق��رارداد 1907 
مشهور شد، ایران به سه قسمت شمالی از خط فرضی 
بین قصر ش��یرین اصفهان و یزد تقسیم گشت. در این 
احواالت رخداد بین المللی مهم، قرار داد پتسدام بین 
روسیه و آلمان بود كه بر اساس آن، روسیه متعهد شد 
امتیاز راه آهن خانقین– خرمش��هر راب��رای آلمان   ها 
بگیرد، تا آنها از طریق راه آهن برلن – استامبول – بغداد 
به خلیج فارس متصل شوند. در این دوران كه به »صلح 
مسلح« مشهور است، دولت انگلستان علی رغم مخالفت 
با اقدامات روس��یه، از ترس نزدیكتر ش��دن روسیه به 
آلمان، هیچگونه جلوگیری ای از اقدامات آن كشور به 
عمل نیاورد، بلكه سیاستش را بدین قرار گذاشت كه با 
حمایت از رجال و سیاستمداران ایرانی طرفدار خود و 
نیز با به روی كار آوردن كابینه های طرفدار انگلستان، 
منافع مورد نظرش را تأمین كند. ش��ایان ذكر اس��ت 
كه در 1908 ، انقالب تركهای ج��وان كه یقینا متاثر از 
انقالب مشروطه بود، معاهدات اس��تعماری غربیان را 

دچار تغییر نمود!
  تحوالت پس از جنگ جهانی دوم، بستر ساز 

نهضت جنگل
جنگ جهانی اول، تنها در مدتی كوتاه پس از تاجگذاری 
احمد ش��اه آغاز گردید. اعالم بی طرفی ای��ران، مورد 
توجه جامعه جهانی درگیر جنگ واقع نش��د! تشكیل 
امپراطوری نوپای آلمان مش��تمل بر وحدت 36 كشور 
كوچك و وحدت ایتالیا مركب از هفت كشور كوچك، 
نقشه سیاسی اروپا را، دستخوش تغییر نمود. در نتیجه 
»اتحاد مثلث« ش��امل آلمان، ایتالیاواتریش، با هدف 
تقسیم بندی دوباره جهان، خطری جدی برای منافع 
كشورهای فرانس��ه، انگلیس و روس��یه، یعنی »اتفاق 
مثلث« ایجاد كرد. باید اضافه كرد در چنین ش��رایطی 
كه یك بحران بین المللی رخ داده بود و ایران به جهت 

بروز جن�گ جهان�ی اول، ش�رایط 
عمومی ایران را كاماًل بحرانی نمود، 
به گونه ای ك�ه وضعی�ت اقتصادی 
مردم در اثر ت�ورم و بیکاری و ضبط 
موادغذایی به دست اشغالگران، به 
ش�دت رو به وخامت نهاد! در شمال 
ش�رقی ایران، نه تنها م�ردم عادی 
ماه هابود طعم گوش�ت را نچشیده 
بودن�د، حت�ی از ق�وت الیم�وت 
خود، یعن�ی نان نیز مح�روم بودند!

گذری بر زمینه های تاریخی و اجتماعی پیدایش نهضت جنگل

 واكنشی دینی و ملی 
در برابر تباهی ایران
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موقعیت استراتژیك جغرافیایی، كانون نزاع شده بود، 
كنگره انترناسیونال اول و دوِم سوسیالیست   ها برگزار 
گردیده و لرزه ای فلس��فی نیز بر این تشنج جهانی 
افزوده شده بود، كه ایران را نیز متاثر ساخت . بر این 
اساس و مبتنی بر تبیین باال، رویدادهای بین المللی 
نیز در چارچ��وب مبانی نظری مف��روض، به ظهور 

جنبش مسلحانه جنگل یاری رساند. 
آنچه كه از نگاشته های ش��اهدان داخلی و خارجی 
به دست می آید، حكایت از س��یر نزولی سطح رفاه 
و معیشت مردم در طی قرون نوزدهم دارد. به بیان 
دیگر در حالیكه همه ش��اهدان خارجی اوایل سده 
بیستم، زندگی روستایی را بیش از حد فقیر و نا امن 
توصیف كرده اند، اغلب سیاحان اوایل سده نوزده، 
شرایط نسبتاً خوب زندگی روستایی را یادآور شده 
اند! مثالً »شیل« در مورد روستا   ها اینطور می گوید: » 
آسایش واقعی چشمگیری وجود دارد و من از اینكه 
هموطنانم از این آسایش بهره مند نیستند، غبطه 
می خورم! « یا » در كشور كم جمعیتی مانند ایران، 
به نفع زمین داراست كه با رعایایش به خوبی رفتار 
كند و آنها را در امالك خودشان نگه دارد. بنابراین 
زمینداران با رعایش��ان، به خوبی رفتار می كنند!«. 
»بنیامین « نیز در خصوص شرایط دستمزد كارگران 
اینطور ش��رح می دهد: » رعایای شاه فقیر نیستند 
و ش��واهد و مدارك اندكی، مبنی بر فقر ش��دید در 
مملك��ت او وج��ود دارد!«. وی اندك بودن ش��مار 
كارگران و نیز سیار بودنش��ان را، امتیازی برای آنها 
جهت درخواس��ت برای دستمزد بیش��تر می داند. 
»استاك « نیز مش��اهده می كند كه كمبود نیروی 
كار، قدرت چانه زن��ی زارع��ان را افزایش می دهد: 
»روی هم رفته به نظر می رسد كه مستاجر ایرانی، تا 
هنگامیكه اجاره خود را بپردازد، از اجاره داری خود 
بهره مند و مطمئن است«. از این به بعد هر چقدر به 
اواخر قرن 19 نزدیك می شویم، شاهد خالی تر شدن 
سبد خانوار روستایی و كاهش رفاه معیشتی مردم 
هستیم كه اگر با نگاهی جامعه شناختی تر به پدیده 
مذكور دقیق شویم، می توان مكانیزم این تحوالت 
اجتماعی – اقتصادی را اینطور تبیین نمود: به سبب 
بهبود سیس��تم حمل و نقل، ایجاد خطوط جدید 
تلگراف به اروپا، رفت و آمد كشتیهای بخار در دریای 
خزر و خلیج فارس و به خصوص افتتاح كانال سوئز، 
تجارت ایران با اروپا، چند برابر ش��د. تقاضای پنیر، 
برنج، میوه، ابریشم و تریاك در اروپا، تأثیر مهمی بر 
كشاورزی ایران گذاشت و زراعت محصوالت نقدآور، 
جای زراعت معاشی را گرفت. افتتاح سازمانهای مالی 
دولتهای بریتانیا و روس��یه در ایران نیز، به تجارت 
ش��تاب داد. ورود مصنوعات اروپای��ی به خصوص 
منس��وجات، موجب كاهش ص��ادرات پارچه نخی 
و پشمی و بافته های ابریش��می ایران شد. این امر، 
شدیداً به صنایع خانگی پیش��ه وران، كوچ نشینان 
و دهقانان صدمه زد، چرا كه محصوالت دستی آنها، 
توان رقابت با اجناس فراوانتر و ارزانتر وارده از خارج 
را نداشت. كاهش بهای نقره در اواخر دهه 1860 و 
نیز افت قیمت های جهانی مواد خام در دهه 1870، 
تأثیر منفی دیگری در صادرات محصوالت دس��تی 
ایران بود. بررسی اقتصادی قرن نوزدهم توسط ان 
لمبتن، نیكی كدی، چارلز عیسوی و ویلم فلور و نیز 
تحلیل های قدیمی تر میخائیل پاولوویچ و آوتیس 

سلطان زاده، مؤید این امر است. 
ویلیام فل��ور در مطالعاتش تأكی��د دارد كه اقتصاد 
ایران، به صدور بیشتر مواد خام متكی شد و تجارت 
مصنوعات داخلی به جز فرش، شدیداً كاهش یافت! 
ارزش زمین های كش��اورزی بیشتر شد و حكومت 
میل شدیدی به فروش اراضی خالصه به طبقه جدید 
زمینداران، یعنی ملكداران یافت. این مسئله خود 
سبب صنعتی شدن كش��اورزی و استثمار بیشتر 
كش��اورزان ایران و البته كمبود موادغذایی و ترقی 
قیمت   ها گش��ت كه نتیجه تمامی این تحوالت را، 
می توان ذیل عنوان »توسعه وابسته« برای ایران قرار 
داد، كه تأثیرات ویرانگ��ر آن در زندگی عملی مردم 
در یادداشتهای شاهدان به چشم می خورد. هر چه 
كه به پایان قرن نزدیك می ش��ویم، زمین در دست 
ملكداران متمركز می شد و به موازات آن، دهقانان 
از همه حقوق و داشته های خود محروم می شدند! با 
تمامی این فشار   ها و محدودیت ها، به نظر می رسد 
ملكداران از دهقان��ان مرفه كه تا حدی اس��تقالل 
داش��تند در هراس بودند، هم از این روی سعی در 
فقیر نگاه داشتن دهقانان كردند. نیكیتین كنسول 
دوم روسیه در رشت نیز، چنین مواردی را تأیید كرده 
است. لرد كرزن نیز، خاطر نشان كرده كه زورگویی و 
اجحاف گسترده و غیرمجاز صاحب منصبان متصدی 
جمع آوری مالیات از دهقانان، به »غارتگری با تصاعد 
حسابی« منجر گردید كه از شاه شروع و به دهقانان 

نگون بخت به عنوان قربانی ختم می ش��د. ش��عار 
فرمانروایان چنین بود: هرچه می توانید و هر زمان كه 

می توانید، به دست آورید!
  نقش ش�رایط اقتصادی ایران در پیدایش 

نهضت جنگل
بروز جنگ جهانی اول، شرایط مذكور را كامالً بحرانی 
نمود بطوریكه وضعیت اقتصادی كشور در اثر تورم و 
بیكاری و ضبط موادغذایی به دست اشغالگران، روند 
تاراج و تجاوز و قتل مردم ) عمدتاً دهقانان بی گناه( به 
شدت رو به وخامت نهاد. در گزارش   ها چنین عباراتی 
به چشم می خورد: در شمال شرقی ایران نه تنها مردم 
عادی ماههاست طعم گوشت را نچشیده اند، حتی 
از قوت الیموت خود، یعنی نان نیز محروم هستند! 
گرسنگی، این مردم را چنان در هم پیچیده كه دیگر 
خودكش��ی یا مصرف مردار حیوانات كه در بیرون 
دیوارهای ش��هر افتاده، گرهی از كار ایشان نخواهد 
گشود! با وجود آنكه روزانه فقط در تهران، 30 هزار تن 
غذا توزیع می شد، روزانه 180 تَن در همان هنگام، از 
گرسنگی می مردند! اوضاع در شهرستان   ها بدتر بود. 
بطوریكه در گزارشها، خبر از مرگ روزانه هزاران تن 
در شهر   هایی چون: قم، مشهد، همدان، كرمانشاه، 
قزوین و اراك داده می ش��د. یك مأمور امداد از یك 

هیئت مذهبی امریكایی، چنین گزارش داده است:
 » ]مردم[ بر س��ر هر قوطی خالی ك��ه دور انداخته 
می شد، وحش��یانه با هم می جنگیدند!...  زنان كرد 
و بومیان دیگر برای یك قوطی گوش��ت كنسرو یا 
برای چند تكه نان خشك، تن فروشی می كردند...  
من مردم گرس��نه ای را دیدم كه پِِهن می خوردند و 
دسته های خاردار سبزه را- كه آفتاب سوزان تابستان 
سوزانده بودش��ان- به دهان می گذاشتند. از دیگر 
صحنه های رقت بار، مردگانی بودند كه كنار جاده 
افتاده بودند و نگاه بی جان و چشمان غیر طبیعی و 
بزرگشان را، مگس   ها می خوردند و آفتاب دهشتناك 

بر آنها می تابد!...  «. 
  نقش شرایط بهداش�تی ایران در پیدایش 

نهضت جنگل
با توجه به فضایی كه در خصوص وضعیت رفاه مردم 
در نیمه دوم قرن 19 ترس��یم شد، حدس منطقی 
وضعیت بهداشِت زیست رعایا دشوار نیست. طالبوف 
در »كتاب احمد « به مواردی اش��اره می كند مانند: 
»تراش��یدن موی س��ر اطفال یا جوانان و پیران در 
وطن ما، بر همه كس معلوم است. تیغ های زنگدار 
و لته های چركی��ن -كه به دس��ته تیغه   ها پیچیده 
اند- معنی كثافت را مجسم كرده و اطفال را به انواع 
ناخوشیهای تحت الجلد، دچار می كند...  خزینه های 
حمام های ما-كه روزی پانصد نفر آدم در آن غسل و 
جهال و اطفال در ادرار می كردند- چون اساس ُكریت 
آب را به تغییر طعم و لون گذاشته ایم، علی الحساب 
وضع به همان قرار اس��ت و گویا صد سال دیگر هم 
خواهد بود!...  می رسیم به مقابل مسلخی كه قصابان 
شهر حیوان ذبح می كنند و گوشتش را برده در بازار 
و سایر معابر می فروش��ند. اول كه می خواستیم از 
مقابل این گندگاه بگذری��م، از یك طرف بوی گند 
-كه بی مبالغه نیم فرس��خ صحرای خدا را متعفن 
نموده- نمی گذاش��ت دس��تمال را از دهن و دماغ 
خودمان بكشیم و تنفس نماییم! از یك طرف به قدر 
پنجاه سگ چركین و هار، هم آواز دور ما را گرفته و 
عوعو می زدند...  «. یا در خصوص منطقه مورد توجه 
ما یعنی گیالن، نمونه   هایی از گزارشات و اخبار به جا 
مانده كه اگر چه اندك، اما مشتی است نمونه خروار: » 
در 1891، میرزاعلی خان به عنوان والی كل به گیالن 
فرستاده شد. به زودی واگیری وبا در آنجا شایع شد، 
كه حدود 12 هزار نفر را به هالكت رس��اند! در كنار 
شیوع مكرر وبا، بیماری خاص ابریشم نیز، به نابودی 
صنعت ابریشم ) 1877 و 1864( منجر شد كه عماَل 
ضعف و ناتوانی ایالت ثروتمند گیالن را در پی داشت. 
در همین راستاست كه پس از اعاده مشروطیت و در 
پی انقالب بهمن 1287 رشت، انجمن حفظ الصحه 
تشكیل گردید تا به حفظ بهداشت عمومی، در سطح 

رشت بپردازد...  «. 
  نقش ش�رایط آموزش�ی ایران در پیدایش 

نهضت جنگل
 به طور كلی می توان، دو نوع نهاد آموزشی را در نظام 
سنتی قبل مشروطه تشخیص داد: اول مكتب خانه   ها 
كه كودكان در آن خواندن و نوشتن می آموختند و 
نوع دوم مدارس دینی یا هم��ان حوزه های علمیه 
كه افرادی كه قصد طلبگی داش��تند، در آنها درس 
می خواندند. تنها اعیان و توانگران و بازرگانان بودند 
كه فرزندان خود را برای درس خواندن به مكتب   ها 
می فرستادند، آن هم در حدی كه در دربار و بازار به 
كارشان آید و توده مردم، به درس خواندن احساس 
نیاز نمی كردند و یا آنكه وسع مالی شان اجازه نمی داد! 
از طرف دیگر ش��یوه مرس��وم در مكتب ها، نارسا و 
نادرست بود. مثال برای شناختن الفبا، به بیش از یك 
سال زمان نیاز بود! با این همه رواج و رونق مدارس 
علوم دینی در انقالب مشروطه، نمایان بود، چه اینكه 
طالب در برخی اعتراضات نخس��تین این جنبش، 

پیشگام بودند. 
اگر چه كوشش برای نوین كردن سیستم آموزشی و 
كسب علوم جدید، پیشتر هم توسط كسانی همچون 
عباس میرزا با اعزام تعدادی دانشجو به فرنگ انجام 
یافته بود، اما اولین فعالیته��ای متمركز و مداوم در 
ایران، به تأسیس    دارالفنون مرتبط می شود. از اوایل 
سلطنت مظفرالدین ش��اه، این فرآیند در گسترش 
آموزش مدرن سرعت بیش��تری یافت. به طوریكه 
در تهران جمعی از فعاالن این نهضت فرهنگی، در 
تش��كلی تحت عنوان » انجمن معارف« گرد آمدند 
كه برجسته    ترین آنها، عبارت بودند از: امین الدوله، 
حاجی میرزا یحیی دولت آبادی، احتشام السلطنه و 
حاجی امین الضرب. با این همه نقصان آموزش و نیز 
تمایل عمومی برای توسعه آموزشی و فرهنگی را، 
می توان از بس��ترهای فرهنگی و آموزش��ی نهضت 

جنگل قلمداد كرد.  

نظری بر یك یادمان در باب سلوك فردی 
و اجتماعی آیت اهلل نصراهلل شاه آبادی

عالم اخالقی

یك مأم�ور امداد ش�رایط قحطی 
اول در ایران را، چنین گزارش داده 
اس�ت: » ]مردم[ بر س�ر هر قوطی 
خال�ی ك�ه دور انداخته می ش�د، 
وحش�یانه ب�ا ه�م می جنگیدند! 
زن�ان ب�رای ی�ك قوطی گوش�ت 
كنس�رو ی�ا ب�رای چند تک�ه نان 
خشك، تن فروشی می كردند. من 
مردم گرس�نه ای را دیدم كه پِِهن 
می خوردن�د و دس�ته های خاردار 
س�بزه رابه دهان می گذاشتند. از 
دیگر صحنه های رقت بار، مردگانی 
بودند كه كنار جاده افتاده بودند...  «
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     زنده یاد آیت اهلل حاج شیخ نصراهلل شاه آبادی


