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صاحبقرانیعنیچه؟
بیشتر ما عبارت «صاحبقران» را بارها شنیدهایم؛
به ویــژه در توصیف ناصرالدینشاه قاجار .اما بد
نیست بدانید که استفاده از این عبارت ،تا پیش از
دوره تیموری ،معمو ًال برای مباحث نجومی و قرین
شدن دو سیاره یا ستاره با یکدیگر بود .بعدها و به
ویژه در میانه دوره تیموری ،صاحبقران ،مترادف
با سعادتمند و خوشاقبال گرفته میشد .در این
دوره ،سالطین و امرایی را که هنگام قرین شدن
دو سیاره به دنیا میآمدند ،صاحبقران میگفتند؛
البته در این بین ،فرمانروایانی هم بودند که در
چنین زمانی متولد نشده بودند ،اما خودشان را
صاحبقران میدانستند؛ به هر حــال ،دارندگی
استوبرازندگی!دردورهصفویهاستفادهازعبارت
صاحبقرانبهشاهاختصاصیافتوازآنبهبعد،دیگر
زیردستان او را به این صفت نمیخواندند .احتماال
درهمیندورهبودکهبهتدریجمفهومقرینشدندو
سیارهدرعبارتصاحبقران،جایخودرابهمعنای
«صاحبدوقرن»داد؛یعنیکسیکهدوقرنازعمر
ِ
یافرمانرواییویگذشتهباشد؛البتهوقتیمیگوییم
قــرن ،حواستان به عــدد  100نــرود و با خودتان
نگویید یعنی طرف 200ساله بودهاست؟! قرن در
محاسبات این دوره معادل  20یا  25سال گرفته
میشدوهنگامیکهدورانحکومتشاهیاسناواز
 40یا 50سالگیمیگذشت،صاحبقرانمحسوب
میشد .البته توصیف شاهان با این عبارت ،خیلی
هم قاعدهمند نبود؛ اما درمجموع ،میتوان برای
عبارت صاحبقران ،معنای سعادتمند ،خوشقدم
و خوشاقبال را در نظر گرفت؛ چرا که طول عمر و
افزایش مدت فرمانروایی ،خود به نوعی از اقبال و
سعادتمندیفرمانروا ناشیمیشد.

یخارجی زیرتیغامیرکبیر
اسبابباز 
جــواد نوائیان رودســری – دوران صدارت
میرزا تقیخان امیرکبیر ،برههای کوتاه اما
طالیی در تــاریــخ ای ــران محسوب میشود.
او جِ ــد و جهد فــراوانــی بــرای ســامــاندادن به
اوضاع ایران داشت؛ در واقع میکوشید ضمن
ترمیم ویرانیها ،مسیر رشــد و ترقی کشور
را در عرصههای مختلف هموار کند .یکی
ترین ایــن عرصهها،
از مهم ِ
اقــتــصــاد ب ــود .امــیــر بــرای
بهبود اقــتــصــاد ایـــران،
سیاست تقویت داخل
و بینیازی از خــارج
را پیش گرفت و این
رویــــکــــرد ،بــاعــث
تـــــرقـــــی ســطــح
معیشتی مــردم
و بهبود اوضاع
اقــــتــــصــــادی
کشور شد.

تبعیدیهای استالین ،سر سفره مشهدیها!
نوائیان  -مشهد در سال  1321خورشیدی،
میزبان تعداد زیــادی از لهستانیهایی بود
که پس از تصرف کشورشان توسط هیتلر و
استالین ،به سیبری فرستاده شدهبودند.
با آغاز جنگ شوروی و آلمان نازی ،دیکتاتور
شــوروی تصمیم گرفت از این تبعیدیهای

ایران باستان

سابقه 2193سالهپارلماندرایران!

میرزا تقیخان با چه راهکارهایی به جنگ با نفوذ بیگانگان در اقتصاد ایران برخاست؟

آواره در جبهه متفقین استفاده کند .هزاران
نفر از این لهستانیها که شامل پیرمردها،
زنان و کودکان نیز میشدند ،پس از اشغال
ایران توسط متفقین ،وارد ایران شدند تا از این
طریق ،ابتدا به عراق و سپس به اروپا بروند .در
این بین ،فقط جوانان و سربازان لهستانی،

▪ 4راهکارطالیی

امیرکبیر برای کنترل اقتصاد ایران از آشوب و
تشویشی که گرفتار آن شده بود ،چهار راهکار
طالییرابهکارگرفت:
اول :مقاومت در برابر سیاست درهــای باز
اقتصادی :امیر معتقد بود که تجارت آزاد در
شرایطی که هنوز کاالی ایرانی قدرت رقابت با
کاالی فرنگی را ندارد ،شیرازه صنایع و اقتصاد
ایرانراازهممیپاشاند.بههمیندلیل،دردوران
او ،قراردادهایی که متضمن واردات بیرویه و
معافازعوارضگمرکیمیشد،بهامضانرسید.
میرزا تقیخان تالش میکرد امتیازاتی را که
روس و انگلیس از دولتهای قبلی گرفت ه بودند
هم ،به نوعی تضعیف کند .این رویکرد سبب
نارضایتی شدید اروپاییها از او شد؛ تا آنجا که
ِ
خواستفرانسهرادراینزمینهقبولنکرد،
وقتی
سفیر این کشور به حالت قهر تهران را ترک کرد؛
اماامیراهمیتیبهایناقدامنداد.
دوم :تعیین تعرفههای سنگین گمرکی:
امیرکبیر برای واردات کاالهایی که مشابه ایرانی
داشتند،امابهدلیلتقاضایداخلی،گریزیازوارد
کردنآنهانبود،تعرفههایسنگینگمرکیوضع
کرد.اوازسرنوشتشومیکهگریباننساجانهند
را پس از واردات بیرویه پارچه از انگلیس گرفت،
به خوبی آگاه بود و نمیخواست این ماجرا در
ایرانتکرارشود«.شیل»،سفیروقتانگلیس
در ایران ،در نوشتههایش به این مسئله اشاره
میکندکهامیرکبیرازقدرتنهانیخودبرای
جلوگیری از واردات کاال استفاده میکرد و

ایرانراترککردندوبقیهدرکشورمابهصورت
مهمانان ناخوانده ،مدتی را گذراندند .یکی
از شهرهای محل استقرار آنها ،مشهد بود.
شــهــرداری مشهد در ســال  ،1321بخش
بیرون باغهای نکاح را به اردوگاه لهستانیها
تبدیل کرد و مدتی بعد ،ساختمانی بزرگ در
داخل شهر به آنها واگذار شد .این اقامت ،با
حمایتغذاییمردممشهدهمراهبود.باوجود
قحطی ناشی از جنگ و مصادره موادغذایی

اگر دستش میرسید ،اجازه نمیداد هیچ کاالی
انگلیسیبهایرانراهیابد.
سوم :جلوگیری از خروج طال و نقره :امیر در
این زمینه ،به همان سیاستی روی آورد که پیش
از او کریمخان زند نیز دنبال کــردهبــود .میرزا
تقیخان با تمهیداتی ،مسیر تجارت را ،به شکل
مبادلهپایاپایهموارمیکردتابهاینوسیله،مانع
ازخروجطالیایرانشود.یکدیپلماتانگلیسی
در اینباره مینویسد« :کوشش نمودم به امیر
حالیکنمممانعتازوارداتکارصحیحینیست؛
چهاگربهایکاالهایوارداتیرابهطالنپردازند،
به جای آن باید محصوالت ایرانی ،خواه مواد خام
و خواه ساخته بدهند[!] نتیجه اجتنابناپذیر،
همان تشویق و ترقی صنعت است .گمان ندارم
نکتهجوییهایمندراوتأثیریبخشیدهباشد».
چــهــارم :توسعه صنایع داخــلــی :تقویت
کشاورزیوصنعتدرداخلکشور،شاهبیتغزل
توسعهاقتصادیبودهوهست.امیرکبیرباآگاهی
ازاینمسئله،سهرویکردگفتهشدهرابرایتقویت
اینعرصهبهکاربست.اوترجیحمیدادکاالهای
مورد نیاز کشور ،ولو با کیفیت پایینتر ،در داخل
تولیدشودوصنعتگرایرانیبهتداومفعالیتخود
امیدوار باشد .روایتها و داستانهای فراوانی
در این زمینه وجــود دارد که در سالیان قبل و
ضمن یادداشتهایی در همین صفحه ،به نظر
خوانندگانگرامیروزنامهخراسانرساندهام.
▪ممنوعیتوارداتاسباببازی

در میان تمام اقــدامــات امیرکبیر در مسیر

توسعه اقتصادی کشور ،مسئله ممنوعیت
واردات اسباببازی از خــارج ،کمتر شنیده
شدهاست .شاید جالب باشد که بدانید یکی
از اقالم وارداتی انگلیسیها به ایران در دوره
ک و اسباببازیهای تولید کشور
قاجار ،عروس 
خودشان بود که به دلیل تازگی و نوع ساخت،
در داخــل ایــران طــرفــداران زیــادی پیدا کرد.
ظاهر ًا این واردات از دوره محمدشاه قاجار آغاز
شد؛ چرا که در دوره زمامداری امیرکبیر ،یعنی
سالهای ابتدایی سلطنت ناصرالدینشاه،
اسباببازی خارجی کام ً
ال رایــج و به یکی از
کاالهای وارداتی تبدیل شدهبود .محمدشفیع
قزوینیدر«کتابچهقانون»کهدرشرحتنظیمات
دولتی امیرکبیر به رشته تحریر درآمده است،
ِ
عروسک
مینویسد«:هرسالهمبالغخطیراشیاء
بازی اطفال از دولتهای خارجه حمل به ایران
میشد» و سپس میافزاید که امیر ،واردات را
ممنوع کرد ،چرا که «قرار و مدار امیرکبیر چنان
بود که صد دینار پول از ممالک محروسه به دول
خارجه نــرود ».میرزا تقیخان معتقد بود که
اسباببازی چیزی نیست که نتوان در داخل
کشور تولید کرد و وارد کردن آن از اروپا ،عین
بیسیاستی و حتی خیانت به میهن است .به
این ترتیب ،تا پایان دوران صدارت امیرکبیر،
واردات اسباببازی خارجی به ایران ممنوع
شد .امیر برخی از صنعتگران ایرانی را به تولید
اسباببازیتشویقکرد؛امامتاسفانهباشهادت
او ،فعالیتهای اقتصادی در عرصه تولید
اسباببازی در ایران ،متوقف ماند.
تار
یخ

توسطاشغالگران،مردممشهدهرچهداشتند
با لهستانیها تقسیم میکردند و خاطره
خــوش مهماننوازی مشهدیها در ذهن
آوارگان لهستانی ماندگار شد .تعدادی از این
ن سالها دار فانی را وداع
لهستانیها که در آ 
گفتند ،در آرامستان ارامنه مشهد واقــع در
انتهای بولوار شهید کریمی ،مدفون هستند
و سفارت لهستان بر قبر آنها ،یادمانی را بنا
کردهاست.
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درســت است که از تشکیل مجلس شــورای ملی
در ایران ،حدود  114سال میگذرد و ایرانیان،
به طور رسمی ،بیش از یک قرن است که مجلس
قانونگذاری دارنــد ،اما این به آن معنا نیست که
نیاکان ما با شورا و تشکیل مجلس بیگانه بودهاند.
نوروزسال 173پیشازمیالدبودکهبزرگانکشور،
نخستینبار مجلسی را برای انتخاب فرمانروای
ایــران تشکیل دادنــد .این مجلس که متشکل از
ُمغان،شاهزادگانواشرافاشکانیبود،بهمجلس
« ِمهستان»مشهورشد.دستاوردنخستینپارلمان
ایران،ارزشمندبود؛مهردادیکم،معروفبهمهرداد
بزرگ که منتخب این مجلس محسوب میشد،
توانست بقایای سلوکیان را از ایران بیرون بریزد
و خوزستان را از لوث وجود بیگانگان پاک کند.
ایران در دوره مهرداد یکم ،به یکی از طالییترین
ادوار تاریخ خود رسید و این موضوع ،نشان داد که
مجلسومشورتمیتواندزمینهسازپیشرفتهای
بزرگ برای ایرانیان باشد .مجلس «مهستان» از
اختیار و اقتدار فراوانی برخوردار بود .اعضای آن
در تعیین فرمانروا و ارائــه راهکارهای مؤثر ،تنها
اصل مصلحت کشور را مالک قرار میدادند .به
عنواننمونه،هنگامیکهدرسال 53میالدی،قرار
شدفرمانروایجدیدانتخابشود،مجلسازمیان
فرزندان ونن دوم ،کوچکترین آنها یعنی بالش
رابرگزیدواینانتخابرابهمصلحتکشورودولت
دانست .اتفاق ًا این انتخاب پیامدهای فرهنگی
خوبی برای ایران داشت که وحدت مذهبی یکی
از آنها بود .برخی از مورخان معتقدند که راز عمر
دراز سلسله اشکانی که حدود  500سال بر ایران
فرمانروایی کردند ،ریشه در توجه و اهتمام آنها
به مشورت و انتخاب جمعی داشت؛ هر چند این
موضوع تنها یکی از دالیل دوران طوالنی حکومت
دودماناشکانیاست.
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