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يادداشت

ماجرای
امامزاده بی غیرت!!
مرتضینوروزی
� میرزا حس��ن شیخااسام ملقب به ریس
المجاهدی��ن  ،از مش��روطهخواهان قزوین
بود .وی در س��ال 1۲۴۵ه.ش به دنیا آمد و
در س��ال  1۲98ه.ش درگذشت .وی فرزند
«میرزا مسعود شیخااسام» از علمای قزوین
بود و از سوی ناصرالدینشاه به شیخااسام
ملقب ش��ده بود .وی مخالف مشروطه بود،
و نظام مشروطه را موجب فساد میدانست
به همین س��بب برای جلوگی��ری از آن در
قزوین خطبه میخواند .ام��ا فزندش میرزا
حس��ن ،موافق سرسخت مش��روطه بود و
ب��رای تحقق آن به فعالیت تش��کیاتی هم
میپرداخت .وی به همین سبب گروهی به
نام «انجمن مجاهدین قزوین» را پایهریزی
ک��رد تا مش��روطهخواهان ش��هر را گردهم
آورد .هنگامی که محمدعلیشاه به مخالفت با
مشروطیت برخواست ،میرزا حسن ،به دفاع
از مشروطیت گروهی را که متشکل از ۲۰۰
س��وار مس��لح بود به تهران برد .نمایندگان
مجل��س از وی و مجاه��دان همراه��ش
اس��تقبال کردند و او را «رئیسالمجاهدین»
نامیدند .اندکی بعد محمدعلی شاه مجلس
با ب��ه توپ بس��ت و مش��روطهخواهان را
مورد پیگ��رد ق��رار داد .حکم دس��تگیری
میرزا حس��ن نیز ص��ادر ش��د و وی برای
نجات جان خویش به اس��تانبول گریخت.
اندکی بعد مخفیانه به کشور بازگشت تا در
تحرکات مشروطهخواهان ایفای نقش کند.
هنگامی که مشروطهخواهان ،رشت را فتح
کردند و س��ر راه تهران وارد قزوین شدند،
رئیسالمجاهدین و دیگر مشروطهخواهان
قزوین هم به آنها پیوس��تند و شهر را دست
گرفتند .در این گیرودار پدر میرزا حس��ن،
یعنی میرزا مس��عود شیخااس��ام توس��ط
مش��روطهخواهان کشته شد و شایع گشت
که پس��ر ،مش��روطهخواهان را به قتل پدر
تحریک کرده است .او هرگز نتوانست اتهام
توطئ��ه علیه پدر را از خوی��ش دور کند و
از سوی مخالفان مش��روطه به «بی غیرت»
ملقب گردید .وی در سال  1۲98درگذشت
و مش��روطهخواهان برای تجلیل از وی بر
مزارش مقبره ای ساختند ،اما مردم شهر مزار
او را «امام��زاده بیغیرت» نامیدند .وی برای
آبادی مزارش ،موقوفاتی تخصیص داده بود
اما با این حال مقب��ره اش همچنان متروک
است .این مقبره حدود  ۲۵کیلومتری شرق
قزوین در جنوب-شرقی نیروگاه برق شهید
رجائی و در کنار جاده قدیم تهران � قزوین
قرار دارد.

ادوارِ
تاریخ ایرانزمی��ن را بر مبنای پارامترهای
ِ
متفاوتی تقسیم بندی می کنند ،که عموم ًا تقسیم
بندی رایج بر اساس سلسلههای سیاسی حاکم
ب��وده اس��ت.برای نمونه،در مت��ون تاریخی به
کرات با عبارتی مثل عصر س��لجوقیان یا دورۀ
ّ
غزنوی��ان یا مانند اینها روبرو می ش��ویم.واقع
امر این اس��ت که به رغم وجود چنین تقسیم
بندیهای��ی در متون تاریخی و تحقیقات مرتب��ط – حوزههایی مثل
تاریخ ادبیات،باستان شناسی،جامعه شناسی تاریخی،و امثالهم – ولی
در عالم واقع گاه به س��ختی می توان ما بی��ن این دورههای مختلف
خطوط تمای��ز پُر رنگی ترس��یم کرد.البته نه این ک��ه تفاوتی وجود
نداشته باشد،ولی دورههای همسایه و مقارن،به سختی از یکدیگر قابل
تشخیص و تفکیکاند و بعض ًا فقط اهل فن ،آن هم با دقت نظرهای
مفهومی و روش��ی ،می توانند مث ً
ا غزل��ی از دورۀ غزنوی را با غزلی
از ادب عصر س��لجوقی مقایسه کنند و تداومها و تفاوتها را مشخص
کنند – و البته که در این حوزه هم هیچ اجماعی بین کأفۀ علما نیست
و اختاف نظر بسیار است.
ا ّما دورۀ مش��روطیّت یکی از معدود دورهها – و شاید به تسامح تنها
دورهای – اس��ت که از ما قبل خود ُچنان متمایز ش��ده اس��ت که نه
تنها برای متخصصین بلکه برای مردم عادی نیز بی چون و چرا قابل
تشخیص و تمیز است.برای مثال،در ادب دورۀ مشروطه مفاهیمی مثل
وطن،آزادی،اس��تبداد،قانون و دیگر مفاهیم نوآیین مأخوذه از اندیشۀ
سیاس��ی جدید به کار رفته است که بی هیچ تردیدی معادلی در ادب
قدیم ما ندارد.برای نمونه،محمدرضا شفیعی کدکنی سیر تحول موتیف
« وطن» را در مقالۀ مستطابِ « تلقی قدما از وطن» نشان داده است و
همو در همانجا تاکید کرده است – با استنادی تلویحی به آثار فریدون
آدمیت – که وطن و مفهوم همبستۀ آن« ،ملیّت» ،انگارهای عاریتی و
وارداتی است که توسط روشنفکرانی همچون میرزافتحعلی آخوندزاده
( 1۲9۵-1۲۲8ش) و جالالدین میرزای قاجار( 1۲89-1۲۴۶ش) و
میرزا آقاخان کرمانی (131۴-1۲7۰ش) به جغرافیای فکر مش��روطه
وارد شده است.از همین رو،وطن مشروطه دیگر آن ترجیع بند تکراری
ادبیات عرفانی که وطن را مصر و عراق و شام نمی دانست نبود بلکه
تبدیل به واقعیتی عینی شده بود که ملتی واقعی را با تاریخ و جغرفیایی
مش��خص در بر گرفته بود؛لذا شاعر می توانست چنین دردمندانه در
رث��ای رنجهای آن مویه کند «:کنون چرا نکن��م ناله از برای وطن/که
من چو نای شدستم ز نالههای وطن/مگر چه پنبۀ غفلت فشردهاند به
گوش/که خود نمیشنود هیچ کس صدای وطن/وطن سام فرستد
همی به فرزندان/کجاس��ت گوش که او بش��نود صدای وطن/وطن
غریب و وطن بی کس و وطن تنها/کجاس��ت آن که ش��ود یک دم
آشنای وطن».
پس بدین گونه عصر مشروطه با خطوط تمایزی پُر رنگ و برجسته از
ادوار قبل از خودش جدا می ُشد و هندسۀ فکری نوآیینی را بنیاد می
گذاشت که حتی در ادب و شعر – که عموم ًا یکی از پایدارترین ارکان
نظام فکری ماست – نیز به راحتی قابل شناسایی بود و هست.ولی اگر
بخواهیم چرایی پُر رنگ شدن خط تمایز این دوره را با ادوار قبلی جویا
ش��ویم،واقع ًا این تفاوت از کجا آمده است؟ آن جوهرۀ انقابی عصر
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مش��روطه که هر آن چه سخت و استوار بود را دود می کرد و به هوا
می فرستاد،کجا قرار داشت؟می توان به پرسش فوق پاسخهای بسیار
ِ
مثال،تغییرات جمعیت شناختی،مهاجرت کارگران و
متفاوتی داد؛برای
تجار به قفقاز و امپراطوری عثمانی،انسداد نظام سیاسی،تغییر در هیأت
حاکمه(ورود نخبگان جدید با درکی متفاوت از ام ِر ُحکمرانی)،ورود
اندیش��ههای نوین،رواج روزنامه و متعاقب�� ًا افزایش آگاهی عمومی و
غیرهم.هر ی��ک از این پارامترها را که برگزینیم ضرورت ًا بایس��تی به
مقدمات و روش شناس��ی متناسب آن هم پایبند باشیم؛مث ً
ا تمرکز بر
موضوع مهاجرت کارگران و تجار ما را وارد عرصۀ اقتصاد سیاسی می
کند.ا ّما ورای تمام این مولفهها و عناصر تاثیرگذار،که هر یک به خودی
خود،برای فهم چرایی و چگونگی وقوع انقابِ مش��روطیّت ،بس��ی
ارزشمند اَند،به نظر می رسد که یک «اَبَر مولفه» وجود داشته است که
توانسته با مغناطیسش تمام این عناصر را فعال کند.یعنی آن که اساس ًا
در غیابِ آن ،این عناصر و مولفههای حاشیهای نمی توانستند به مثابه
عنصری تاثیرگذار موضوعیّت پیدا کنن��د.و آن اَبَر مولفه و آن عنصر
جوهرینی که توانس��ته است سرشت نش��ان این دوره باشد را شاید
بتوان «تصلب سنت» دانست.
در ایران پیشامشروطه سنت در تمام وجوهاتش به بن بست و انسداد
رس��یده بود،و از همین رو،جامعه یا بایستی راه گورستان در پیش می

گرفت و یا س��نت را روانۀ گور می کرد.نظم س��لطانیِ به جا مانده از
س��دههای میانه؛زبان مستعمل و دستفرس��ود شعر پارسی که به تعبیر
نیما یوشیج با گرفتن موضوعات تکراری از اساف و تحویل آنها به
اخاف بزرگترین تحقیر را نثار روحمان می کرد؛انسانشناسی ما قبل
تاریخیاش ،که در آن مفاهیمی مثل انسان و شهروند معنایی نداشت؛و
نهایت ًا کلیّت نگاهاش به جهان که آن را خیمهای از «طبایع» می دید که
قابل دس��تکاری و مدیریت نیس��ت(در مقابل نگاه مدرن که جهان را
مجموعهای از امکانها برای خلق «صنایع» می داند)؛همۀ اینها وجوهاتی
از سنت بودند،سنتی که تمام توش و توانش را از دست داده بود.
ا ّم��ا با این وجود،حتی چنین وضعیتی هم نمی توانس��ت ذات ًا زایندۀ
تح��ول عظیمی مثل مش��روطیت بش��ود،بلکه پیش ش��رط آنها یک
«تروم��ا»ی ملی بود تا زخمهای بر وجدان عمومی جامعه بزند.و این
ترومای تاریخی فقط می توانس��ت از دل جنگ بیرون بیاید:جنگهای
ایران و روس و شکست خفت بار نظام سنت از جهان مدرن.
آن ترومای ملی ،بعد از شکست ایران و ایرانیان از روسیه و پذیرش
عهدنامههای��ی که در حافظ��ۀ تاریخی ما لقب خفت بار گرفتند – به
نامهای گلستان و ترکمنچای – پرسشی در وجدان عذاب آلود ایرانی
پدید آورد که ظاهرا ً نخستین صورتبندی خود را در ذهن و زبان عباس
ِ
غیرت نیروهایش تکیه کرد
میرزا یافت؛اویی که هرچه بر زورِ بازو و

ِ
قدرت اس��لحه و غرش توپهای روس��ی بر نیامد.عباس میرزا
از پَس
– ب��ی آن که بداند؛ناخودآگاه – این لحظۀ تروماتیک()traumatic
را بدل به دقیقهای پروبلماتیک()problematicکرد،و گویا از سفیر
پاسخ پرسشی را جویا شد که تقریب ًا می توان گفت در طی دو
فرانسه
ِ
ِ
پروبلماتیک حاکم بر اندیشۀ روشنفکران و
قرن گذش��ته اصلی ترین
متفکران  ،و حتی فراسوی آن،حاکم بر دغدغههای عامی ترین مردمان
کوچه و بازار این سرزمین نیز بوده است:ما(ایرانیان) چگونه ما شدیم
و شما(غربیان) چگونه شما ُشدید؟ به تعبیر بهتر چرایی و چگونگیِ
س��نت ،که ما را ما کرده است ،و دایل و علل تجدد ،که شما را شما
کرده اس��ت ،چیست؟ به بیانی دیگر،چرا ملتها شکست می خورند؟
و،چرا ملتها پیروز می شوند؟
از منظری فلسفی،ترومای ملی تحقیر در جنگ و دیپلماسی،توانست
«زمان تاریخی» را از «زمان اندیش��ی» ج��دا کند و به آن ضرباهنگی
متفاوت ببخشد.در ادامه ،سرعت و جهت تغییرات در این دو ساحت
زمانی چنان متفاوت شد که عاقبت زمان تاریخی در امواج انقابی که
برآمده از زمان اندیش��ی بود فروپاش��ید و نظم نوینی از دل آن بیرون
آمد.ولی متاسفانه نظم نوین «هیأت تالیفی» کهنه و نو نبود،بلکه بیشتر
«نسخ سنت».از همین
تاشی بود مکانیکی – و نه دیالکتیکی – برای
ِ
رو«،جدال قدیم و جدید» را در دو عرصۀ ستیز قلمها ،و ستیزش بدنۀ
شیخ اهل سنت
اجتماعیشان برانگیخت،و متاسفانهتر آن که ،با اعدام ِ
برای جناح کهنه خواهان شهیدی ساخت تا از سپیده دمان مشروطه تا
اکنونیّتی که کماکان از منظر زمان اندیشی در عصر «پیشامشروطه»قرار
دارد ،نیروهای اجتماعی حامیش��ان را با ش��ور و هیاهوی هیجان و
عاطفه،برای تداوم بخش��یدن به «زما ِن تاریخی افقِ سنت»،در حالت
تهییج نگه دارند.پس مجموع ًا می توان گفت که تجربۀ مشروطۀ ایرانی
بر بستری از یک ترومای ملی بنا شده،با تبدیل آن لحظۀ «تروماتیک»
به پرسش��ی «پروبلماتیک» تداوم یافته،جدال قدیم و جدید را در افق
نسخ سنت
زمانی تاریخی و اندیشی شکل داده و در نهایت معطوف ِ
ش��ده اس��ت.ا ّما با این حال مش��روطیّت،از منظری فلسفی،پدیدهای
تاریخی و متعلق به گذش��ته نیست بلکه هم چنان «معاصریّت» ما را
ش��کل می دهد.چرا که نه توانسته است که گسست زمان تاریخی و
اندیشی را برای ما حل و فصل کند و نه مرهمی برای تحقیرهای ملی
ما بیابد.لذا ما هنوز هم در ساحت نظری درگیر پرسشهایی هستیم که
موجد انقاب مشروطیت بوده است و هم در ناخودآگاه جمعی مان
ّ
اسیر آن زخمی هستیم که از ناکامیهای ملی مان دمادم عارضمان می
ش��ود.پس مشروطۀ ایرانی نه «دیروز ابدی سنت» را نسخ کرده است
و نه «تجددی ایرانی» آفریده اس��ت ،بلکه «معاصریّت»ی ایجاد کرده
اس��ت ُمعلق میان کهنه و نو:برز ِخ شترگاوپلنگانۀ مدرنیتۀ سنتی(گا ِو
س��اعدی -مهرجویی بی��ا ِن بصری این برز ِخ تعلی��ق میان کهنه و نو
است؛نمایش جامعهای س��ترون،ناتوان از زایما ِن طفل نارسی که در
زهدان تاریخیاش انه کرده اس��ت؛و عاقب��ت هم از همین درد می
میرد).لذا باید گفت که اگر بخواهیم رنسانسی داشته باشیم تقریب ًا بی
تردید راهی جز بازخوانی «تجربۀ مش��روطه» پیش روی مان گشوده
نیست.مشروطهای که برخاف نظر ماشااه آجودانی – در تکنگاری
نامدارش درباب انقاب مش��روطیّت – ایرانی نیس��ت بلکه باید با
بازخوانی و بازنویسی و بازاندیشی ایرانی بشود.

بی نگاه به جایی که ایستادهایم ،چگونه میتوانیم از آن جا رهایی یابیم؟ بدون
چنی��ن نگاهی ،چگونه میتوانیم جای دیگران را به درس��تی درک کنیم؟
گرچه این پرسشها پاسخی ندارند ،تجربههای ما ،مردم ایران ،در سدههای
اخیر ،تکرار جستوجو برای یافتن پاسخ به این پرسشها را نشان میدهد.
ما کموبیش کوش��یدهایم رهایی را بی نگاه به اینجا که ایستادهایم و اکنون
که از آن سخن میگوییم ،به شکلی گویی خیره به دوردست و جدا از هر
گونه زمان بجوییم .ما مقتضیات زمانی که در آن هستیم و جایی که در آن
هستیم و نیروهاییتاریخمند که وضعیت ما را پدید آوردهاند ،اغلب نادیده
گرفتهایم .به این ترتیب،همانند شطرنجبازانیهستیم که نرد عشق و نفرت با
مهرههای خود میبازند .پس از سالها نابسامانی در ستاندن حق و حقوق
بربادرفته در برزن و بازار ،در سال  1۲83جنبش عدالتخانه در ایران به راه
افتاد .داس��تان را با عبور از ریشههای بسیاری که داشت ،از رمضان 13۲3
هجری قمری آغاز میکنیم ،آنگاه که قند گران شد .گرانی قند در پی جنگ
س��ال  19۰۵روسیه و ژاپن و کمبود آن و در نتیجه کاهش امکان واردات
به ایران پدید آمد .بازرگانان و بازاریان در این میان نقشی نداشتند و همان
قند را با همان سود معمول میفروختند .از سوی دیگر ،صدراعظم وقت،
عینالدوله ،خش��مگین و آمادهی آزار رساندن به مردم به هر بهانهای بود
چرا که با س��فر ش��اه به فرنگ ،بازرگانان بیش از حد به پای وی پیچیده
بودند .در واقع ،آنان از مسیو نوز که رئیس امور گمرک بود ،ناراضی بودند
و پ��س از این که نتیجه نگرفتند ،در حرم عبدالعظیم تحصن کردند .علما
نیز به حمایت از آنان پرداختند .صدراعظم حل این منازعات را نه وظیفه
که دردس��ری برای خود میدید و پس از دورهای از کشمکشها ،آمادهی
فرصتی بود که انتقام بگیرد .گرانی قند ،بهترین بهانه بود .او به عاءالدوله،
حاکم تهران ،مخفیانه دس��تور داد برخی بازرگانان و بازاریان را فلک کند.
عاءالدوله به این بهانه که قند از هر من  ۵ریال به  8ریال رس��یده است،
دس��تور داد چند تن از آنان از جمله دو بازرگانان س��الخورده به نامهای
سیدهاشم قندی و حاج سیدمحسن را در مأ عام فلک بستند .در میانهی

ماجرا ،حاج علینقی پسر ۲7سالهی سیدهاشم نزد عاءالدوله دادخواهیکرد
واو هم حکم کرد که پدر را باز کنند و پسر را به چوب ببندند .این صحنه
با توجه به سرش��ناس بودن سیدهاشم و حاج محسن ،باعث جریحهدار
شدن احساس��ات عمومی ش��د و این بیدادگری ،فضا را برای فریادهای
بیشتر آماده نمود .عدهای از بازاریان ،مغازهها را بستند و رؤسای اصناف و
بازرگانان سرشناس به مسجد شاه رفتند تا به امام جمعه شکایت کنند و از
اون بخواهند که راه و رسم دادگری را به حاکم تهران یادآوری کند .از این
سو ،امام جمعه هم آمادهی فرصتی برای خودنمایی بود ونقشهی عجیبی
کشید و علمای بزرگ تهران را به مسجد شاه دعوت کرد .وقتی سیدجمال
واعظ مش��غول س��خنرانی در مورد بیدادی بود که بر بازاریان و بازرگانان
رفته است ،امام جمعه فریاد برآورد که او کافر و بابی است و به شاه توهین
ک��رده اس��ت و در آن هیاهو ،نوکرهای امام جمعه ب��ا دهها نفر که تحت
تأثیر جو قرار گرفته بودند ،به منبر حملهور شدند .علما گریختند و حتی
طباطبایی نعلین را بر جای نهاد و پابرهنه به منزل رسید .آنجا شور کردند
و طباطبایی گفت با این اوضاع ،ما را پش��تیبان گرانفروشان نشان داده و
حبس میکنند .بهتر است به حرم حضرت عبدالعظیم پناه ببریم .چنین شد
و مهاجرت صغری با حضور علمایی همچون سیدمحمد طباطبائی ،سید
عبداه بهبهانی ،حاج ش��یخمرتضی آشتیانی،صدرالعلماء ،سیدجماافجه،
میرزامصطفی آشتیانی،سیدمحمدصادق کاشانی ،شیخمحمدرضای قمی و
دیگران شکل گرفت .بازاریان و بازرگانان و بسیاری دیگر که از بیدادگری
ب��ه تنگ آمده بودند ،هزینهی حضور آن��ان را میپرداختند و هر روز نیز
بر ش��مار مهاجران متحصن در حرم افزوده میشد .البته ساارالدوله ،پسر
مظفرالدینشاه نیز به سودای همراهی این علما و نشستن بر تخت شاهی
پس از پدر ،به انحای مختلف به متحصنان کمک مینمود.
ماجرا باا گرفت و ش��اه بازگش��ته از فرنگ نیز که بیخبر از همه جا در
دربار خویش بود ،س��رانجام توس��ط خبرچینان آگاه ش��د .متحصنان از
طریق واس��طهها به ویژه ملکالمتکلمین که دوستی صمیمانهای با سفیر
عثمانی داش��ت و حامی مالی و معنوی متحصنین نیز بود ،س��فیر عثمانی
را واس��طه کردند و خوستههایی را به شاه رساندند که پردامنهترین آنها،
تأمینعدالتخانه در همه جای ایران برای جلوگیری از ستمگری حکام بود.
پس از کش و قوسهای فراوان ،این خواسته پذیرفته شد .عینالدوله انواع
کارشکنیها را روا داشت تا کار به سرانجام نرسد اما با حمایت نیروهای
مختلفی که به آنها اش��اره ش��د ،سرانجام ش��اه عینالدوله را خواست و
دس��تور داد تا فردای آن روز ،درخواستهای مهاجراممتحصن اجرا شود
وگرن��ه خود به حرم خواهد رفت و آن��ان را با عزت و احترام بازخواهد

گرداند و خواستههای آنان را اجرا خواهد کرد .به هر روی ،در پیچ و خم
این ماجرا ،س��رمایه و زمان و امکانات بس��یاری از نیروهای بازار ،علما و
بخش��ی از روش��نفکران و افزاد سرشناس به کار گرفته شد .در روزی 1۶
ذیقعده مهاجران با عزت و احترام باز گردانده شدند و شیخ محمد واعظ،
خاقالمعانی ،دس��تور ش��اه و دو تن دیگر ،درخواستهای متحصنان را
خواندند و فریاد زنده باد ملت ایران برای اولین بار بلند شد .برخی ،با تکیه
بر نشانههایی همچون این شعار که تا پیش از آن معمول نبود ،این حوادث
را و همین درخواست عدالتخوانه را هم به گونهای ،الگوگیری از شعارهای
غربی دانس��تهاند .گرچه نمیگویند که این الگو ،چگونه بر زبان علما ،بر
ش��انههای بازار سنتی و با تکیه بر حرمت حرم عبدالعظیم زاده میشود؟
به هر روی ،ب��ا بهانههای مختلف عینالدوله بهویژه با تمرکز بر اختاف
علما در تفسیر مفهوم عدالتخوانه ،این داستان سرانجام به نتیجه نمیرسد
و با تبعید علما و روشنفکران مطرح و منع آمد و شد شبانه در تهران ،کم
کم مس��أله چنان پیچیده میش��ود که به مهاجرت کبری یعنی رفتن علما
به قم میانجامد .ما در این فرصت محدود به پیگیری چفت وبس��طهای
درخواست عدالتخوانه به عنوان مهمترین خواست تاریخی مردم ایران در
جنبش و حدائث پیشین و پسین آن نمیپردازیم اما با تمرکز جدی بر همین
مورد که بیان شد ،میتوان دید که چگونه نیروهای سیاسی موجود در نظم
آن دوران ،به انتهای کارایی خود رس��یده بودند یعنی س��نتهای منجمد
حکومتگری بر رویههای پویا چیره ش��ده بود .همچنین میتوان دید که
چگونه علما و بازاریان که نیروهایی سنتی پنداشته میشوند ،به خوبی از
پویایی برخی سنن موجود بهره گرفتند و یکی از خواستهای مشروطه را
پی ریختند .در این مورد ،آشکار شد که چگونه خواست دادگری و عدالت
به مثابه حکم منصفانه و قابل پذیرش طرفین کشمکش و در واقع،خواست
قوهی قضائیه با تکیه بر ش��ناخت وضعیت موجود ،پیگیری شد .خیااتی
که میگویند مشروطیت ،خواب و خیال عدهای فرهیختهیخارجدیده بود
را باید کنار گذاشت .چنان که دیدیدم ،در حساسترینشرایط نیز علما بر
تفسیر عدالتخوانه درگیر بودند .جدای بررسی این مورد همچون فرصت
یا فرصتس��وزی سیاسی ،آشکار است که مفهوم عدالتخوانه در اینجا به
ش��کلی اجتهادی و نه تقلیدی مد نظر طرفهای مختلف کشمکش بوده
اس��ت .بنابراین ،همچون همین مورد خاص ،باید هر فقره از رخدادهای
دوران مشروطه را چه پیش و چه پس از آن ،با جای دادنشان در شرایط
خاص تاریخی و در میانهی نیروهایی که وجود داشتند شناخت تا معلوم
شود هر رخداد چرا و چگونه ممکن شده است ،حاصل چه نیروهایی بوده
است و چه اموری را پس از خود ،ممکن یا ناممکن ساخته است .تنها با

محمدرضا مرادی طادی

بخش اول
بس��یاری در ام��روز ایران مش��روطه را یک انقاب
شکست خورده می دانند و گونه ای سخن می گویند
که انگار ما هنوز درگیر ِ مس��ائلی چون جدال سنت
و تجددی��م .این حرفها پوچ و ب��ی موردند .انقاب
مشروطه تغییراتی در هندسه اجتماعی ایران خلق کرد
که بازگشت ناپذیرند .همچنین این تغییرات صورت
معادات اجتماعی تازه ای را در برابر ما گشوده است
که مس��ائل آن به نسبت گذشته¬ی پیشا مشروطه دیگرگونه است .دلیل
نادیده گرفتن انقاب مش��روطه از جانب نخبگان امروز ،بیشتر از آن که
مربوط به پیشینیان مشروطه خواه ما باشد ،به نوعی رکود و تصمیم گریزی
در نسل ما باز می گردد .مشروطه هندسه اجتماعی ایران را برای همیشه
تغییر داده است ،اما ما جرأت رویارویی با تبعات این دگرگونی را نداریم.
این تصمیم گریزی و ترس به یمن اقتصاد نفتی در وجود انس��ان ایرانی
نهادینه شده و وی نه تنها از برابر مشروطه ،بلکه از برابر هر مفصل بحرانی
تاریخ معاصر ایران می گریزد.در صورتی که امروزه در پایان قرن چهارده
هجری شمسی به نظر می رسد زیرساخت هایی مانند اقتصاد نفتی که این
کاهلی و تصمیم گریزی را مهیا می کردند ،در حال فروپاش��ی اند و اگر
تصمیم نگیریم تقدیر می رسد!
به هر حال ،در این نوشته کوتاه سعی می کنیم مروری تحلیلی بر رخدادهای
عصر مش��روطه از  1۲8۰تا  13۲۰داش��ته باش��یم و همزمان با بازخوانی
حوادث ،سویه های تئوریک آنها را بازیابیم.
.1بحران در ارکان مختلف جامعه و پیدایش دشواره های اجتماعی جدید
در نتیجه جنگ های ایران و روسیه در زمان فتحعلی شاه و از دست رفتن
بخش بزرگی از سرزمین های ایرانی ،همچنین از دست رفتن بخش هایی
از خراس��ان در زمان محمد شاه ،شکاف عظیمی در اقتدار سیاسی دولت
ایران رخ نمود .این نظام دیگر توانایی پاسداشت تمامیت سرزمینی ایران را
نداشت .درون کشور نیز نظام سیاسی ،توانایی مهار خودکامگان محلی را
نداشت .ستم حکام و شورش «رعایا» یک رویه شده بود« .رعایا» گرسنه
بودند و قحطی خبر همیشه و همه جا بود .برخی دولتمردان دلسوز مانند

قائم مقام فراهانی یا امیر کبیر سعی در انجام اصاحات ساختاری در نظام
سیاسی ایران نمودند ،اما ضعف و فساد سیستماتیک و مقاومت ِ «غریزه
م��رگ ِ جمعی» بی��ش از این حرفها بود .این اصاح��ات همه ناکام بود.
صورتبندی گفتمانی مستقر که در زمان صفوی ریخته شده بود ،به ناگهان
از جهان بازمانده و در حال ِ فروپاش��ی بود .دیگر مسلمانان سنی دشمن
درجه یک نبودند ،بلکه شیعه و سنی اسیر قدرتهای استعماری نوظهوری
شده بودند ،که به هویت و مسائل اقوام میزبان به شکل صورت های بدوی
زیستی می نگریستند .یک دستگاه معادله تازه با مجهول هایی تازه پیش روی
ایرانیان باز شده بود که صورتبندی های گفتمانی گذشته پاسخی برای آن
نداشتند .چگونه غرب به لحاظ فن آوری تا این حد جلو افتاده است؟ چگونه
این اندازه ثروتمند وقوی شده اند؟ این نظم و عقانیت دوزخی از کجا آمده
است؟ چگونه به یکباره به این سطح از دانش رسیده اند؟ «انگلستان که می
گویند یک جزیره کوچک است ،چگونه همه دنیا را مستعمره کرده است؟» و..
 .به راستی صورتبندی گفتمانی سنتی چه پاسخی برای این پرسش ها داشت؟
ابد«خورشید که از مشرق طلوع می کند ،برای ما شرقیان خست می کند و
بهر پربارش را به غرب می برد»!!
 .۲یک چک بی محل
سنت ایرانی در برابر بحران های تاریخی گذشته ،یک راه حل هرمنوتیکی
داشت .روشی که هانری کربن آن را کشف کرد :تأویل یا بازگشت به اصل
و ذات حقیقی هستی در مواجهه با کان روایت های قومی .به عنوان نمونه،
پس از اسام ،اسماعیلیان یکی از این جریان های تأویلی بودند .اندیشمندان
اسماعیلی مانند حید آملی سعی می کنند با تفسیر و بازخوانی نظم گفتمانی
جدید اسامی،هویت اندیشه ایرانی را بازیابند .حکمت مشرقیه ابن سینا و
بازگشت وی به حکمت پهلوی یا خسروانیان نیز در همین راستا بوده است و
همین طور حکمت اشراقی سهرودی .این موارد نمونه های موفق از بازیابی
هویت فرهنگی و فکری و قومی ایرانی در بحران های گذشته بوده است .اما
آیا این بار هم این کار ممکن بود؟ آیا به واسطه تأویل میشد از چنگ این دیو
«مدرن» جهید؟ مکتب های تأویلی مانند شیخیه و بابیه فکر می کردند که این
کار ممکن است.کتاب های باب به روشنی نمایانگر این سنت تأویلی هستند،

مروری بر رویدادهی انقاب مشروطه توأم
با پیگیری سوریه های تئوریک آنها

ما و ميراثی كه
منتظر تصميم ماست
اسماعیلنوشاد
اما وی نتوانست بر مشکل فایق آید و سرانجام کار را به «من یظهر اه» سپرد.
بی گمان این یک شکست در سنت تفسیری بود .سنتی که دست کم هزار
سال قدمت داشت .پیروان باب به دو دسته تقسیم شدند .ازلیان بعدها بیشتر
در نهضت مشروطه جذب شدند و بهاییان به قول یکی از بزرگواران «دون
کیشوت» های ایرانی شدند و در آستانه قرن بیستم دین جدیدی آوردند!!این
جریانات ادعایی داشتند که از پس آن بر نمی آمدند و بمانند یک چک بی
محل فقط باعث اتاف زمان و انرژی قوم ایرانی گشتند.
عجیب تر اینجاست که پس از هانری کربن بسیاری از اندیشمندان ایرانی فکر
کرده اند که عالم جدیدی پیش روی آنها گشوده است و در بطن متون حکمی
و فلسفی گذشته یک غول جادو خوابیده که بر همه مشکات فایق می آید!!
.3بروزصورتبندیگفتمانیجدید:مشروطه
در ای��ن مدتی که ایران با این معضات دس��ت به گریبان بود ،اندک اندک
دانشجویانی که برای تحصیل به غرب رفته بودند بر می گشتند .آنان از درون
غرب را تجربه کرده وادعا داشتند با خود راز پیشرفت آنها را آورده اند .این
راز در یکسری کلید واژه به سرعت همه گیر شد :قانون ،آزادی ،مشروطه ،

ترقی و . ...مشروطه به معنای آن بود که وضع قانون و اجرای آن نباید بدست
یک فرد باشد ،بلکه وضع قانون باید به دست مردم واجرای آن به دست شاه
باشد .روشنفکرانی مانند آخونزاده و ملکم خان و طالبوف و سخنرانانی مانند
سید جمال واعظ و ملک المتکلمین قهرمانان مردمی این عصر بودند و مردم
ایران برای اولین بار و آخرین بار چشمشان به دهان روشنفکران بود .آخونزاده
یک سکوار و غرب گرای رادیکال بود .وی با هرگونه ترکیب سنت و تجدد
مخالف بود .می گفت آوانگاشت زبان فارسی باید اتین شود وبه نوعی ویژه
ازناسیونالیسمایرانیبرگرفتهاز«گذشتهپرافتخار»ایرانباستانگرایشداشت.
ملکم خان در مقابل سیاس تر بود و سعی می کرد مشروطه را در لفافه دین
عرضه کند و در کل به تقابل دین و تجدد اعتقادی نداشت .او ترکیب عجیبی
از آزادی خواهی و مشروطه خواهی و کاشی و فساد مالی بود .می گویند
بنیان گذار فراموش خانه در ایران است .روزنامه قانون را منتشر می کرد .ملکم
خان ترقی را باعث شرافت انسان نسبت به حیوان می دانست .همچنین آن را
بر خاف سید جمال الدین اسدآبادی یک امر یکپارچه می دانست که تمام
شئون تمدن بشری را در بر می گیرد  .روشنفکر دیگر مهم مشروطه طالبوف
بود .او از حق طغیان مردم در برابر س��تمگری دفاع می کرد و اداره درست
مملکت را بر مبنای یک «قانون اساسی» می دانست .می گفت مجلس شورای
ملی باید وضع قانون و بودجه و اعان جنگ و صلح و ..را بر عهده گیرد و
سلطنت باید مشروط به تصمیم های این مجلس یا مجلس ها باشد .در عین
حال یک خداباور بود و اهل دیر و کنشت و مسجد را برابر می دانست .می
توان او زا یک دئیست دانست.
گزاره های فوق روی هم رفته گفتمانی را شکل داد که مشروطه نام گرفت.
این گفتمان به س��رعت همه گیر شد و از دهان خرد و کان جامعه ایرانی
شنیده می شد .مشروطه خواهان در مرداد ماه سال 1۲83در باغ میکده انجمنی
تشکیل دادند که سخنرانان آن سید جمال واعظ و ملک المتکلمین بودند .در
این نشست قطعنامه ای با 18بند قرائت شد .این بندها به نحوه مبارزه با دربار،
جلب نظر روحانیون ،روشن کردن افکار عمومی و ..اشاره داشتند.
 .3یک چاشنی انفجاری
مش��روطه خواهی با این که همه گیر ش��ده بود ،اما هنوز یک همهمه ی

بیناذهن��ی بود .مجرای عینیت یافتن این صورتبندی گفتمانی یک رخداد
اقتصادی بود.جامعه به طبقات مختلفی تقسیم می شود .گروهی برای آزادی
می ش��ورند .گروهی برای دین ،گروهی عدالت و اما توده یا بدنه اصلی
اجتماع تنها در وهله نهایی یعنی در برابر خطر معاش و امر اقتصادی می
ش��ورند  .بحران اقتصادی س��ال  1۲8۴از قند ش��روع شد .عین الدوله
تعدادی از بازرگانان را به خاطر گران شدن قند به چوب بست و همین
کار نطفه آغاز یک جنبش مدنی بود .یکباره همهمه باا گرفت و بازاری
و طاب و تحصیل کرده دارالفنون و ش��یخی و شیعه و ..همه بر علیه
ساختار سنتی شوریدند.
 .۴واکنش صورتبندی گفتمانی مستقر
در ابتدا خواست مشروطه خواهان برکناری عین الدوله و تأسیس عدالتخانه
ب��ود ،ولی پس از کش وقوس ها و درگیری ها انتظارات باا رفت .اکنون
آنها می گفتند پادش��اه باید وکیل مردم باش��د نه ولی نعمت ،مردم ملت
ایرانند نه رعیت پادشاه ،ما مجلس شورای ملی می خواهیم نه عدالتخانه
و. ..روحانیت شیعه به عنوان متولیان گفتمان دینی مستقر در برابر بزنگاهی
قرار گرفتند که باید واکنش نشان می دادند .اکثر مقلدان آنان به ویژه بازاریان
در جنب��ش بودند .حضرات آیات بهبهانی و طباطبایی رهبری مردم کف
بازار و خیابان را به عهده گرفتند و در مسجد شاه و حرم عبدالعظیم حسنی
متحصن شدند .سرانجام پس از یک سری کش وقوس فرمان مشروطه در
 1۴مرداد  1۲8۵توس��ط مظفرالدین شاه امضا شد .از آن پس اموری مانند
تهیه بودجه و نظارت بر هزینه آن ،تصویب انتقال یا فروش منابع زیرزمینی،
تصویب تغییر مرزهای کش��ور ،تصویب قرار دادها و عهدنامه ها با دول
خارجی و هرگونه قرارداد دولتی بر عهده مجلس بود.
واکنش روحانیت در مقابل این جریان را می توان به سه شیوه در سه تن از
روحانیون و مراجع بنام عصر مشروطه دید.
 آخوند خراس��انی ،به دفاع از مشروطه خواهی برخواست .او با استفادهاز اجتهادی پیشرو و دایل فقهی نشان داد که حکومت مشروطه در عصر
غیبت بر حکومت استبدادی ارجح است.
ادامه دارد
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