


گیتی مداری - 3گیتی مداری - 2

گیتی مداری

گاهنامهء »حزب سکوالر دموکرات ایرانیان«

شامره نهم، بهار ۱۳۹۹

صاحب امتیاز: »حزب سکوالر دموکرات ایرانیان«

رسدبیر: سپیده قیاسوند 

زیر نظر دفرت انتشارات

گرافیک و برگه آرایی: سپیده قیاسوند 

gitimadari@isdparty.org :پست الکرتونیک

isdparty.org :تارمنای حزب

متام  یا  بخش ها  بازنرش  است.  ایرانیان«  دموکرات  سکوالر  »حزب  به  متعلق  نرشیه  این  حقوق  کلیه 

است. بالمانع  منبع  ذکر  با  »گیتی مداری«  فصلنامهء 



گیتی مداری - 3

فهرست مطالب

6 بخش اول: آرمان های انقالب مرشوطه و قانون اش       
7 روند تدوین و تحول قانون اساسی مرشوطه ایران-باقر مومنی     
قانون اساسی مرشوطه، بیم و دروغی که باید بر آن برآمد-آرمني سورن                2۳
انقالب مرشوطيت، رويداد نامتام تاريخ ايران-جمشيد طاهری پور                28
بازخوانی تاریخ جنبش ملی مرشوطیت و آرمان های آن-عقاب علی احمدی               ۳7
بخش دوم: مفاهيم جديد در مرشوطه                    48
در معنای تاریخی »دولت« و »ملّت«-ماشاءالله آجودانی                    4۹
آزادی های مدنی و نخستني قانون اساسی- ژانت آفاری                  5۱
انقالب مرشوطه و مقولهء آزادی درایران-احمد سیف                 57

64 در برزخ سنت و تجدد-لطف الله آجداين        
66 نگاهی به اهداف اساسی تجدد خواهی در ایران در دو قرن گذشته- حسن مکارمی   
انقالب مرشوطه و سكوالريسم -نیلوفر بیضایی                   74
پيدايش و تحول احزاب سياسی مرشوطيت-رشوين وکيلی                  80
87 نگاهی به برخی نوشته ها و مبارزات زنان در دوران مرشوطيت-هام ناطق    
بخش سوم: چند چهرهء در ياد ماندنی                     92
ملكم خان و لیربالیسم پیش از مرشوطه-حسن قاضی مرادی                  ۹۳
نگاهی به کتاب حسن قاضی مرادی دربارهء ملکم خان-مثينا رستگاری                  ۹8
روشنفکران گناهی ندارند-گفت وگو با حسن قاضی مرادي                ۱0۱
گفتگو دربارهء تجدد و ملکم خان، با ماشاالله آجودانی                ۱08
مريزا فتحعلی آخوندزاده پيشگام فكری مرشوطه در چندين عرصه               ۱۱5
احمد کرسوی: پژوهشگری، رسکشی و خرده  نگری-خرسو ناقد               ۱24
رضاشاه، خلف صدق انقالب مرشوطيت براى ايجاد تجدد و حكومت قانون-شاهرخ مسکوب            ۱2۹
 بزرگداشت مصدق چه فايده ای دارد؟-اسامعیل نوری عال                ۱۳7
بخش چهارم: مرشوطه و مرشوعه                    143
آنچه که از تضاد مرشوطه و مرشوعه، در حال تکوین است!-غالمرضا زنگنه              ۱44
سنجش دو انقالب-مهرداد آبادیان                  ۱48
برخی از نوشته های منوچهر يزديان در نرشيهء »خربگاه«                ۱5۳



گیتی مداری - 5گیتی مداری - 4

رسدبیر
یادداشت 

بــا درود بــه همونــدان و خواننــدگان گرامــی نهمــني شــامرهء نرشيــهء »گيتــی مــداری«. در رسآغــاز 
مطالــب ايــن شــامره از گيتــی مــداری الزم مــی دانــم توضيــح دهــم کــه مــن مطالــب ايــن شــامرهء 
نرشيــه را بــا راهنامئــی و همراهــی دکــرت اســامعيل نــوری عــال تهیــه کــرده ام. بــه ايــن معنــی کــه 
در مــورد محتــوای ايــن شــامره نيــز، همچــون ســایر شــامره هائــی کــه رسدبــريی اش بــا مــن بــوده 
بــا ایشــان مشــورت کــردم. ايشــان در پاســخ مــن نوشــتند: »بســتگی دارد بــه اينکــه بخواهیــد چقــدر 
وقــت و انــرژی بگذاریــد«. پاســخ دادم: »حــال کــه مــن ايــن وظيفــه رو قبــول کــرده ام و دمل مــی 
خــواد کــه حاصــل کار پــر محتــوا و شــکيل باشــد«. گفتنــد: »تــو بــا نرشيــه »سکوالريســم نــو« چقــدر 
آشــنائی؟« گفتــم: »خيلــی کــم. يعنــی فرصتــی پیــش نيامــده کــه بــه آن ســايِت تعطيــل شــده امــا 
همچنــان برقــرار رس بزنــم؛ امــا مــی دانــم کــه شــام يــک جــا گفتــه بوديــد حــدود شــش هــزار تــا 
مقالــه را در آن جمــع آوری کــرده ایــد«. نوشــتند: »خــوب، وقــت بگــذار و گردشــی در آن ســايت 

بکــن. پــس از آن مــن پيشــنهادم را بــرای ايــن شــامرهء گيتــی مــداری خواهــم گفــت«.

بــه ایــن ترتیــب بــه رساغ »سکوالريســم نــو« رفتــم. ديــدم کــه اولــني شــامرهء ايــن نرشيــه در   
تاريــخ پنجشــنبه 8 آذر ۱۳86 )برابــر بــا 2۹ نوامــرب 2007( منتــرش شــده. تــا ســه شــنبه ۱2 دی ۱۳86 
)2 ژانويــه 2008(  هــم جــز عکــس برخــی از صفحــات اول نرشيــه چيــزی بــه دســت نيــاوردم. امــا 
درســت پــس از آن تاريــخ، صفحــات اول و لينــک هایشــان بــه مطالــب داخــل نرشيــه، آرشــيو شــده 

و وجــود دارنــد. 



گیتی مداری - 5

در پــی ايــن گشــت و گــذار بــود کــه بــا دکــرت نــوری عــال متــاس گرفتــم و گــزارش کــردم کــه »اکنــون مــی 
دانــم نرشيــهء »سکوالريســم نــو« چــه بــوده و چــه کــرده اســت«. دکــرت نــوری عــال، بــا اظهــار تشــکر 
از وقتــی کــه گذاشــته بــودم، نوشــتند کــه: »در پيدايــش جنبــش ســکوالر دموکراســی ايــران يــک نکتــهء 
مهــم وجــود داشــته اســت کــه شــايد اکنــون کامــالً بچشــم منــی خــورد و آن اينکــه ايــن جنبــش کار خــود 
را بــا ايــن ادعــا آغــاز کــرد کــه ادامــه دهنــدهء نيــات روشــنفکرانی اســت کــه در بوجــود آمــدن »انقــالب 
مرشوطــه« نقــش داشــته انــد؛ انقالبــی کــه بــرای تثبيــت سکوالريســم و دموکراســی در ايــران رخ داد و 
بــا افــت و خيــز بســيار خــود را بــه ســال ۱۳57 رســاند و در آن ســال مقهــور دشــمن اصلــی خــود، يعنــی 
روحانيــت تشــيع اثنــی عــرشی، شــد. قصــد ايــن جنبــش برداشــن مشــعل نيــات اصلــی انقــالب مرشوطه 
بــود و بــه همــني دليــل هــم از آغــاز انتشــار سکوالريســم نــو، عــالوه بــر سکوالريســم و دموکراســی، 
بــه مطالعــهء انقــالب مرشوطــه نيــز پرداختــه شــده بــود و پايــان انتشــار آن نرشيــه و برگــزاری اولــني 
ــرداد ۱۳۹2 )ســالگرد انقــالب  ــه لحــاظ همــني رابطــه در ۱4 ام ــرات هــا هــم ب کنگــره ســکوالر دموک

مرشوطــه( انجــام گرفتــه بــود«.

و ســپس ایشــان پيشــنهاد خــود بــرای شــامرهء کنونــی »گيتــی مــداری« را بــه صــورت زيــر مطــرح   
ــو  ــهء سکوالريســم ن ــال اول نرشي ــط در شــامره هــای س ــم فق ــی کن ــه شــام پیشــنهاد م ــاختند: »ب س
بگرديــد و مقــاالت مربــوط بــه انقــالب مرشوطــهء ايــران را از ميــان آن همــه مقالــهء ديگــر اســتخراج 

ــد.« ــرش کني ــداری منت ــی م ــب و در گيت و مرت

ــی چــه  ــار قلم ــه آث ــدم ک ــن کار مشــغول شــده و در حــني جســتجو دي ــام اي ــه انج ــز ب ــن ني و م  
نویســندگان برجســته ای در ايــن مــورد در هــامن ســال اول انتشــار «سکوالريســم نــو« گــردآوری شــده 
اســت. آنهــا را اســتحراج و مرتــب کــردم و بدنــهء اصلــی شــامرهء کنونــی »گيتــی مــداری« حاصــل ايــن 

کوشــش اســت.

اکنــون خوشــحامل کــه در رونــد ثبــت ايــن آثــار رشيــک بــوده ام و آرزو دارم کــه ايــن تــالش بــی   
وقفــه بــرای رســيدن بــه ســکوالر دموکراســی تــا آزادی کشــور عزيزمــان ايــران ادامــه يابــد و مــا ســعادت 
آن را داشــته باشــیم کــه، بــه اتفــاق همــهء يــاران مــان در حــزب و جنبــش، ايــن واقعــهء هيجــان انگيــز 

را بچشــم ببينيــم.

ــک حــزب ســکوالر دموکــرات  ــهء تئوري ــی مــداری »نرشي ــه اینکــه گيت ــا توجــه ب در عــني حــال، ب  
ايرانيــان« محســوب مــی شــود، پيشــنهاد کــردم کــه بخــش دوم نرشيــه را بــه مجموعــه ای از نوشــته 
ــربگاه«  ــان، در »خ ــر يزدي ــای منوچه ــان، آق ــزب م ــريکل ح ــتهء دب ــال گذش ــز س ــر مغ ــاه و پ ــای کوت ه
)نرشيــهء خربگــزاری حــزب(، اختصــاص دهــم تــا خواننــدگان گيتــی مــداری از مالحظــات نظــری رهــربان 

ــن مــورد. ــا تشــکر از موافقــت ايشــان در اي ــع باشــند. ب ــز مطل حــزب مــان ني

سپيده قياسوند
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روند تدوین و 

تحول قانون اساسی مرشوطه ایران

باقر مومنی   

ویژگیهای اجتامعی - تاریخی ایران

تحــول طبقاتــی – اجتامعــی در ایــران ســیر کالســیکی را کــه در اروپــا طــی کــرده نداشــته، مثــال بجــای آن نظــام شســته 
ــی، و  ــاب رعّیت ــتایی- ارب ــی ، روس ــداری – عشــیره ای – خانخان ــب دام ــک نظــام مرک ــا ی ــی م ــی اروپای ــی فئودال رفته 
شــهری صنفــی – بــازاری داشــته ایم و ایــن اجــزاء میــان خودشــان بــا تعارضهایــی درگیــر بوده انــد و مثــل فئودالیتــه-

هــای اروپایــی انســجام نداشــته اند کــه یــک ســنیور در رأس مجموعه ــی واحــدی حاکمیــت داشــته باشــد.

در ایــران شــهر بــزرگ مســتقل ســابقه ی تاریخــی طوالنــی دارد کــه جمعیــت هــر یــک بطورعمــده از اصنــاف پیشــه-
ور و کاســبکار تشــکیل میشــد، و در واقــع یــک جامعــه شــهری بــا طبقه ــی متوســط و پاییــن و بــه اصطــالح بورژوایــی 
یــا شــهری وجــود داشــته، و یــک جامعــه ی عشــایری کــه بــا هــم تقریبــا رابطــه چندانــی نداشــته اند، و یــک جامعــه ی 
روســتایی کــه بــه نحــوی در میانه ــی ایــن دو جامعــه قــرار داشــته و همــه ی اینهــا تقریبــا بطــور نســبی از همدیگــر 
اســتقالل داشــته اند.  از لحــاظ ســاختامن اداری هــم جامعــه ی عشــیره ای ســازمان اداری خــاص خــودش را داشــته، 
جامعــه ی روســتایی ســازمان اداری  خــاص خــودش و جامعــه ی شــهری هــم ســازمان اداری خــاص خــودش را، و در 
رأس همــه ی اینهــا همیشــه یــک حکومــت ســلطنتی اســتبدادی وجــود داشــته کــه رابطه ــاش بــا ایــن جوامــع بکلــی بــا 

رابطه ــی پادشــاهان مســتّبد اروپایــی یــا فئودالهــا و فئودالیتــه  هــا فــرق داشــته اســت.

یــک تفــاوت دیگــر نظــام ســلطنتی اســتبدادی در ایــران بــا اروپــا از لحــاظ تاریخــی اســت کــه خانواده هــای ســلطنتی 
ایــران، بخصــوص پــس از اســالم، بــر خــالف اروپــا عمــر درازی نداشــتند. علتــش هــم اینســت کــه خانواده هــای ســلطنتی 
ــران ســابقه ی تاریخــی منســجمی  ــی چــون شــهرها در ای ــد ول ــل بودن ــب از قبای ــم میشــدند اغل ــران  حاک ــر ای ــه ب ک
داشــتند اینهــا خیلــی زود شــهری میشــدند و بعــد از مدتــی یــک قبیله ــی زورمنــد دیگــر غلبــه میکــرد و ســلطنت قبلــی 
ــه  ــن سلســله ها ب ــدام از ای ــداد. در مجمــوع هــم هیچک ــازه می ــی ت ــک قبیله  ــدی ی ــه ســلطنت بع جــای خــودش را ب

معنــی واقعــی نتوانســتند بــر رسارس ایــران و بطــور کامــل حاکــم بشــوند.
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بــه ایــن ترتیــب نظــام حکومتــی ایــران از نظــر اجتامعــی  –  سیاســی تــا پیــش از مرشوطیــت یــک نظــام ارشافــی ملــوک  الطوایفــی بــود کــه دربــار ســلطنتی را 

در رأس خــود داشــت کــه حاکمیــت مناطــق و والیــات را بــه صــورت تیــول بــه ارشاف واگــذار میکــرد؛ ولــی بــر خــالف اروپــا در ایــران یــک خانــواده ی ارشافــی 

مســتقر، کــه پایــه در روابــط مــادی کل جامعــه داشــته باشــد و در تغییــر ســلطنت دچــار تزلــزل نشــود هرگــز نتوانســت پــا بگیــرد، وحتــی در دوران اخیــر و 

در زمــان ســلطنت قاجاریــه هــم کــه قــرشی از ارشاف، بــا القــاب »ســلطنه« و »دولــه« و »ملــک« و »ماملــک« بــه صــورت نیــم بنــد شــکل گرفــت، روحیــه و 

نظــام قبیله ــای – اجتامعــی و تیولــداری حکومتــی راهمچنــان حفــظ کــرده بــود.

تفــاوت دیگــر تاریــخ ایــران، بویــژه در دو قــرن اخیــر، بــا اروپــا در ایــن بــود کــه فقــط بــه ترکیــب طبقاتــی جامعــه و دســتگاه قــدرت و رابطــه ی ایــن دو 

محــدود منیشــد بلکــه بــر خــالف اروپــا کــه ســیر تحــول آن بطــور عمــده بــر پایــه ی پدیده هــای اجتامعــی داخلــی و تأثیــرات متقابــل آنهــا بــر یکدیگــر جریــان 

یافــت، در ایــران عامــل خارجــی هــم نقــش عمــده بــازی کــرد و آن نفــوذ رسمایــه داری پیرشفتــه ی غــرب و گســرتش آن بــه صــورت اســتعامر بــود کــه نقــش 

خــود را بــر تحــول جامعــه ی ایــران و همچنیــن نهضــت ضــد اســتبدادی آن باقــی گذاشــت.

تهاجــم اســتعامری، کــه در ســالهای آخــر قــرن ۱8 آغــاز میشــود و در ســالهای اول قــرن ۱۹، بخصــوص از طــرف روســیه و انگلیــس، صــورت جــدی بــه خــودش 

میگیــرد. تهاجــم روســیه از ســال ۱80۳ آغــاز میشــود کــه ده ســال بعــد، در ۱8۱۳، بــه قــرارداد گلســتان و پانــزده ســال پــس از آن، در ۱828، بــه قــرارداد ترکمــن 

چــای منجــر میشــود کــه از نظــر جغرافیایــی بــه تســلط روســیه بــر منطقــه ی نســبتاَ وســیعی از متعلقــات ایــران، از قبیــل بادکوبــه و داغســتان و گرجســتان، 

ــن حــال مســئله ی  ــن شکســتها در عی ــه روســیه می انجامــد. ای ــای خــزر ب ــاز کشــتی رانی دری ــدر لنکــران و امتی ــه واگــذاری دشــت مغــان و بن و بعــد هــم ب

کاپیتوالســیون و یــا حــق کنســولی دولــت روســیه را نیــز همــراه دارد.

انگلیســها هــم چنــد ســال بعــد در ۱857 بــه عنــوان بیــرون رانــدن ایرانیــان از هــرات، اســتقالل افغانســتان را اعــالم میکننــد و همزمــان خــارک و محمــره یــا 

خرمشــهر بعــدی، را نیــز اشــغال میکننــد کــه ایــن حــرکات هــم بــه تحمیــل کاپیتوالســیون و همیــن طــور اصــل دولتهــای کاملــة الــوالد منجــر میشــود.

امــا ایــن حــوادث تنهــا بــه همیــن قبیــل فعــل و انفعال هــا محــدود منیشــود بلکــه عواقــب و تاثیــرات عظیــم تاریخی-اجتامعــی بــه دنبــال دارد کــه عمــده تریــن 

آن تســلط ایــن دو دولــت مســتعمره بــر زمینه هــای اقتصــادی ایــران هــم هســت کــه در واقــع آن را بــه صــورت یــک کشــور نیمــه مســتعمره در می ــآورد. مثــال 

در ارتبــاط بــا روســیه واگــذاری امتیــارات خطــوط تلگرفــی، امتیــاز شــیالت، بانــک اســتقراضی، بیمــه ی حمــل و نقــل، ســاخن یــک رشــته راههــا در شــامل 

ایــران، ایجــاد بنــدر انزلــی و خــط کشــتیرانی میــان ایــران و روســیه از راه دریــای خــزر منونه هایــی از تســلط اقتصادی-اســتعامری ایــن دولــت بــر ایــران اســت. 

و آنچــه بــه انگلیــس مربــوط میشــود انحصــار خطــوط تلگــراف در غــرب و جنــوب ایــران در ارتبــاط تهــران بــا خــارج، امتیــاز رویــرت، کــه تســلط انگلیــس بــر 

متــام معــادن و جنگلهــا و تاسیســات آبیــاری و انحصــار کشــیدن راه آهــن و ترامــوای و غیــره، و در واقــع اســتعامر رســمی ایــن دولــت را بــر ایــران تأمیــن میکــرد 

کــه البتــه درعمــل در حــد تأســیس بانــک شــاه ی و صنایــع و معــادن ایــران بــا حــق ویــژه ی نــرش اســکناس و بهــره بــرداری از معــادن ایــران باقــی مانــد.  از 

قراردادهــای بعــدی انحصــار حــق کشــتیرانی بازرگانــی در کارون و متــام خلیــج فــارس و راهســازی در همــه ی نقــاط ایــران، و امتیــاز نفــت ویلیــام دارســی 

بــود؛ عــالوه بــر اینهــا چــون قــرارداد انحصــار تنباکــو بــه نــام رژی در اثــر جنبــش مــردم لغــو شــد درآمــد گمــرکات جنــوب بــه عنــوان وثیقــه ی بازپرداخــت 

خســارت ناشــی از لغــو قــرارداد بــه ایــن دولــت واگذارشــد. البتــه ایــن امتیــازات و حــق کنســولی و قــرارداد دولتهــای کاملــة الــوالد مخصــوص ایــن دو دولــت 

اســتعامری نبــود بلکــه دولتهــای بلژیــک ،هلنــد، ســوئد ، یونــان وبیشــرت از اینهــا فرانســه، هــم ســهم های کوچکــی از منابــع درآمــد ایــران دریافــت داشــتند.

ــا اســتفاده از هــرج و مــرج اســتبداد  ــران، ب ــرای تحکیــم و دوام اســارت ای ــه ایــن زمینه هــا محــدود منیشــد. آنهــا ب امــا تســلط دو دولــت اســتعامری تنهــا ب

ســلطنتی و ورشکســتگی مالــی دولــت ایــران، وام هــای دراز مــدت بــا بهــره، در برابــر وثیقــه گرفــن منابــع درآمــد کشــور، را هــم بــه دربــار میپرداختنــد کــه متــام 

آن پولهــا بجــای مــرف در راه اجــرای طرح هــای اقتصــادی بــرای آبادانــی کشــور، بوســیله ی شــاه و درباریــان و ارشاف حیــف و میــل میشــد کــه از آن جملــه 

میتــوان بــه خــرج ســفرهای مکــرر و ســنگین و بــی نتیجــه ی نارصالدیــن شــاه و مظفرالدیــن شــاه اشــاره کــرد و یــا از مــرف حــدود یــک میلیــون تومــان بــرای 

تأمیــن هزینــه ی ســالیانه ی دربــار و حقوق هــای دخــرتان و پــرسان و همــرسان شــاه ســخن بــه میــان آورد.

امــا ایــن ارتبــاط اســتعامری بجــز جنبــه ی ویرانگــر آن، موجــب تکانهایــی در درون جامعــه ی ایــران هــم شــد و تغییــرات و تحــوالت عینــی و ذهنــی جامعــه 

تــا آنجــا پیــش رفــت کــه افــراد و گروههایــی از طبقــات بــاال را هــم بــه فکــر تحــول از بــاال در زمینه هــای مختلــف و تحمیــل آنهــا بــه دربــار انداخــت، کــه 

اغلــب بــی نتیجــه یــا بــه صورتــی ابــرت باقــی مانــد.

امــا یکــی دیگــر از نتایــج رابطــه بــا خــارج تحوالتــی بــود کــه در وضــع اقتصــادی و طبقــات مختلــف جامعــه و مناســبات آنــان بــه وجــود آمــد و از آن جملــه 

ســبب ایجــاد قــرشی از رسمایــه داری جدیــد شــد کــه پــس از مدتــی، دیگــر منیشــد حضــور آنهــا را نادیــده گرفــت. ایــن رسمایــه داری کــه بیشــرت از طریــق 

کارهــای بازرگانــی شــکل گرفتــه و نیرومنــد شــده بــود برسعــت بــه ســمت ایجــاد کارخانه هــای تولیــدی صنعتــی، مثــل بافندگــی، بلورســازی، ابریشــم بافی، 

آجرپــزی، اســتخراج معــدن، راهســازی، راه آهــن، و رسانجــام بانکــداری و خریــد امــالک و بهــره بــرداری از آنهــا بــرای تولیــد مــواد قابــل صــدور پیــش رفــت. 

بعضــی از رسمایه ــداران بــه اندازه ــای ثرومتنــد بودنــد کــه گاه دربــارو دولــت بــرای مخــارج رضوری خــود از آنــان وام هــای کالن میگرفتنــد، و اتفــاق افتــاد کــه 

در آســتانه ی انقــالب مرشوطیــت وقتــی دولــت میخواســت از خــارج وام بگیــرد بعضــی از آنهــا اظهــار آمادگــی میکردنــد کــه احتیاجــات دولــت را رفــع کننــد. 

اینهــا در عیــن حــال بــه تأســیس کمپانی هــا یــا رشکت هــای عمومــی، بــرای اجــرای برنامه هــای اقتصــادی در زمینه هــای گوناگــون تولیــدی و بازرگانــی در جهــت 

تقویــت رسمایــه داری ملــی در برابــر رسمایــه داری مهاجــم خارجــی، دســت زدنــد. بــرای منونــه میتــوان از رشکتــی بنــام »رشکــت اســالمیه اصفهــان« )تأســیس 

در ســال ۱۳۱6 ه.ق. ( نــام بــرد کــه بجــز اصفهــان و تهــران در شــانزده شــهر دیگــر ایــران نیــز مناینــده داشــت. ایــن رشکــت بــه قصــد بــی نیــاز کــردن مــردم 
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از »امتعــه ی خارجــه » بــه وجــود آمــد و در اصــل بیســت و یکــم کتابچــه و نظامنامــه ی آن آمــده بــود کــه »ایــن رشکــت بکلــی از داد و ســتد متــاع خارجــه ممنــوع 

اســت. فقــط هــّم خــود را رصف ترقــٍی متــاع داخلــه و آوردن چــرخ اســباب و کارخانجــات مفیــده خواهــد منــود و حمــل متــاع داخلــه را بــه خارجــه بــر حســب اقتضــاء 

مبوقــع خــود در کشــیدن راه شوســه وآهــن اقــدام خواهــد کــرد«؛ و در اصــل بیســت و چهــارم هــم اضافــه شــده بــود کــه »متــام اجــزاء از رئیــس و مرئــوس و امنــای 

رشکــت حســب الــرشط مجبورنــد لبــاس خــود را از منســوجات و امتــاع داخلــه مــرف رســانند«)۱(

معلــوم اســت کــه قــرش رسمایه ــدار در جریــان تقویــت خــود و گســرتش بازرگانــی و رویکــرد بــه ترویــج صنعــت منیتوانــد در جابجائــی ترکیــب طبقاتــی جامعــه بــی 

تأثیــر باشــد. بــرای منونــه میتــوان از ملکــداری بــه شــیوه ی جدیــد نــام بــرد کــه از یــک طــرف رسمایه ــداران را بــرای تولیــد مــواد قابــل صــدور و همچنیــن بــرای 

اســتفاده از قــدرت زمینــداری بــه ســوی خریــد امــالک زراعتــی میکشــاند و از ســوی دیگــر ارشاف ملکــدار قدیمــی را بــه ســمت رسمایــه داری جلــب میکــرد کــه پیونــد 

ایــن دو را در بعضــی حــرکات و جریانــات جنبــش مرشوطیــت میتــوان دیــد.

رضورت تحول و تکانهای فکری و عملی

امــا عــالوه بــر تحــول اقتصــادی – طبقاتــی، ارتبــاط بــا جهــان رسمایــه داری پیرشفتــه رضورت تغییــر در زمینــه ی نظامــات فکــری – اجتامعــی را هــم بــه طــور جــدی 

مطــرح میکنــد و ایــن رضورت تغییــر، هــم در بــاال و در درون قــدرت و هــم در پائیــن و در میــان مــردم احســاس میشــود و در اواخــر نیمــه ی اول قــرن نوزدهــم بــه 

صــورت بــارزی جلــوه میکنــد. بــرای منونــه میتــوان از یــک طــرف بــه حرکــت اصالحــات میرزاتقــی خــان امیرکبیــر و از طــرف دیگــر بــه جنبــش مذهبــی – اجتامعــی 

بــاب در یــک زمــان و در اواســط ایــن قــرن یــاد کــرد )قتــل میــرزا تقــی خــان امیرکبیــر در ۱268 ه.ق. /۱85۱ میــالدی و قتــل بــاب در ۱266 ه. ق. / ۱850 میــالدی(؛ 

اولــی میخواهــد حاکمیــت اســتبدادی ســلطنتی را بــا انجــام یــک سلســله اصالحــات اجتامعــی – اداری بــا رشایــط زمــان همســاز کنــد و دومــی در مبــارزه بــا اندیشــه 

ی مذهبــی حاکــم و پاســداران آن، توده هــا را عمــالً بــه مقابلــه بــا قــدرت حاکــم بکشــاند کــه بــه طــور طبیعــی در مقابــل هــم قــرار میگیرنــد و در جــدال بــا یکدیگــر، 

هــر دو شکســت میخورنــد تــا بــاز پــس از چنــدی بــه صورتــی تــازه و نیرومندتــر رسبلنــد کننــد.

در آنچــه مربــوط بــه حرکــت اصالحــی درون قــدرت اســت، ایــن حرکــت بــه علــت مــاه یــت اســتبدادی قــرون وســطائی حاکمیــت بــه صورتــی متنــاوب پیرشفــت و 

عقب نشــینی میکنــد تــا باالخــره تکامــل یافتــه تریــن وجــه آن بــه صــورت گرایشــهای لیــربال – ارشافــی بــا جریــان مرشوطــه پیونــد میخــورد و آنچــه مربــوط بــه جنبــش 

مذهبــی – اجتامعــی ضــد قــدرت اســت در جنبــش فکــری- سیاســی مرشوطه خــواه ی مســتحیل میشــود.

ــه صــورت تألیــف انتشــار  ــژه ب ــان پیرشفــت خــود بوی ــرد و در جری امــا جنبــش فکــری مرشوطه خــواه ی درســت از آغــاز نیمــه ی دوم قــرن نوزدهــم جــان میگی

کتابهــای نویســندگان ترقیخــواه ی چــون آخونــدزاده و طالبــوف و ملکــم و یوســف مستشــار و برخــی روزنامه هــا ماننــد اخــرت در خــارج از کشــور رونــق میگیــرد کــه 

بــا رشــد فکــری درداخــل کشــور و در میــان اندیشــمندان ترقیخــواه پیونــد پیــدا میکنــد.

البتــه جنبــش ترقیخــواه ی در مرحلــه ی فکــر باقــی  منیامنــد و طبیعتــاٌ همزمــان و هامهنــگ بــا تحــوالت طبقاتــی، در جنبشــهای اجتامعــی- سیاســی ظاهــر میشــود. 

ایــن حــرکات و جنبشــها هــم در اشــکال ســازمانی جلــوه میکننــد و هــم در حــرکات سیاســی – اجتامعــی.

از اشــکال ســازمانی بــرای تحــول نظــام دولتــی و اجتامعــی میتــوان از »اتحــاد اســالم« بــه رهــربی ســید جــامل الدیــن افغانــی یــاد کــرد کــه در عیــن داشــن مضمــون 

سیاســی هنــوز بــه رنــگ مذهبــی اســالمی آمیختــه اســت و بــرای ایجــاد تحــول رو بــه توده هــا دارد، و همچنیــن از ســازمان فراموشــخانه ی ملکمــی میتــوان نــام بــرد 

کــه بیشــرت قصــد دارد نظــم قانونــی را در نظــام دولتــی و روابــط اجتامعــی – سیاســی مــردم و قــدرت، از طریــق پیونــد نیروهــای ترقیخــواه قــدرت و مــردم آزادیخــواه، 

تحقــق بخشــد کــه هــردوی ایــن جریــان بــه شکســت منجــر میشــود.

امــا در تکامــل و رشــد افــکار اجتامعــی و گســرتش آن میــان توده هــا و در ارتبــاط بــا قــدرت گرفــن بــورژوازی نویــن حــرکات و جنبشــهای ضــد قــدرت نیــز آغــاز 

میشــود کــه بعضــی از آنهــا بــه شــکل برجســته ای در تاریــخ ضبــط شــده اند و منونــه ی برجســته ی آنهــا جنبــش علیــه انحصــار تنباکــو در ۱۳08 قمــری ۱270 /۱8۹۱ 

اســت کــه بــه عنــوان مخالفــت بــا گســرتش نفــوذ اســتعامر خارجــی بــا شــدیدترین وجــه علیــه نظــام اســتبدادی نارصالدیــن شــاه ی صــورت میگیــرد؛ و همچنیــن 

تــرور نارصالدیــن شــاه چهارســال پــس از ایــن حادثــه اســت کــه در واقــع دنبالــه ی ایــن گونــه جنبشهاســت کــه بــه شــکلی عملــی و حرکتــی فــردی صــورت میگیــرد.

در ایــن زمــان دیگــر نفــرت و مبــارزه ی پنهــان و آشــکار کــم و بیــش ســازمان یافته ی مــردم در شــکلهای گوناگــون علیــه نظــام اســتبدادی بــه صورتــی پیوســته و 

بازگشــت ناپذیــر و روزافــزون گســرتش مییابــد. بــرای مثــال در ســال ۱۳08 ه. ق. خــرب میرســد کــه نامه هائــی »بــا مضامیــن ســخت دلخــراش«، » در خوابــگاه هامیونــی 

» یافــت شــده کــه در آن نوشــته اند »مــا بــه جــان آمــده ایــم. ایــن دفعــه از آن دفعــات نیســت. تــو را پارچــه پارچــه میکنیــم، ســهل اســت نســل قاجاریــه را از میــان 

بــر میاندازیــم«)2( ، و اعتامدالســلطنه دبیــر حضــور نارصالدیــن شــاه، در یکــی از یادداشــتهای »روزنامــه ی خاطــرات » خــود ضمــن اشــاره بــه  »فرنــگ مغشــوش«  

و قــدرت »طبقــه ی آنارشیســت در متــام اروپــا« تصویــر جالبــی از وضــع »داخلــی مملکــت، خصوصــاٌ شــهر تهــران« بــه دســت میدهــد کــه در آن »آنارشیســت های 

ایرانــی، یعنــی بابی هــا ، زیــاده از پنجــاه هــزار نفرنــد؛ مالهــا بــا دولــت بــد، بابی هــا دشــمن قدیــم، ظلــم و تعــدی حکومــت طهــران اســباب رنجــش عاّمــه« اســت. 

و بعــد پــس از نقــل خــرب کشــف چنــد صنــدوق نارنجــک مینویســد: »آنچــه تــا بــه حــال گفتــه میشــد افســانه تصــور میکردیــم، امــا ایــن کــه حــاال میبینیــم شــوخی 
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بــردار نیســت... خداونــد انشــاءالله خــودش وجــود مبــارک شــاه را حفــظ کنــد.«)۳(  و چنــان کــه معلــوم اســت دعــای دبیــر حضــور هــم منیتوانــد مانــع کشــن 

نارصالدیــن شــاه بشــود، و پــس از مــرگ او هــم ســازمانده ی نیروهــای آزادی طلــب و ترقیخــواه، کــه در رهــربی حــرکات و جنبشــهای پراکنــده کــم و بیــش تأثیــر 

میگذارنــد، بــه نحــوی روزافــزون گســرتش و تقویــت مییابــد تــا آن کــه قریــب ده ســال بعــد بــه شــکل جنبــش علنــی و همگانــی مرشوطه خــواه ی در درگیریهــای 

خونیــن و تحصن هــا در رسارس کشــور و بویــژه در تهــران تظاهــر میکنــد و بــه تســلیم قــدرت اســتبدادی در برابــر جنبــش مــردم و صــدور فرمــان مرشوطیــت در 

۱4 رجــب ۱۳/۱۳24 مــرداد ۱285 منجــر میشــود.

 

فرمان مرشوطیت و نظامنامه ی اساسی

در ایــن روز مظفرالدیــن شــاه فرمــان مرشوطیــت را امضــا میکنــد کــه در آن تصمیــم خــود را مبنــی بــر تشــکیل یــک »مجلــس شــورای ملــی از منتخبیــن شــاهزادگان 

و علــام ء و قاجاریــه و اعیــان و ارشاف و مالکیــن و تجــار و اصنــاف« اعــالم میــدارد. بــه موجــب همیــن فرمــان، ایــن مجلــس، کــه بایــد در »دارالخالفــه ی طهــران 

تشــکیل و تنظیــم شــود«، موظــف اســت« در متــام  امــور دولتــی و مملکتــی و مصالــح عامــه مشــاوره و مداقـّـه ی الزمــه را بــه عمــل آورده... و در کــامل امنیــت و 

اطمینــان عقایــد خــود را بــه خیــر دولــت و مصالــح عامــه و احتیاجــات قاطبــه ی اهالــی مملکــت بــه توســط شــخص اول دولــت بــه عــرض برســاند کــه بــه صّحــه ی 

هامیونــی موشــح و بــه موقــع اجــرا گــذارده شــود.« البتــه در ایــن فرمــان، از جانــب مظفرالدیــن شــاه تأییــد و تأکیــد شــده بــود کــه مجلــس شــورای ملــی موظــف 

اســت: »بــه ه یئــت وزرای دولتخــواه مــا در اصالحاتــی کــه بــرای ســعادت و خوشــبختی ایــران خواهــد شــد اعانــت و کمــک الزم را بنامیــد« و پــس از افتتــاح »بــه 

اصالحــات الزمــه در مملکــت و اجــراء قوانیــن رشع مقــدس رشوع منایــد«.

امــا چــون ایــن فرمــان مــردم را قانــع منیکنــد نســخه های آن را از دیوارهــا بــر میدارنــد و پــاره میکننــد، و مظفرالدیــن شــاه ناگزیــر ســه روز بعــد در یــک فرمــان 

تکمیلــی از صــدر اعظــم میخواهــد کــه »مجلــس مزبــور را بــه رشح دســتخط ســابق رسیعــا دائــر منــوده، بعــد از انتخــاب اجــزاء مجلــس فصــول و رشایــط نظــام 

مجلــس شــورای اســالمی  را موافــق تصویــب و امضــای منتخبیــن ، بــه طــوری کــه شایســته ی ملــت و مملکــت و قوانیــن رشع مقــدس باشــد، مرتــب منائیــد«.

بدنبــال ایــن فرمــان روز 27 جــامدی اآلخــر، 26 مــرداد، جلســه ای از »حــدود دوهــزار نفــر«، »آقایــان علــام، ووزراء و امنــاء و اعیــان و تجــار و اصنــاف« بــرای »انعقــاد 

مجلــس شــورای ملــی«، بــه میزبانــی عضدامللــک رئیــس خانــواده ی قاجــار از جانــب مظفرالدیــن شــاه و در حضــور مشــیرالدوله، صدراعظــم، تشــکیل میشــود کــه 

طــی خطابه ــای تدویــن هــر چــه رسیعــرت« الیحــه ی قواعــد انتخابــات و نظامنامــه ی »مجلــس شــورای ملــی« را نویــد میدهــد.  »پــس از ایــن جلســه، امنــاء ملــت 

و محرتمیــن شــهر و علــامء« طــی جلســات فــرشده »نظامنامــه و آئین نامه هــای انتخابــات« را تدویــن و تصویــب میکننــد کــه در ۱۹ رجــب ، ۱7 شــهریور، بــه صحــه 

ی شــاه میرســد تــا بــر اســاس آن انتخابــات صــورت گیــرد.

ایــن نظامنامــه شــامل دو فصــل بــود کــه »قواعــد انتخابــات« و »ترتیــب انتخــاب و کشــیدن قرعــه و رشایــط آن« را توضیــح میــداد و بــه موجــب آن انتخابــات جنبــه 

ی »طبقاتــی« داشــت، بــه ایــن معنــا کــه وکالی مجلــس بــه تناســب از جانــب پنــج »طبقــه ی« مختلــف انتخــاب میشــدند، و ایــن »طبقــات » عبــارت بودنــد از 

»شــاهزادگان و قاجاریــه«، »علــام و طــالب« ، »تّجــار«، »مالکیــن و فالحیــن«)4( و » اصنــاف«، کــه دو »طبقــه ی« اول هــر کــدام حــق انتخــاب 4 نفــر، »طبقــه ی » 

تجــار و »طبقــه ی« »مالکیــن و فالحیــن« هــر کــدام ده نفــر و اصنــاف، بــه نســبت هــر صنــف یــک نفــر، 22 مناینــده داشــتند کــه تعدادشــان در مجمــوع بــه 60 

نفــر میرســید.)5( در شــهرها هــم هــر طبقــه حــق انتخــاب یــک نفــر را داشــت؛ و مقــرر شــده بــود کــه تعــداد مناینــدگان »متــام ماملــک ایــران« از دویســت نفــر 

نبایــد بیشــرت باشــند. در ضمــن »مــدت مأموریــت مناینــدگان ملــت« بــه دو ســال محــدود، و در پایــان ایــن مــدت انتخابــات در »متــام ماملــک ایــران » تجدیــد میشــد.

در مــورد حقــوق و اختیــارات مناینــدگان مجلــس، در نظامنامــه تنهــا بــه آزادی  گفتــار و » مصونیــت« آنــان اشــاره شــده بــود بــه ایــن ترتیــب کــه وکالی ملــت را، 

جــز در مــورد جنحــه یــا جنایــت علنــی، بــه هیــچ عنــوان منیشــد بازداشــت کــرد؛ بعــالوه »کلیــه ی تحریــر و تقریــر اعضــای مجلــس در مصالــح دولــت و ملــت آزاد« 

اعــالم شــده و »هیــچ کــس حــق مزاحمــت آنهــا« را نداشــت مگــر در صورتــی کــه »تحریــرات و تقریــرات عضــوی بــر خــالف مصالــح عامــه، و موافــق قوانیــن رشع 

انــور مســتوجب مجــازات باشــد« کــه در ایــن صــورت هــم وکالئــی کــه بــر ایــن اســاس مرتکــب خالفــی شــده باشــند تنهــا »بــه اجــازه ی مجلــس... بــه محکمــه ی 

عدلیــه جلــب خواهنــد شــد«.

امــا انجــام انتخابــات بالفاصلــه بــه مشــکلی برخــورد میکنــد کــه آن هــم بــه دســت مظفرالدیــن شــاه حــل میشــود بــه ایــن ترتیــب کــه »شــاهزادگان« کــه یکــی 

از »طبقــات« بودنــد، از گرفــن تعرفــه، بــرای رشکــت در انتخابــات، خــودداری کردنــد امــا مظفرالدیــن شــاه در تاریــخ 8 شــعبان، 5 مهــر، در جلســه ای در جمــع 

شــاهزادگان آنهــا را تهدیــد میکنــد و از آنــان میخواهــد کــه در انتخابــات رشکــت کننــد و مشــیرالدوله صدراعظــم را هــم مأمــور میکنــد کــه تــا دو روز بعــد، یعنــی 

دهــم شــعبان، کار انتخابــات را بــه پایــان برســاند و در روز ۱5 شــعبان، کــه تولــد امــام زمــان اســت، جلســه ی مجلــس شــورا را افتتــاح کنــد. رسانجــام نخســتین 

ــدگان  ــام و شــاهزادگان و امــراء و رجــال و ســفیران خارجــه و مناین ــی از »عل ــا رشکــت مدعوین ــس در یکشــنبه ۱8 شــعبان ۱۳24، ۱5 مهــر۱285، ب جلســه ی مجل

انتخــاب شــده« تشــکیل شــد.

مظفرالدیــن شــاه در نطــق افتتاحیــه ی خــود آن را مجلســی خوانــد کــه »رشــته های امــور دولتــی و مملکتــی را بــه هــم مربــوط و متصــل میــدارد و عالیــق مابیــن 

دولــت و ملــت را مســتحکم میســازد، مجلســی کــه مظهــر افــکار عامــه و احتیاجــات اهالــی مملکــت اســت، مجلســی کــه نگهبــان عــدل و داد شــخص هامیــون 
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ماســت در حفــظ  ودایعــی کــه ذات واجــب الوجــود بــه کــف بــا کفایــت مــا ســپرده«؛ و پــس از اینهــا ابــراز اطمینــان کــرد کــه »یقیــن داریــم روســای 

محــرتم ملــت و وزرای دولتخــواه دولــت و امنــا و اعیــان و تجــار و عمــوم رعایــای صدیــق مملکــت در اجــرای قوانیــن رشع انــور و ترتیــب و تنظیــم 

دوائــر دولتــی و اجــرای اصالحــات الزمــه و تــه یــه اســباب و لــوازم امنیــت و رفــاه یــت قاطبــه ی اهالــی وطــن مــا بکوشــند، و هیــچ منظــوری نداشــته 

باشــند جــز مصالــح دولــت و منافــع اهالــی مملکــت«.

ایــن مجلــس، کــه در واقــع عمــال نقــش مجلــس مؤسســان را بــر عهــده داشــت یــازده روز بعــد، یعنــی در 2۹ شــعبان برابــر بــا 26 مهــر »نظامنامــه ی 

تکالیــف داخلــی وکال و مبعوثــان« را کــه بوســیله ی ه یئــت منتخــب همیــن مجلــس »بطــور مفصــل تنظیــم شــده بــود.... بــا کرثیــت آراء« تصویــب کــرد: 

ایــن نظامنامــه یــا آئین نامــه ی داخلــی شــامل پانــزده فصــل و هشــتاد و نــه مــاده و یــک »خامتــه« بــود کــه مقــررات داخلــی و نحــوه ی اداره و نظــم 

جلســات مجلــس، حــدود و حقــوق و وظایــف مناینــدگان، تشــکیل کمیســیونهای تحقیــق، ترتیــب مذاکــرات، رســیدگی بــه لوایــح و طرحهــا و شــکایات، 

نحــوه ی رأی گیــری، اســتیضاح وزیــران و غیــره و غیــره، بــه تفصیــل و بــا دقــت در آن آمــده بــود. در همیــن جلســه هــم بــود کــه صدراعظــم قــول داد 

کــه تــا دو روز دیگــر قانــون اساســی  تنظیــم شــده از جانــب دولــت را بــه مجلــس بیــاورد تــا »پــس از آن کــه مجلــس آن را تصویــب کــرد مجــددا »بــرای 

صحــه ی شــاه » تقدیــم او شــود.  امــا وقتــی در اول مــاه رمضــان، برابــر بــا 28 مهر،«کتابچــه ی قانــون اساســی بــه مجلــس ارســال شــد... چــون مــواد آن 

مســتبّدانه بــود مــورد قبــول واقــع نشــده و عــودت داده شــد و وکال خــود بــه تدویــن قانــون اساســی پرداختنــد«)6(

از ایــن روز – اول مــاه رمضــان – تــا ۱7 ذیقعــده برابــر بــا ۱۳ دی ، کــه رسانجــام مــن نهائــی قانــون، یــا بــه اصطــالح آن زمــان »نظامنامــه ی اساســی«، 

بــه صحــه ی مظفرالدیــن شــاه و محمدعلــی میــرزا ولیعهــد میرســد و مشــیرالدوله صدراعظــم آن را در اختیــار مجلــس میگــذارد، بیــش از دو مــاه ونیــم 

میگــذرد کــه بــا درگیــری و کشمکشــهای شــدید میــان مجلــس از یکســو و دربــار و دولتــش از ســوی دیگــر همــراه اســت.

توضیــح آن کــه در فاصلــه ی روزهــای اول تــا دیروقــت پنجــم رمضــان ۱۳24 )28 مهــر – 2 آبــان ۱285( کمیســیونی از کارشناســان وابســته بــه مجلــس 

ــرای  ــه منظــور صحــه ی شــاه ب ــس، ب ــس مجل ــه، رئی ــع الدول ــه بوســیله ی صنی ــا »نظامنامــه ی اساســی« میشــوند ک ــون ی ــک قان ــم ی ــه تنظی ــق ب موف

صدراعظــم فرســتاده میشــود.

پــس ازیــک مــاه انتظــار هنــوز از توشــیح قانــون اساســی و بازگشــت آن بــه مجلــس خــربی نیســت زیــرا دولــت و درباریــان، البتــه برخــالف انتظــار و 

توقــع مجلــس، مشــغول دســتکاری در بعضــی از اصــول و مــواد و تغییــر آنهــا هســتند. در 8 شــوال، 4 آذر، بنــا بــه تصمیــم مجلــس نامــه ی ســخت و 

تهدیــد آمیــزی ، بــا امضــای علــام، بــرای مطالبــه ی نظامنامــه بــه شــاه نوشــته میشــود و چنــد روز بعــد، در ۱4 شــوال، ۱0آذر، نامــه ی دیگــری از جانــب 

مجلــس بــرای شــاه فرســتاده میشــود کــه در آن او را بــه احتــامل اخــالل در کار مجلــس و تعطیــل آن تهدیــد میکننــد.

امــا توشــیح و بازگردانــدن قانــون اساســی، بــه بهانــه ی بیــامری شــاه، همچنــان عقــب میافتــد و ایــن امــر موجــب عکس ــالعملهای عصبــی و تنــد بعضــی 

وکال میشــود کــه یکــی از آنهــا ضمــن تذکــر ایــن نکتــه کــه هــر روز »احــکام و قوانیــن بــه صحــه ی هامیونــی« میرســد دولتیــان را »خائــن« میخوانــد و 

هشــدار میدهــد کــه تســامح آنهــا بــرای ایــن اســت کــه پــس از ورود ولیعهــد بــه تهــران بــه کمــک او، »امــر را منقلــب مناینــد«. او در عیــن حــال اعــالم 

میکنــد کــه اصنــاف تهدیــد بــه بســن دکانهــا کــرده انــد.

ــرای صدراعظــم  ــد و آن  را بوســیله ی شــش نفــر از وکال ب ــه ی »نظامنامــه« تنظیــم میکن ــر مطالب ــای مبنــی ب ــال ایــن اعرتاضــات مجلــس نامه  ــه دنب ب

میفرســتد و بــه آنهــا مأموریــت میدهــد کــه اگــر صدراعظــم در اســرتداد قانــون اساســی مســامحه کــرد بــه خــود شــاه مراجعــه کننــد.  ایــن ه یئــت بــا 

دســت خالــی، ولــی بــا وعــده ی ترسیــع در صحــه ی »نظامنامــه« و بازگشــت آن بــه مجلــس برمیگردنــد امــا مــردم عــادی کــه در بهارســتان حضــور یافتــه 

و در انتظــار دریافــت قانــون اساســی هســتند مانــع تعطیــل مجلــس و خــروج وکال میشــوند. بیســت روز بعــد در 4 ذیقعــده، ۳0 آذر، محمدعلــی میــرزا 

ــا منتخبیــن وکال وعــده میدهــد کــه پــس از پایــان قرائــت »نظامنامــه« و بعضــی تغییــرات، آن را در چنــد  ولیعهــد بــه مجلــس میآیــد و در مالقــات ب

روز آینــده بــه مجلــس بفرســتد. بگــو مگــو و اعرتاضــات، گاه بســیار شــدید، در مجلــس همچنــان ادامــه مییابــد، از آن جملــه »ســید محمــد مجتهــد« 

طباطبائــی اعــرتاض میکنــد کــه نظامنامــه متعلــق بــه مجلــس اســت و دولــت حــق دســتکاری و تغییــر و تبدیــل آن را نــدارد.

باالخــره در روز پنجشــنبه ۱۱ ذیقعــده ه یئتــی مرکــب از ســه نفــر از دولتیــان بــا قانــون اساســی در مجلــس حضــور می یابنــد و مجلــس پــس از هفــت 

ســاعت بحــث و گفتگــو در بــاره ی ۱0 ایــراد از جانــب کمیســیون دربــاری، مــن نهائــی »تصفیــه و تســویه« شــده ی »نظامنامــه ی اساســی« را در 5۱ 

اصــل بــه تصویــب میرســاند و بــرای صحــه ی شــاه میفرســتد. ایــن مــن ســه روز بعــد در ۱4 ذیقعــده ۱۳24 برابــر بــا ۱0 دی ۱285، پــس از امضــای شــاه 

بــه مجلــس بــاز گردانــده میشــود.

کشمکش بر رس نظامنامه ی اساسی: مردم و ارشافیت

ــر از  ــون اساســی بلژیــک و در عیــن حــال متأث ــه شــده، اقتباســی اســت بطــور عمــده از قان ــان کــه گفت ــون، چن ــن قان ــوای ای ــع و محت ــاره ی منب در ب
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ــای از تعــادل  قوانیــن فرانســه و بلغارســتان؛ امــا هــامن طــور کــه دیــده میشــود در واقــع طرحــی اســت متناســب بــا رشایــط اجتامعــی – تاریخــی و منتّجه 

نیروهــای سیاســی – اجتامعــی و خواســتهای آنــان درایــن لحظــه از تاریــخ ایــران و کشمکشــهای آنــان بــرای بــه کرســی نشــاندن ایــن خواســتها. و اگــر برگردیــم 

بــه کشمکشــهای میــان دربــار و مجلــس در مــورد اصــول اساســی، می بینیــم کــه دعــوا، در ایــن مرحلــه ، بطــور عمــده بــر رس چهــار موضــوع دور میــزد کــه 

عبــارت بــود از: مســئولیت حفــظ امنیــت داخلــی مجلــس، ســوگندخوردن مناینــدگان ملــت در وفــاداری بــه شــاه، انحــالل یــا ترخیــص مجلــس شــورا، مجلــس 

ســنا )اقتبــاس از قانــون اساســی روســیه( و نقــش آن در قانونگــذاری و در ارتبــاط بــا مجلــس شــورای ملــی.

در مــورد مشــکالت و اختالفــات ســه گانه ی اول میتــوان گفــت کــه میــان دولــت و مجلــس تــا حــدودی بــه آســانی توافــق میشــود، بــه ایــن ترتیــب کــه حفــظ 

امنیــت و نظــام داخلــی مجلــس، بجــای مأمــوران دولتــی، بــه خــود مجلــس واگــذار میشــود.  در مــورد ســوگند وفــاداری بــه شــاه، کمیســیون دولتــی پیشــنهاد 

کــرده بــود کــه مناینــدگان بــه قــرآن کریــم »قســم بخورنــد« کــه » نســبت بــه اعلیحــرت شاهنشــاه ی راســتگو و صــادق« باشــند و »نســبت بــه اســاس ســلطنت 

خیانــت« نکننــد.  ایــن اصــل البتــه تنشــی زودگــذر ایجــاد کــرد و یکــی از وکالگفــت کــه »وکالی ملــت« »نوکــر و اجــزاء مخصــوص« نیســتند و »در هیــچ جــا 

معمــول نیســت کــه بــه وکالی ملــت قســم بدهنــد«. امــا رسانجــام مناینــدگان پذیرفتنــد کــه بایــن ترتیــب ســوگند یــاد کننــد کــه مــا »بــه قــرآن قســم یــاد میکنیــم 

مــادام کــه حقــوق مجلــس و مجلســیان مطابــق ایــن نظامنامــه محفــوظ و مجــری اســت تکالیفــی را کــه بــه مــا رجــوع شــده اســت مهــام امکــن بــا کــامل 

راســتی و درســتی و جــد و جهــد انجــام بــده یــم و نســبت بــه اعلیحــرت شاهنشــاه متبــوع عــادل مفخــم خودمــان صدیــق و راســتگو باشــیم و بــه اســاس 

ســلطنت و حقــوق ملــت خیانــت ننامئیــم و هیــچ منظــوری نداشــته باشــیم جــز فوائــد و مصالــح دولــت و ملــت ایــران«.

در مــورد انحــالل مجلــس نیــز مناینــدگان ملــت پذیرفتنــد کــه تنهــا در یــک مــورد، یعنــی در صــورت ایجــاد اختــالف حــل ناشــدنی میــان دومجلــس شــورا و ســنا 

در تصویــب یــک الیحــه ی قانونــی، شــاه حــق داشــته باشــد، پــس از طــی مراحلــی، بــا  رأی موافــق دوثلــث اعضــای ســنا و تصویــب ه یئــت دولــت فرمــان 

انحــالل مجلــس را صــادر، و در هــامن فرمــان هــم حکــم بــه تجدیــد انتخابــات بکنــد. البتــه مجلــس اول از ایــن حکــم مســتثنا بــود.

امــا آنچــه بــه عنــوان یــک مشــکل اساســی مــورد اختــالف میــان دولــت و مناینــدگان ملــت باقــی مانــد مســئله ی مجلــس ســنا و نقــش آن در امــر قانونگــذاری 

بــود. دربــار و دولــت بــه هیــچ وجــه حــارض نبودنــد اختیــار مطلــق »انشــای قوانیــن« را بــه مناینــدگان مــردم بــه تنهائــی واگــذار کننــد و بــه همیــن دلیــل بــرای 

جلوگیــری از ایــن امــر اصــل تشــکیل مجلــس ســنا را بــه نظامنامــه ی پیشــنهادی مجلــس افزودنــد. ایــن مجلــس، بنــا بــه پیشــنهاد کمیســیون دولتــی، از شــصت 

نفــر از درباریــان تشــکیل میشــد و تصمیــامت مجلــس شــورا وقتــی جنبــه ی قانونــی میگرفــت کــه مــورد تأییــد ایــن مجلــس باشــد.

بــر رس ایــن اصــل غوغــای عظیمــی در گرفــت تــا آنجــا کــه یــک بــار بــر اثــر تشــنج شــدید، رئیــس مجلــس از مقــام خــود اســتعفا و مجلــس را تــرک کــرد. بــه 

هــر حــال بحــث در بــاره ی ســنا زمــان دراز و جلســات متعــددی را بــه خــود اختصــاص داد.  ابتــدا ســخن بــر رس اصــل وجــود ســنا بــود کــه اگــر ناظــر بــر 

مجلــس شــورای ملــی باشــد دیگــر وجــود چنیــن مجلســی رضورتــی نــدارد و اگــر غــرض از مجلــس شــورا فقــط اظهــار لوایــح خیرخواهانــه اســت کــه روزنامــه-

نویســان بهــرت و مفیدتــر از آن میتواننــد بنویســند، و بــه هــر حــال اگــر کارهــا بایــد بــه تصویــب ســنا باشــد کــه اوضــاع فرقــی نکــرده اســت. رسانجــام یکــی 

از وکال پیشــنهاد کــرد کــه اگــر منظــور از ایــن مجلــس ایجــاد مرجعــی بــرای رســیدگی بــه اختــالف نظــر میــان مجلــس و دولــت و میانجیگــری میــان آنهاســت 

نیــازی بــه ســنا نیســت و میتــوان بــرای ایــن منظــور »کمیســیونی مرکــب از ایــن مجلــس و ه یئــت اعیــان و ارشاف و وزراء ســابق تعییــن مناییــم« تــا درآن 

مســئله ی مــورد اختــالف بحــث منایــد و هــر رأی از آن مجلــس بیــرون آمــد بعــد از صحــه ی هامیونــی بــه موقــع اجــرا گــذارده شــود« و »بعــد از رفــع اختــالف 

نیــز منحــل« گــردد.  ایــن پیشــنهاد مــورد تأییــد اکرثیــت اعضــای مجلــس قــرار گرفــت و قــرار شــد بــه دولــت ابــالغ شــود؛ امــا در اثــر مخالفــت جــدی دولــت و 

دربــار بــا ایــن طــرح و ارصار در اســتقرار مجلــس ســنا رسانجــام مناینــدگان ملــت بــه وجــود چنیــن مجلســی تــن دادنــد منتهــا بــا ایــن رشط کــه دو ثلــث اعضــای 

آنــرا ملــت و یــک ثلــث را دولــت انتخــاب کنــد ولــی چــون دولــت بــه ایــن پیشــنهاد رضایــت منیــداد انتخــاب ســی و پنــج نفــر از جانــب ملــت و بیســت و پنــج 

نفــر بواســطه ی دولــت را مطــرح کردنــد و باالخــره دو طــرف بــه انتخــاب پنجــاه پنجــاه بــا یکدیگــر توافــق کردنــد.

مهمــرت از ایــن، مســئله ی حــدود اختیــارات و حقــوق مجلــس ســنا بــود. پیشــنهاد دولــت و دربــار ایــن بــود کــه مجلــس ســنا حــق قانونگــزاری داشــته باشــد و 

در عیــن حــال متــام قوانیــن کــه از تصویــب مجلــس میگــذرد بایــد بعــد از موافقــت آن بــه صحــه ی شــاه برســد.

ایــن مطلــب نیــز بعــد از بگــو مگوهــا و کشمکشــهای فــراوان بــه مصالحــه انجامیــد و مجلــس شــورا بــا پیشــنهاد دولــت، جــز در امــور مالــی موافقــت کــرد، بــه 

ایــن ترتیــب کــه مجلــس شــورای ملــی در تصمیــم گیری هــا و مصوبــات خــود در امــور مالــی، بــه معنــای عــام بــر امــور اقتصــادی، مختــار مطلــق باشــد منتهــا 

مصوبه هــای خــود را بــرای اظهــار نظــر مشــورتی بــه مجلــس ســنا بفرســتد بــا ایــن رشط کــه در رّد یــا پذیرفــن نظریــات ســنا آزاد و مختــار باشــد. امــا بــه دنبــال 

ایــن توافــق، ایــن اصــل نیــز در قانــون اساســی گنجانــده شــد کــه »مادامــی کــه مجلــس ســنا منعقــد نشــده فقــط امــور بعــد از تصویــب مجلــس شــورای ملــی 

بــه صّحــه ی هامیونــی موشــح و بــه موقــع اجــرا گــذارده خواهــد شــد« )اصــل 47( و چنــان کــه میدانیــم مجلــس ســنا تــا چهــل و ســه ســال بعــد )7( تشــکیل 

نشــد و در ایــن مــدت مجلــس شــورای ملــی در عمــل بــه عنــوان تنهــا مرجــع قانونگــزاری باقــی مانــد.

بــه ایــن ترتیــب ملــت ایــران بــا برپائــی مجلــس شــورای ملــی و تدویــن قانــون اساســی بــرای اولیــن بــار در تاریــخ امــکان مییابــد کــه بــا مهــار اســتبداد دربــار 

ســلطنتی رسنوشــت خویــش را بــه دســت گیــرد و بــرای پیشــربد زندگــی خــود تصمیم گیــری کنــد.
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»حاکمیت قانون« مضمون اساسی نظامنامه

اولیــن و مهمرتیــن اصلــی کــه بوســیله ی ایــن قانــون یــا »نظامنامــه اساســی« بــر کشــور حاکــم شــد »حاکمیــت قانــون« و حکومــت مــردم بــر مــردم در برابــر 

حاکمیــت دلبخــواه ســلطنتی و قدرمتنــدان حکومتــی و محلــی بــود و مقامــی کــه ایــن حاکمیــت را ســازمان میــداد مجلســی از مناینــدگان ملــت بــود کــه اعضــای 

آن قانونــا در برابــر هــر قــوه ی قهریه ــای از مصونیــت برخــوردار بودنــد و حتــی در صــورت جنحــه و جنایــت علنــی هــم هیــچ مقامــی، بــدون اجــازه ی مجلــس 

شــورای ملــی، حــق تعــرض بــه آنهــا را نداشــت. بــه موجــب اصــل دوم قانــون اساســی ایــن مجلــس، کــه »مجلــس شــورای ملــی« نامیــده میشــود »مناینــده ی 

قاطبــه ی اهالــی مملکــت ایــران اســت کــه در امــور معاشــی و سیاســی وطــن خــود مشــارکت دارنــد« .

بــر حســب اصــول دیگــر، کــه بیان کننــده ی حقــوق و اختیــارات مجلــس شــورای ملــی اســت، ایــن مجلــس »حــق دارد« در عمــوم مســائل، آنچــه را صــالح ملــک 

و ملــت میدانــد پــس از مذاکــره و مداقـّـه... عنــوان کــرده بــا رعایــت اکرثیــت آراء ، در کــامل امنیــت و اطمینــان... بــه صحــه ی هامنونــی موشــح و بــه موقــع 

اجــرا گــذارد«. و »کلیــه ی قوانینــی کــه بــرای تشــیید مبانــی دولــت و ســلطنت و انتظــام امــور مملکتــی و اســاس وزارتخانه هــا الزم اســت بایــد بــه تصویــب« 

آن برســد. از جملــه آن کــه ایــن مجلــس عــالوه بــر وضــع مقــررات مالیاتــی در تنظیــم کلیــه ی امــور اقتصــادی کشــور، اعــم از عایــدات و مخــارج کشــوری و 

بودجــه ی دســتگاه های دولتــی، امتیــاز هــر نــوع رشکــت عمومــی و بســن عهدنامه هــا و مقاوله نامه هــا و اعطــای امتیــازات تجارتــی و صنعتــی و فالحتــی و 

غیــره اعــم از داخلــی و خارجــی، اســتقراض از خــارج، ســاخن راه آهــن یــا شوســه بوســیله ی رشکتهــای داخلــی یــا خارجــی دارای حــق مطلــق و اختیــار منحــر 

بــه فــرد اســت و تعییــن حــدود و ثغــور کشــور نیــز جــزء قلمــرو اختیــارات خــاص اوســت.

در رابطــه ی دولــت و قــوه ی اجرائــی کشــور بــا ایــن مجلــس، دولــت در برابــر مجلــس مناینــدگان مســئول و پاسخگوســت و متــام قوانینــی را کــه دولتهــا بــرای 

انتظــام کار خــود و مملکــت الزم میداننــد بایــد بــه تصویــب مجلــس برســانند، بعــالوه ایــن امــکان وجــود دارد کــه اعضــای دولــت در هــر لحظــه از جانــب 

مجلــس مــورد اســتیضاح قــرار بگیرنــد و در صــورت »نقــض قانــون و تخلــف از حــدود مقــرره، مجلــس عــزل او را از پیشــگاه هامیونــی« بخواهــد.

رسانجــام پادشــاه زمــان و ولیعهــدش، کــه مفــاد ایــن قانــون اساســی را پذیرفتــه و آن را امضــا کــرده بودنــد، از جانــب خــود و از جانــب »ســالطین اعقــاب و 

اخــالف« خــود وظیفــه ی خــود دانســته و تعهــد می ســپردند کــه »ایــن حــدود و اصــول را کــه بــرای تشــیید مبانــی دولــت و تأکیــد اســاس ســلطنت و نگهبانــی 

دســتگاه معدلــت و آســایش برقــرار و مجــری« فرموده انــد، حفــظ کننــد. و تنهــا حقــی کــه ایــن قانــون بــرای پادشــاه قائــل شــد ایــن بــود کــه هــر وقــت 

مجلــس ســنا تشــکیل شــد و اختــالف نظــر غیــر قابــل حلــی میــان دو مجلــس پیــش آمــد، پــس از یــک سلســله ترشیفــات، مجلــس شــورا را منحــل میکنــد بــا 

ایــن رشط کــه در هــامن فرمــان انحــالل حکــم بــه تجدیــد انتخابــات میدهــد و مجلــس شــورای جدیــد حــق خواهــد داشــت نظــر خــود را در مــورد »مــاده ی 

متنــازع فیــه« تأکیــد کنــد و در ایــن صــورت »ذات مبــارک هامیونــی آن رأی مجلــس شــورای ملــی را تصویــب فرمــوده امــر بــه اجــراء میفرماینــد«.

چنــان کــه معلــوم اســت ایــن قانــون یــا »نظامنامــه ی اساســی« هنــوز در مقایســه بــا یــک قانــون اساســی مرشوطــه کمبودهــای فــراوان داشــت زیــرا وســعت 

دامنــه ی آن بطــور عمــده بــه نحــوه-ی انتخــاب مناینــدگان مــردم و نظامــات و مقــررات داخلــی مجلــس، حــدود قــدرت و اختیــارات آن در تنظیــم قوانیــن 

ــدگان و  ــس مناین ــب مجل ــزاری از جان ــاره– میپرداخــت و جــز مســئله ی حــق قانونگ ــه اش ــام ســلطنت – آن هــم ب ــران  و مق ــت و وزی ــا دول ــاش ب و رابطه 

محدودیــت قــدرت ســلطنت ســخنی از اصــول محتوائــی مرشوطیــت و حقــوق ملــت ماننــد آزادی و عدالــت و برابــری، نظــام سیاســی و اجتامعــی و حکومتــی 

و تفکیــک قــوای ســه گانه و مســائلی از ایــن قبیــل، در آن بــه میــان نیامــده بــود. تنهــا مدتــی بعــد بــود کــه نقائــص ایــن نظامنامــه بوســیله ی »متمــم قانــون 

اساســی« بــر طــرف شــد.

 کشمکش بر رس متّمم قانون اساسی

البتــه معلــوم نیســت کــه مجلــس شــورای ملــی دقیقــا چــه وقــت بــه کمبودهــای »نظامنامــه ی اساســی« توجــه کــرده اســت، همیــن قــدر معلــوم اســت کــه 

قریــب یکــامه و نیــم پــس از توشــیح آن، در جلســه ی مــورخ 28 ذیحجــه ۱۳24 ) 2۳ بهمــن ۱285 – ۱2 فوریــه ی ۱۹07( بــه هنــگام ادامــه ی بحــث در بــاره ی 

»نظامنامــه«ی مجلــس ســنا یکــی از وکال بــه اعــرتاض میگویــد: »اهمیــت تکمیــل قانــون اساســی مملکتــی بیشــرت اســت یــا اصــالح نظامنامــه ی ســنا؟« در اینجــا 

بعضــی میگوینــد پــس از آمــدن وکالی آذربایجــان از نقــص قانــون اساســی ســخن بــه میــان آمــده و بعضــی دیگــر میگوینــد کــه از »هــامن روز اول میدانســته 

اســت کــه ایــن قانــون اساســی متــام نیســت«.

بــه هــر حــال در همیــن جلســه، کــه پــس از ورود مناینــدگان آذربایجــان بــه تهــران تشــکیل میشــود، پــس از گفتگوئــی پــر تنــش و طوالنــی بــه پیشــنهاد هــامن 

وکیــل، هیئتــی مرکــب از هفــت نفــر از مناینــدگان برگزیــده میشــوند کــه بــه نوشــن »متمــم قانــون اساســی« بپردازنــد. البتــه از جانــب بعضــی وکال یــادآوری 

میشــود کــه تنظیم کننــدگان ایــن قانــون بایــد »اطــالع از قوانیــن دول مرشوطــه داشــته باشــند؛ اگــر زبــان خارجــه هــم منیداننــد در امــورات داخلــی مملکــت 

تتبــع داشــته و بصیــر باشــند«؛
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بعــالوه  »بعضــی چیزهــا هــم کــه  مقتضــی مملکــت اســت بایــد مالحظــه شــود«، و رسانجــام بعضــی تأکیــد میکننــد کــه »ایــن متمــم قانــون اساســی را بــه 

طــوری بایــد بنویســیم کــه مطابــق باشــد بــا قوانیــن ســلطنت مرشوطــه و موافــق بــا قانــون رشع هــم باشــد«. )8(

از ایــن تاریــخ یــک مــاه و نیــم بیشــرت منیگــذرد کــه یکــی از اعضــای ایــن ه یئــت در پاســخ بــه پرســش یکــی از مناینــدگان در مــورد تاریــخ امتــام »متمــم 

قانــون اساســی« توضیــح میدهــد کــه قانــون تــا ســه چهــار روز دیگــر متــام میشــود و پــس از قرائــت و تجدیــد نظــر دوبــاره ی آن، بــرای ارائــه بــه مجلــس 

در جلســه ی ۱5 یــا ۱6 صفــر ۱۳25 برابــر بــا ۱0 یــا ۱۱ فروردیــن ۱286 یــا هــر روز کــه مجلــس صــالح بدانــد آمــاده میشــود.)۹(

امــا حقیقــت ایــن اســت کــه جریــان کار چنــدان ســاده نیســت. اگــر تصویــب و توشــیح قانــون یــا »نظامنامــه ی اساســی« بــه علــت کشــمکش و درگیــری میان 

دولتیــان و دربــار از یــک ســو و ملــت و مجلــس مناینــدگان آن از ســوی دیگــر بــر رس تحمیــل مجلــس اعیــان ســنا قریــب دو مــاه ونیــم بــه طــول انجامیــد، 

در اینجــا مشــکل تقــدم و برتــری رشع بــر قانــون و ســلطه ی رأی علــامی شــیعه بــر تصمیــامت مجلــس نــه تنهــا از جانــب علــامی ضــد مرشوطــه و درباریــان 

اســتبدادطلب مسئله ســاز شــد بلکــه میــان صفــوف مرشوطه-خواهــان و مجلســیان نیــز اختــالف انداخــت و همیــن امــر ســبب شــد کــه تدویــن و تصویــب 

و توشــیح »متمــم قانــون اساســی« درســت هشــت مــاه قمــری - از 28 ذیحجــه ی ۱۳24 تــا 2۹ شــعبان ســال بعــد)۱0(- بــه تأخیــر بیافتــد.

توضیــح آن کــه ۱2 روز پــس از گفتگــو و وعــده و وعیــد یــاد شــده، رئیــس مجلــس در جلســه ی 2۳ صفــر ۱۳25 برابــر بــا ۱7 فروردیــن ۱286 و 27 آوریــل 

۱۹07 اطــالع میدهــد کــه »متمــم قانــون اساســی متــام شــده ولــی بایــد بواســطه ی اهمیتــی کــه دارد در انجمــن علیحــده یــک مرتبــه خوانــده شــود کــه 

آقایــان حجــج اســالم هــم حضــور داشــته باشــند«، و هیــچ زمانــی را هــم بــرای طــرح آن در مجلــس وعــده منیدهــد.

بــه ایــن ترتیــب معلــوم میشــود کــه علــت تأخیــر در امتــام قانــون و ارائــه ی آن بــه مجلــس اشــکالی اســت کــه »آقایــان حجــج اســالم« بــه کار کمیســیون 

وارد آورده انــد و خواســته اند کــه ه یئــت جداگانه ــای تشــکیل شــود و آن را بــا حضــور ایشــان بررســی کنــد.  بســیاری از مجلســیان صــدا بــه اعــرتاض بلنــد 

میکننــد و بــرای مثــال یکــی از آنــان میگویــد: »ایــن ملــت بیچــاره ایــن همــه زحمــت کشــیدند و نتیجــه فقــط هــامن گرفــن لفــظ مرشوطــه بــود؟«.

دیگــری پیشــنهاد میکنــد کــه مجلــس فــوق العاده ــای بــرای ایــن کارتشــکیل شــود و دیگــری، کــه خــود عضــو کمیســیون تدویــن قانــون اســت، خواهــش 

میکنــد کــه همــت کننــد و دو ســه روزه آن را متــام کننــد.

ــر( یکــی از  ــس )25 صف ــه در جلســه ی دوروز بعــد مجل ــرای منون ــوده ی مــردم بســیار شــدیدتر اســت. ب ــان ت ــس و در می ــا اعــرتاض در خــارج از مجل ام

مناینــدگان نامــه ی اعرتاضــی »انجمــن طــالب« را قرائــت میکنــد کــه لحنــی بســیار تنــد دارد بــه نحــوی کــه مشــاجرات تنــدی را میــان وکال بــر میانگیــزد: 

بعضــی بــه مــن نامــه بشــدت اعــرتاض میکننــد و بســیاری دیگــر از خواســت طــالب بشــدت دفــاع میکننــد. بــرای مثــال یکــی از مناینــدگان آذربایجــان، کــه از 

قــرار معلــوم خــود دســت انــدر کار تدویــن »متمــم قانــون اساســی« هــم هســت، حــق را بجانــب مــردم عاصــی و شورشــی میدهــد و میگویــد: »االن چهــار 

مــاه اســت کــه در ایــن مطالــب مذاکــره میشــود. مســّودات آنهــا درســت، و بــه اکرثیــت آراء قــرار شــد در یــک هفتــه اصــالح شــود«.

انجمــن طــالب در نامــه ی خــود نوشــته بــود: »قریــب هفتــاد روز اســت کــه اهالــی آذربایجــان و تهــران »متّمــم قانــون اساســی«  را خواســتار شــده اند. 

اول مــاه صفــر را وعــده دادیــد و اینــک مــاه صفــر هــم بــه آخــر رســید و ابــداَ بــه وعــده ی خودتــان وفــا نکرده ایــد«.  انجمــن ســپس بــا تعــرض ادامــه 

میدهــد کــه »اگــر متمــم قانــون اساســی تــا حــال نوشــته نشــده چــرا اقــدام نکرده ایــد؟ اگــر نوشــته شــده چــرا در مجلــس قرائــت و تصویــب نشــده؟ اگــر 

قرائــت وتصویــب شــده چــرا بــه صّحــه ی هامیونــی فرســتاده نشــده؟ اگــر بــه صّحــه ی هامیونــی فرســتاده شــده و بــه صّحــه نرســیده چــرا بــه ملــت اطــالع 

نداده انــد کــه ملــت تکلیــف خــود را بدانــد«؛ و در آخــر هــم بــا تعییــن یــک رضب االجــل تهدیــد میکنــد کــه »اگــر تــا روز پنجشــنبه 27 صفــر متّمــم قانــون 

اساســی متــام نشــده و بــه صّحــه ی هامیونــی نرســد موجــب زحمــت خواهــد شــد....)۱۱( »  امــا رئیــس مجلــس طفــره میــرود و در عیــن حــال کــه اعــرتاف 

میکنــد کــه کار متّمــم قانــون اساســی »ســه چهــار روز اســت متــام شــده« بــه بهانــه ی ایــن کــه » نظامنامــه ی انجمن هــای ایالتــی و نظامنامــه ی بلــدی الــزم 

امــور اســت« توصیــه میکنــد کــه نبایــد در خوانــدن آن در مجلــس عجلــه کــرد. بیســت روز دیگــر هــم از ایــن بگــو مگوهــا و اعرتاضهــای داخــل و خــارج 

مجلــس میگــذرد و رسانجــام مســئوالن تنهــا بــه ایــن تــن میدهنــد کــه در روز چهاردهــم مــاه بعــد در جلســه ی محرمانــه ی مجلــس، نهــان از مــردم، طــرح 

قانــون را در میــان خــود بــه بحــث بگذارنــد. امــا مــوج اعرتاضــات شــدید گســرتش مــی یابــد و بــاال میگیــرد: در رشــت جامعــت عظیمــی متشــکل از اکرثیــت 

»علــام« و »ذاکریــن« و »واعظیــن« و »اعیــان وتجــار« و »اصنــاف و کســبه« در تلگرافخانــه اجتــامع میکننــد و در تلگــراف خــود – همزمــان بــا جلســه ی 20 

ربیــع االول مجلــس – خــرب میدهنــد کــه »چهــار روز متــام مــردم از کارهــا تعطیــل و از اطــراف بــه شــهر ریختــه، ابــداَ تأمــل و صــرب ندارنــد«.  تلگراف کننــدگان 

ضمــن خواســت توشــیح قانــون اساســی و قوانیــن بالتکلیــف امتیازنامــه تشــکیل بانــک و انجمنهــای ایالتــی میگوینــد: » تــا حــال صــرب کــرده ایــم دیگــر صــرب 

نخــواه یــم کــرد.«  از انزلــی نیــز تلگــراف شــده کــه چهــار روز اســت عمــوم ملــت، حتــی دهــات و متــام ادارات گمــرک از کار دســت کشــیده، بــا اهــل و 

عیــال در تلگرافخانــه حارضیــم، و هــر دقیقــه ه یجــان مــردم بیشــرت و هیــچ دخــل بــه ســابق نــدارد. اســتدعا هــر چــه زودتــر تلگــراف صّحــه ی قوانیــن را 

بگیریــد کــه خــدای نخواســته دســت از رس بلنــد خواهــد شــد.« در همیــن جلســه گفتــه شــد از شــیراز هــم تلگــراف کرده انــد؛ و در آمــل شــورش کرده انــد«.

امــا از طــرف مجلــس بــه شهرســتانها تلگرافــی پاســخ داده میشــود کــه »نظامنامــه ی اساســی کامــالَ نوشــته شــده و یــک دفعــه هــم قرائــت شــده؛ بایــد اکــرث 
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مــواد آن بــا حضــور حجــج اســالم تنقیــح و تصحیــح شــود«.)۱2(

بــا ایــن همــه ســه روز بعــد در جلســه ی 2۳ ربیــع االول )۱7 اردیبهشــت برابــر بــا 7 مــاه مــه( آشــکار میشــود کــه کشــمکش پنهــان میــان رشع و قانــون در 

ــرا  ــون اساســی« بدهــد زی ــم قان ــه »متّم ــات ب ــن زودیهــا اجــازه ی ظهــور و اظهــار حی ــه ای ــرت از آن اســت کــه ب ــان ادامــه دارد و غلیظ  درون مجلــس همچن

وقتــی یکــی از مناینــدگان وعــده میدهــد کــه ایــن قانــون پــس از قرائــت دفعــه ی ســوم بــه امتــام میرســد دیگــری میگویــد: »قانــون مــا قانــون مقــدس رشع 

محمــدی اســت، بایــد نهایــت دقــت شــود کــه مبــادا رس موئــی تخلــف شــود... اگــر قــدری تعویــق افتــاده بــه مالحظــه ی دقــت و مواظبــت تامــی اســت کــه 

بایــد رعایــت شــود«.

بگــو مگــو همچنــان ادامــه می یابــد و یــک هفتــه بعــد، در اول ربیــع الثانــی، یکــی از وکال از خطــرات غیــر قابــل پیش ــبینی اظهــار تــرس میکنــد و بــرای تســکین 

شورشــهای والیــات پیشــنهاد میکنــد کــه اجــازه دهنــد کــه »هــامن مقــدار از نظامنامــه ی اساســی ] کــه[ از لحــاظ حجــج اســالمیه گذشــته« در مجلــس خوانــده 

شــود؛ امــا یکــی دیگــر دربرابــر ایــن تهدیدهــا و خطــرات میگویــد »مــا مســلامنیم و قانــون مــا قانــون مقــدس اســالم اســت...  اگــر ده هــزار نفــر هــم اجــامع 

کننــد و خونهــا هــم ریختــه شــود نبایــد راضــی شــد کــه بــدون تطبیــق و تحقیــق، قانونــی مجــری شــود«. جالــب اینجاســت کــه یکــی دیگــر از وکال در مقابلــه 

بــا اشــاعه ی هــر گونــه شــک و تردیــد تأکیــد میکنــد کــه »اصــل قانــون اساســی کــه در مجلــس نوشــته ]شــده[ بــود، هیــچ مــاده از مــواد آن منافــی بــا قانــون 

مقــدس اســالم نبــوده و رس و صداهــای بلنــد شــده در مــورد تعــارض رشع و قانــون را ناشــی از »شــبهات مغرضین«)۱۳(اعــالم و بــه ایــن ترتیــب رضورت هــر 

گونــه گفتگــو و تنقیــح و تصحیــح متمــم قانــون اساســی را رد میکنــد. 

روزهــای بعــد هــم دو ســه بــار و در جلســات مختلــف مجلــس کــه از رسنوشــت نظامنامــه ی اساســی ســؤال میشــود »نقاهــت آقایــان« ، یعنــی »ســید عبداللــه 

بهبهانــی«، را بهانــه می آورنــد. امــا چــون از قــرار معلــوم در خــارج از مجلــس بــه کارشــکنی های »آقایــان« اشــاره هائی میشــود هــامن وکیــل کــه میگفــت نبایــد 

رس موئــی از قانــون رشع تخلــف شــود، حــرف پیشــین خــود را بــه نحــوی دیگــر تکــرار میکنــد کــه اگــر چــه »رفــع ظلــم میشــود و وضــع عــدل مطلــوب اســت 

لکــن اهــم از او حفــظ اســتقالل و مقــام رشیعــت اســت؛ چنانچــه در ایــن تغییــر وضــع بــه قــدر شــعره ای )۱4(خلــل مذهبــی دســت دهــد هیــچ کــس بــرای 

پذیرفــن حــارض نیســت« و ســپس از ایــن هــم فراتــر میــرود و بــا ترجیــح دادن رواج و تســلط   ظلــم بــر نقــض احــکام رشع میافزایــد اگــر چیــزی »موجــب 

نقــض احــکام و وضــع قوانیــن مخالــف اســالم باشــد کفــر رصیــح اســت و قابــل تحمــل نیســت« امــا اگــر در اثــر ظلــم »روزی هــزار نفــر کشــته شــود« نهایــت 

آن »فســق« اســت و معلــوم اســت کــه »فســق« در برابــر »کفــر رصیــح« قابــل تحمــل اســت.

علیرغــم کارشــکنی ها و تهدیــد و تکفیرهــای حــرات، شــورش و ناآرامــی در درون و بیــرون مجلــس ادامــه می یابــد امــا بــا ایــن همــه کار متمــم قانــون اساســی 

بــه عنــوان »تنقیــح و تصحیــح حجــج اســالم« و یــا »نقاهــت آقایــان« همچنــان متوقــف اســت:

در 2۹ ربیــع االول، 2۳ اردیبهشــت، »مــردم تربیــز بــازار و دکاکیــن را بســتند. وکالی انجمــن ایالتــی در تلگرافخانــه رفتــه بــه مجلــس شــورای طهــران اطــالع دادنــد 

کــه ....تــا قانــون اساســی طبــع و توزیــع نشــود دکاکیــن را بــاز نخواهنــد منــود...]و[ اگــر تــا ده روز دیگــر قانــون اساســی انتشــار نیابــد ناچارخــود آنــان قانــون 

مخصــوص بــرای مملکــت آذربایجــان وضــع خواهنــد کــرد«. و »روز دیگر...احــرار اســلحه برداشــتند و در کوچه هــا منایــش داده فریــاد میکننــد کــه عــازم تهــران 

خواهنــد شــد«.)۱5( در اصفهــان بــه دنبــال اســتمداد تربیزیــان، آقــا نجفــی »بــه مــردم توصیــه منــود کــه تــا مــواد متّمــم قانــون اساســی بــه امضــای شــاه برســد 

مالیــات را ادا نکننــد«)۱6(و در ۱۳ ربیــع االخــر »مــردم تهــران تعطیــل کــرده در عــامرت بهارســتان اجتــامع« میکننــد. امــا شــش روز پــس از ایــن حادثــه رئیــس 

مجلــس از دســت انــداز تازه ــای خــرب میدهــد و آن ایــن اســت کــه »شــاید نیــاز باشــد پاره ــای از مطالــب »قانــون اساســی« بــه علــامی نجــف ارشف اطــالع 

داده شــود«.  از قــرار معلــوم محمــد علــی شــاه »از امضــای متمــم قانــون اساســی امتنــاع دارد و مدعــی اســت کــه مــواد آن بایســتی از نظــر مجتهدیــن کربــال 

بگــذرد«، »بــه امیــد ایــن کــه وســیله ی بــر چیــدن مجلــس شــود«.)۱7(

بــا ایــن همــه دو هفتــه بعــد، در زیــر فشــار ه یجــان و شــورش خــارج و اعرتاضهــای داخــل مجلــس، بحــث در بــاره ی متمــم قانــون اساســی در تاریــخ 2۹ ربیــع 

اآلخــر ۱۳25 برابــر بــا 2۱ خــرداد ۱286 و ۱۱ ژوئــن ۱۹07 در جلســه ی علنــی مجلــس آغــاز میشــود امــا گفتگــو در ایــن بــاره از یکســو بــا حالتــی تعرضــی و 

تهاجمــی از جانــب متعصبــان مذهبــی، بــرای تحمیــل رشع بــر قانــون و ســلطه ی نظــارت علــام بــر قانونگــذاری، و از ســوی دیگــر بــه صــورت دفــاع و اســتدالل 

محجوبانــه از مرشوطیــت و دموکراســی، از جانــب مناینــدگان ترقیخــواه ادامــه پیــدا میکنــد. و »آقــا ســید عبداللــه« بــه مناینــدگان اخطــار میکنــد کــه »در نهایــت 

اهتــامم و دقــت هــر فصلــی را دوبــار ســه بــار بــه تکــرار ّمداقــه و مباحثــه کنیــد و خوانــده شــود کــه باعــث اطمینــان ملــت باشــد«.

بحــث بطــور عمــده بــر رس اصــل دوم قانــون اســت کــه بــه موجــب آن »مجلــس مقــدس شــورای ملــی، کــه بــه توجــه و تأییــد حــرت امــام عرعــج اللــه 

فرجــه و بــذل مرحمــت اعلیحــرت شاهنشــاه اســالم خلداللــه ســلطانه و مراقبــت حجــج اســالمیه کرثاللــه امثالهــم و عامــه ی ملــت ایــران تأســیس شــده اســت، 

بایــد در هیــچ عــری از اعصــار مــواد قانونیــه ی آن مخالفتــی بــا قواعــد مقدســه ی اســالم و قوانیــن موضوعــه ی حــرت خیراالنــام صلــی اللــه علیــه و آلــه 

و ســلم نداشــته باشــد«؛ و بــرای جلوگیــری از انحــراف از ایــن امــر ، در همیــن اصــل مقــرر شــده بــود کــه »در هــر عــری از اعصــار ه یئتــی کــه کمــرت از 

پنــج نفــر نباشــد از مجتهدیــن و فقهــای متدینیــن، کــه مطلــع از مقتضیــات زمــان هــم باشــند«، از طــرف »علــامی اعــالم و حجــج اســالم مرجــع تقلیــد شــیعه« 

تعییــن شــوند تــا بــا »رســمیت عضویــت« در مجلــس شــورای ملــی رشکــت و »مــوادی کــه در مجلســین عنــوان میشــود بــه دقــت مذاکــره و غوررســی منــوده 

هــر یــک از مــواد معنونــه کــه مخالفــت بــا قواعــد مقدســه ی اســالم داشــته باشــد طــرح و رد مناینــد کــه عنــوان قانونیــت پیــدا نکنــد« و روشــن اســت کــه 
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»رأی ایــن ه یئــت علــام در ایــن بــاب مطــاع و متبــع خواهــد بــود« و گذشــته از آن »ایــن مــاده تــا زمــان ظهــور حــرت حجــة عــر عجــل اللــه فرجــه 

تغییــر پذیرنخواهــد بــود«.

در جریــان مذاکــرات معلــوم شــد کــه علــت عمــده ی تأخیــر در طــرح و تصویــب متمــم قانــون اساســی ایــن اصــل و اصــل اول آن اســت کــه در آن گفتــه 

شــده »مذهــب رســمی ایــران اســالم و طریقــه ی حقــه ی جعفریــه اثناعرشیــه اســت ]و[ بایــد پادشــاه ایــران دارا و مــروج ایــن مذهــب باشــد«. ایــن اصــل 

در اثــر اعرتاضــات اقلیتهــای دینــی، بویــژه زردشــتیان کــه نظــرات خــود را طــی چهارنامــه ی مفصــل و پیاپــی بــه مجلــس ارائــه داده و خواســتار مســاوات 

حقوقــی شــدند، بوســیله ی بعضــی مــواد دیگــر ایــن قانــون، کــه در فصــل »حقــوق ملــت« آمــد، تــا حــدودی تعدیــل شــد.  آنهــا در آخریــن نامه شــان 

نوشــته بودنــد کــه منظورشــان ســه یــم شــدن در »قوانیــن مذهبــی دیگــران« نیســت بلکــه سخنشــان »بــر رس مســاوات در حقــوق انســانیت« و« حفــظ 

حقــوق مملکتــی و مجــازات عامــه ی رعایــا« اســت و اگــر در قانــون اساســی اصــل »مســاوات رشط نشــده باشــد دیگــر امیــد زیســت بــرای مــا نیســت« 

.)۱8( و پــس از خوانــدن ایــن نامــه در مجلــس بــود کــه یکــی از مناینــدگان آنهــا را مطمــن ســاخت کــه قبــالَ اصــل »مســاوات حقوقــی« بــرای متــام اهالــی 

ایــران در اصــل هشــتم قانــون تضمیــن شــده اســت.

امــا دعــوای حــل ناشــدنی بــر رس مســئله ی مطابقــت قوانیــن بــا رشع اســالم و نظــارت علــامی اســالم بــر امــر قانونگــذاری بــود، کــه گذشــته از آن کــه در 

جلســات گذشــته بارهــا بــر رس آن میــان مناینــدگان متعصــب مذهبــی و ترقیخــواه مقابلــه و کشــمکش شــده بــود، پــس از طــرح آن در مجلــس نیــز تنــش 

همچنــان ادامــه یافــت. البتــه در جریــان ایــن درگیریهــا مناینــدگان ترقیخــواه در برابــر تهاجــم متعصبــان مذهبــی بــه علــت فضــای حاکــم موجــود ناگزیــر 

دســت بــه عصــا راه میرفتنــد و نظــرات خــود را بــه صــورت علمــی و بــا حاشــیه رفتن هــای فــراوان در مــورد جدائــی رشع و قانــون بــه بحــث میگذاشــتند. 

بــرای مثــال در گــزارش مذاکــرات مجلــس در روز پنجشــنبه اول جــامدی االول ، 2۳ خــرداد، چنیــن آمــده کــه یکــی از مناینــدگان تربیــز نظــارت علــام بــر 

قانــون را بــه نحــوی غیــر مســتقیم رد میکنــد ودر مــورد محــدود کــردن ایــن امــر بوســیله ی »پنــج نفــر از علــام« دلیــل میــآورد کــه نظــارت علــام »در 

تطابــق احــکام جزئیــه بــا قواعــد کلیــه« حــق عمومــی همــه ی علامســت و »میشــود ایــن حــق عمومــی را ســلب و منحــر بــه افــراد مخصــوص« ، یعنــی 

یــک ه یئــت از علــام، بکنیــم. و یــا یکــی دیگــر بــه »مباحثــات و مناقشــات علمــی« میپــردازد کــه موجبــات اعــرتاض مناینــده ی صنــف کاغذفروشــی و 

ــرار  ــد: اگــر ق ــه میگوی ــاش رس آمــده و در جلســه ی دو روز بعــد مجلــس معرتضان ــه گفتگوهــا حوصله  ــن گون صحــاف و کتابفروشــی میشــود کــه از ای

باشــد جلســات مجلــس »بــه مباحثــات علمــی بگــذرد« کار متــام نخواهــد شــد.  بــه هــر حــال پــس از همــه ی مشــاجره ها و کشمکشــها اصــل نظــارت 

علــام بــر تدویــن قوانیــن و تطبیــق آن بــا قواعــد مقدســه-ی اســالم در جلســه ی ســوم جــامدی االول ۱۳25، 25 خــرداد ۱286 طــرح و بــه اکرثیــت آراء 

تصویــب میشــود.

امــا پــس از گــذار از ایــن مرحلــه نیــز کشــمکش بــر رس امتــام »متمــم قانــون اساســی« در مجلــس همچنــان ادامــه دارد و گفتگــو و تصمیم گیــری بــه کنــدی 

بســیار پیــش میــرود تــا آنجــا کــه دو مــاه و ۱8 روز پــس از آن تاریــخ ، یعنــی در 2۱ مــاه رجــب، ۱8 شــهریور، اتابــک صدراعظــم، در واقــع بــرای تعییــن 

و تکلیــف دولــت خــود در اداره ی مملکــت، دســتخطی را کــه از محمدعلی شــاه مبنــی بــر تأکیــد در ترسیــع در امتــام قانــون اساســی گرفتــه، بــه مجلــس 

ارائــه میدهــد.  بــا ایــن همــه از آنجــا کــه اتابــک در همیــن روز هنــگام خــروج از مجلــس تــرور میشــود ایــن تذکــر و دســتخط نیــز در پیرشفــت کار قانــون 

اساســی تأثیــری منیگــذارد و مجلســیان وقــت خــود را بیشــرت بــه بحــث در بــاره ی امــور دیگــر و قوانیــن و نظامنامه هــای فرعــی میگذراننــد. بــرای منونــه 

وقتــی دوهفتــه پــس از آن، در ۳ شــعبان، رئیــس مجلــس بنــا بــه تقاضــای یکــی از وکال می پذیــرد کــه در جلســه ی دو روز بعــد قانــون اساســی را بــه بحــث 

بگــذارد بــاز هــم در روز موعــود، و علیرغــم تذکــر هــامن مناینــده، میگویــد: »امــروز ترتیبــش موجــود نشــده، کارهــای دیگــر هســت«. و رسانجــام پــس از 

امــروز و فــردا کردن هــا در جلســه ی روز 8 شــعبان رضایــت میدهــد کــه »اول نظامنامــه ی اساســی خوانــده شــود«. امــا همچنــان کــه در مذاکــرات بعــدی 

مجلــس دیــده میشــود مذاکــره در بــاره ی قانــون اساســی بــه بهانــه ی »کارهــای مهــم« بــاز هــم بــه عقــب میافتــد. امــا باالخــره مناینــدگان مجلــس، بــا یــک 

پیگیــری جــدی در روزهــای میــان ۱7 تــا 24 شــعبان، بــه قــول رئیــس مجلــس، شــب و روزمینشــینند و کار »قانــون اساســی« را بــه پایــان میربنــد و پنــج روز 

بعــد هــم در »2۹ شــعبان قــوی  ئیــل ۱۳25 )برابــر بــا ۱5 مهــر ۱286 و 8 اکتــرب ۱۹07( در قــر ســلطنتی تهــران« بــه امضــای محمدعلی شــاه میرســانند.

بــه ایــن ترتیــب هشــت مــاه پــس از اولیــن جلســه مجلــس در 28 ذیحجــه ی ۱۳24، 2۳ بهمــن ۱285، کــه از »اهمیــت تکمیــل قانــون اساســی« در آن 

ســخن میــرود، و چهارمــاه پــس از تصویــب اصــل تقــدم رشع بــر قانــون و نظــارت علــامی رشع بــر تصویــب قوانیــن، کارتصویــب و توشــیح قانــون اساســی 

پایــان میپذیــرد و در همیــن روز مجلــس شــورای ملــی ایــن خــرب را طــی تلگرافــی، بــه رشح زیــر بــه شــهرهای ایــران مخابــره میکنــد:

»بحمداللــه واملّنــه ضمیمــه ی قانــون اساســی کــه ســعادت و ســالمت ایــران را پایــه و مایــه و حافــظ بیضــه ی اســالم، و اســتحکام و اســتقالل دولــت و 

اســتقرار حقــوق ملــت منحــراً در روی ایــن اســاس مقــدس اســتوار خواهــد شــد، امــروز کــه بــه حســاب شمســی روز اول ســال دوم افتتــاح مجلــس 

شــورای ملــی ایــران اســت بــه حســن تصادفــی کــه از جملــه عالئــم غیبــی اســت کــه توجــه اعــالی ایــن اســاس مقــدس اســت، بــه صّحــه ی مبارکــه ی 

اعلیحــرت قــوی شــوکت اقــدس هامیــون شاهنشــاه ی خلداللــه ملکــه و ســلطانه توشــیح گردیــد. جــا دارد عمــوم ملــت از صمیــم قلــب بــه شــکرانه ی 

ایــن موهبــت عظمــی و حســن اســتقبال ایــن مراتــب آزادی را در رفــع اغــراض شــخصی و متابعــت تاّمــه بــه قوانیــن مملکتــی قــرار داده خــود را شایســته 

و ســزاوار چنیــن عطیّــه ی مقدســه معرفــی کننــد«.)۱۹(

بــه ایــن ترتیــب »متمــم قانــون اساســی«، چنــان کــه از نــام آن برمیآیــد، تکمله ــای بــود بــر »نظامنامــه ی اساســی« کــه قبــالَ بــه صورتــی شــتابزده و ناقــص 
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تدویــن و تصویــب شــده بــود، و ملــت از طریــق ایــن قانــون توانســت تــا آنجــا کــه رشایــط تاریخــی و اجتامعــی و موازنــه ی نیروهــا اجــازه میــداد، و حتــی 

میتــوان گفــت خیلــی بیشــرت از آن، بــه صورتــی انقالبــی دو نیــروی اصلــی ســلطنت و روحانیــت را، کــه بــه شــکلی خودرسانــه و مســتبدانه بــر ملــت و 

مملکــت و بــر زندگــی مــادی و معنــوی ایــران حاکــم بودنــد عمــالَ از قــدرت برکنــار ســازد و خــود بــر رسنوشــت خویــش حاکــم شــود.

 محتوای متمم قانون اساسی

در ایــن قانــون رصیحــاَ گفتــه میشــود: »قــوای مملکــت ناشــی از ملــت اســت« )اصــل 26 ( و«قــوای مملکــت« چیــزی جــز قدرتهــای ســه گانــه قانونگــزاری، 

اجرائــی و قضاتــی نیســت کــه بنــا بــر تعریــف »قــوه ی مقننــه مخصــوص اســت بــه وضــع و تهذیــب قوانیــن«، قــوه ی اجرائیــه یعنــی ه یئــت وزیــران و 

مأمــوران دولــت کــه احــکام و قوانیــن را »بــه نــام نامــی اعلیحــرت هامیونــی«، ولــی »بــه ترتیبــی کــه قانــون معیــن میکنــد«، اجــرا میکننــد )اصــل 27 ( و 

»قــوه ی قضائیــه و حکّمیــه عبــارت اســت از متیــز حقــوق« کــه »مخصــوص اســت بــه محاکــم رشعیــه در رشعیــات وبــه محاکــم عدلیــه درعرفیــات« )اصــل 

27(. در ارتبــاط بــا عرفیــات »دیــوان عدالــت عظمــی و محاکــم عدلیــه مرجــع رســمی تظلــامت عمومــی هســتند« کــه »بــه حکــم قانــون« منعقــد میشــوند 

)اصــل 74 ( و »قضــاوت در امــور رشعیّــه بــا ُعــدول مجتهدیــن جامــع الرشایــط« خواهــد بــود )اصــل 7۱(.

درآنچــه کــه بــه قــوه ی مّقننــه مربــوط میشــود بایــد توضیــح داد کــه متمــم قانــون اساســی آن را رســامَ ناشــی از«اعلیحــرت شاهنشــاه ی و مجلــس 

ــه ی خــود  ــه صّح ــون را تصویــب »و اعلیحــرت هامیونــی« آن را ب ــن ترتیــب کــه »مجلســین« قان ــه ای ــی و مجلــس ســنا« دانســته اســت ب شــورای مل

توشــیح میکننــد بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه »وضــع و تصویــب قوانیــن راجعــه بــه دخــل و خــرج مملکــت از مختصــات مجلــس شــورای ملــی« و »رشح 

و تفســیر قوانیــن ]هــم[ از وظائــف مختّصــه ی« ایــن مجلــس اســت )اصــل 27 ( و پادشــاه، هــم منیتوانــد »هرگــز اجــرای آن قوانیــن را تعویــق یــا توقیــف 

منایــد« )اصــل 4۹( .

چنــان کــه دیــده میشــود از ســه نیروئــی کــه متمــم قانونــی اساســی، بطــور رســمی، منشــأ قانــون شــناخته نقــش »اعلیحــرت هامیونــی« کامــال جنبــه ی 

ترشیفاتــی داشــته و تنهــا کار او امضــای بــدون معطلــی و بــی قیــد و رشط قوانینــی اســت کــه در مجلــس شــورای ملــی، بــه تنهائــی یــا همــراه بــا مجلــس 

ســنا، بــه تصویــب رســیده اســت.

در مــورد مجلــس ســنا و دامنــه ی حقــوق و اختیــارات آن نیــز، عــالوه بــر محدودیتهائــی کــه در«نظامنامــه ی اساســی« پیشــین بــرای آن در نظــر گرفتــه 

شــده بــود، در ایــن قانــون نیــز ایــن قیــد افــزوده شــد کــه »مذاکــرات مجلــس ســنا در مــدت انفصــال مجلــس شــورای ملــی بــی نتیجــه اســت« )اصــل ۳4 

( و حــال آن کــه، هــامن طــور کــه در اصــل 47 »نظامنامــه ی اساســی« آمــده، تصمیــامت و مصّوبــات مجلــس شــورا در متــام امــور مملکتــی و دولتــی و 

اجتامعــی در غیــاب مجلــس ســنا بــه خــودی خــود صــورت قانونــی دارد.

در حقــوق ســلطنت و موقعیــت پادشــاه نیــز، کــه قانــون اساســی پیشــین کامــالَ ســاکت بــود، »متّمــم قانــون« بــه رصاحــت اعــالم میکنــد کــه »ســلطنت 

ودیعه ــای ســت .... کــه از طــرف ملــت بــه شــخص پادشــاه مفــّوض شــده« )اصــل ۳5( امــا محمــد علیشــاه عبــارت »بــه موهبــت الهــی« را بــر ایــن اصــل 

تحمیــل کــرد کــه از قــرار معلــوم القــاء شــود کــه ملــت ایــن مقــام را، نــه بــه تنهائــی و بــه اختیــار خــود، بلکــه »بــه موهبــت الهــی« بــه شــاه واگــذار 

میکنــد. در عــوض مجلــس عــالوه بــر تأکیــد بــر »مرشوطــه بــودن ســلطنت« )اصــل ۳6( ایــن اصــل را نیــز بــه تصویــب میرســاند کــه »هیــچ پادشــاه ی بــر 

تخــت ســلطنت منیتوانــد جلــوس کنــد مگــر ایــن کــه قبــل از تاجگــذاری در مجلــس شــورای ملــی حــارض شــود و در حضــور مناینــدگان ملــت« بــه کالم اللــه 

مجیــد و بــه آنچــه نــزد خــدا محــرتم اســت ســوگند یــاد کنــد کــه عــالوه بــر رصف همــت خــود در »حفــظ اســتقالل ایــران« و »حــدود مملکــت و حقــوق 

ملــت« نگهبــان »قانــون اساســی مرشوطیــت ایــران« باشــد و »بــر طبــق آن و قوانیــن مقــرره  ســلطنت« منایــد » ودر »متــام اعــامل و افعــال.... منظــوری 

جــز ســعادت و عظمــت دولــت و ملــت ایــران نداشــته« باشــد )اصــل ۳۹( .

بــه ایــن ترتیــب بــا توجــه بــه مــواد قانــون اساســی و متّمــم آن، و همچنیــن بــا تصمیــامت قانونــی دیگــری کــه در یــک ســال اول دوره ی اول مجلــس شــورا 

در بــاره ی حقــوق ســلطنت گرفتــه شــد، در واقــع پادشــاه بــه یــک عنــر رصفــاَ ترشیفاتــی بــدل شــد کــه تنهــا میتوانــد بــا »مراعــات« و »موافقــت قانــون« 

بــه انجــام بعضــی امــور ترشیفاتــی اقــدام کنــد: مثــالَ میتوانــد »درجــات نظامــی و نشــان و امتیــازات افتخــاری را »بــا مراعــات قانــون« بــه اشــخاص اعطــا 

کنــد )اصــل 47(؛ یــا رضب ســکه بــا موافقــت قانــون »بــه نــام پادشــاه« صــورت میگیــرد.  همچنیــن بــه موجــب قانــون »صــدور فرامیــن و احــکام بــرای 

اجــرای قوانیــن« از حقــوق پادشــاه شــناخته شــده امــا هــامن طــور کــه قبــالَ گفتــه شــد او بــه هیــچ وجــه حــق نــدارد صــدور ایــن فرامیــن را بــه عقــب 

بینــدازد؛ و یــا »عــزل و نصــب وزراء بــه موجــب فرمــان هامیــون پادشــاه« بــود ) اصــل 46 ( امــا هــر گاه اکرثیــت »مجلــس شــورای ملــی یــا مجلــس ســنا« 

از ه یئــت وزراء یــا وزیــری اظهــار »نارضایتــی میکــرد« آن »ه یئــت یــا آن وزیر...منعــزل میشــد« )اصــل 67( . عــالوه بــر اینهــا »فرمانفرمائــی کل قشــون 

بــری و بحــری  بــا شــخص پادشــاه« و »اعــالن جنــگ و عقــد صلــح« رســامَ بــر عهــده ی اوســت. امــا حقیقــت اینســت کــه ایــن اختیــارات، و هــر نــوع 

اختیــار دیگــری کــه بــه موجــب قانــون بــه پادشــاه داده شــده، کامــال جنبــه ی ترشیفاتــی دارد. زیــرا بــه موجــب اصــول متمــم قانــون اساســی »کلیــه ی 

فرامیــن و دســتخطهای پادشــاه در امــور مملکتــی وقتــی اجــراء میشــود کــه بــه امضــای وزیــر مســئول رســیده باشــد، و مســئول صحــت مدلــول فرامیــن و 

دســتخطهای پادشــاه »هــامن وزیــر« اســت  و »شــخص پادشــاه از مســئولیت مــربّی و وزراء دولــت« هســتند کــه »در هــر گونــه امــور مســئول مجلســین« 
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شــناخته شــده اند )اصــل 44(.

بیهــوده نیســت کــه محمــد علــی شــاه پــس از خوانــدن مــواد متمــم قانــون اساســی در مــورد »غیــر مســئول«بودن پادشــاه بــه ســختی جــا میخــورد و بــه 

رئیــس مجلــس وقــت معرتضانــه میگویــد: »چطــور مــن مســئولیتی نــدارم؟ مــن بایــد رعایــای خــود را مثــل شــبانی کــه گلــه ی گوســفندان را هدایــت و 

نگهــداری میکنــد رسپرســتی کنــم«. امــا رئیــس مجلــس بــا توســل بــه اصــول دیگــر قانــون و بویــژه یــادآوری لحــن بســیار محرتمانــه ی آن اصــول بــه ظاهــر 

شــاه را آرام و خوشــحال میکنــد. او بــرای محمــد علــی شــاه توضیــح میدهــد کــه ایــن اصــل بــرای اینســت کــه شــاه از پــرس و جــو و جوابگوئــی مصــون 

باشــد و وزیــران، مثــل گذشــته، مســئولیت کارهــای خــالف خــود را بــه گــردن شــاه نیندازنــد. بعــالوه بــر رس او مّنــت میگــذارد  کــه »متــام اقتــدار و اختیــاری 

کــه ســالطین گذشــته داشــته اند در قانــون اساســی، و مخصوصــاَ در قانــون متّمــم،... بــرای پادشــاه پیش ــبینی شــده« اســت. )20(

ــاری نداشــت و »مخــارج و  ــار هــم اختی ــن بودجــه ی درب ــی در تعیی ــون اساســی شــاه حت ــم قان ــر اســاس متّم ــم ب ــز کــه بگذری ــن ســخنان تعارف آمی از ای

مصــارف دســتگاه ســلطنتی بایــد قانونــاَ معیــن« میشــد )اصــل56(.  در ایــن ارتبــاط بــد نیســت یــادآوری شــود کــه مجلــس اول پــس از تصویــب ایــن قانــون 

نــه تنهــا مســتمری های چنــد هــزار تــن دربــاری و شــاهزاده را قطــع کــرد و یــا بــه شــکل قابــل مالحظه ــای کاهــش داد بلکــه حتــی مقــرری شــاه را محــدود 

کــرد بــه »هشــتصد هــزار تومــان نقــد، پنــج هــزار خــروار غلــه و ده هــزار خــروار کاه«؛ و بــه همیــن مناســبت شــاه ناگزیــر »همــه ی مســتخدمین دربــار... 

ــداران و ناظــر آشــپزخانه و شــاطرها و  ــه، پیشــخدمتها، غالمــان، رسای ــل، صندوقخان ــات ســلطنتی، کالســکه خانه، اصطب همــه ی اجــزای دســتگاه های بیوت

غــالم و پیشــخدمتهای فراشــخانه و باغبانهــا و غیــره و غیــره« را جــواب گفــت.)2۱(

به این ترتیب در یک جمله، متّمم قانون اساسی »عمالَ شاه را تقریباَ فاقد قوه و اقتدار« کرد.)22(

امــا در مــورد مجلــس ســنا، کــه رســامَ رکــن ســوم انشــاء قانــون شــناخته شــد، در متّمــم قانــون توضیحاتــی در بــاره ی حقــوق و اختیــارات آن بــر اصــول 

»نظامنامــه ی اساســی« قبلــی افــزوده شــد و آن ایــن بــود کــه مجلــس ســنا نیــز، ماننــد مجلــس شــورای ملــی »از طــرف متــام ملــت وکالــت« دارد و »نــه 

فقــط از طــرف طبقــات مــردم یــا ایــاالت و بلوکاتــی کــه آنهــا را انتخــاب منوده انــد« )اصــل ۳0 (؛ و بــاز ماننــد مجلــس شــورا »حــق تحقیــق و تفحــص در 

هــر امــری از امــور مملکتــی« را دارد، باســتثنای »وضــع و تصویــب قوانیــن راجعــه بــه دخــل و خــرج مملکــت«، و همچنیــن »رشح و تفســیر قوانیــن« کــه 

هــر دو از »وظایــف مختّصــه ی مجلــس شــورای ملــی اســت«. عــالوه بــر آن مصوبــات ســنا در غیــاب مجلــس شــورا و بــدون تأئیــد آن بــه صــورت قانــون 

در نخواهــد آمــد.

امــا گرفتــاری بزرگــرت و پــر دردررستــر مســئله »علــامی اســالم« و قــدرت طلبــی آنهــا، بــا تکیــه بــر نیــروی رشع، بــود کــه در برابــر جنبــش مرشوطه خــواه ی 

و ترقــی طلبــی قــد برافراشــت. »علــامی اســالم« بــا توجــه بــه تضعیــف قــدرت ســلطنت بطــور عمــده در صــدد برآمدنــد کــه بــا اســتفاده از فضــای اعتقــادی 

دینــی و بــا اســتناد بــه متــون و ســّنت دامنــه ی قــدرت خــود را بــه عرصه هــای سیاســی و حاکمیــت عرفــی گســرتش دهنــد و بــر میــزان و دامنــه ی ســلطه 

ی خــود بــر جامعــه بیفزاینــد. شــاید توضیــح ایــن نکتــه الزم باشــد کــه در متــام مدتــی کــه گفتگــو و جــدال بــر رس »نظامنامــه ی اساســی« نخســتین و نــزاع 

میــان مرشوطــه و اســتبداد و ملــت و دربــار بــود حتــی یــک بــار هــم بــرای منونــه از رشع و دیــن و فقهــا و علــامی دینــی ســخنی بــه میــان نیامــد؛ تنهــا 

یــک بــار در »صــورت قســم نامه ی« وکال کلــامت »خداونــد« و »قــرآن« بــه کار رفتــه بــود کــه مناینــدگان مجلــس بایــد بــه ایــن دو ســوگند یــاد میکردنــد کــه 

تکالیفــی را کــه بــه آنــان رجــوع شــده »بــا کــامل راســتی و درســتی و جــّد و جهــد« انجــام دهنــد و »بــه اســاس ســلطنت و حقــوق ملــت خیانــت« نکننــد 

و »هیــچ منظــوری ... جــز فوائــد و مصالــح دولــت و ملــت ایــران« نداشــته باشــند؛ و بــاری دیگــر نیــز عبــارت »هواللــه تعالــی« در پایــان »نظامنامــه« و 

پیــش از امضــای شــاه و ولیعهــد و صــدر اعظــم ثبــت شــده بــود.

امــا از هــامن لحظــه کــه مســئله ی »متّمــم قانــون اساســی« و حقــوق ملــت ایــران و اصــول مرشوطیــت ماننــد آزادی، برابــری و امنیــت و تفکیــک قــوا و 

مســائلی از ایــن قبیــل بــه میــان آمــد دعــوای رشع و عــرف در درون و بیــرون مجلــس آغــاز شــد، و  هــامن طــور کــه قبــالَ توضیــح داده شــد پــس از هشــت 

مــاه جــدال و کشــمکش، اوالَ اســالم و مذهــب »جعفریـّـه ی اثنــا عــرشی« بــه عنــوان مذهــب رســمی ایــران شــناحته شــد و ثانیــاَ قــرار شــد کــه یــک هیئــت 

پنــج نفــری از »مجتهدیــن و فقهــای متدینیــن« بــه عنــوان عضــو مجلــس شــورا بــا نظــارت خــود از تصویــب هــر نــوع قانونــی کــه مخالــف »قواعــد مقدســۀ 

اســالم« باشــد جلوگیــری کننــد.

حقیقــت آنســت کــه ایــن اصــل دوم چیــزی جــز پیشــنهاد گــروه فقهــای ضــد مرشوطــه بــه رهــربی شــیخ فضــل اللــه نــوری معــروف نبــود و تنهــا تفــاوت 

آن بــا اصــل پیشــنهادی علــامی مرتجــع طرفــدار حکومــت »مرشوعــه« ایــن بــود کــه آنهــا خواســته بودنــد فقهــای ناظــر بــر قانــون در خــارج از مجلــس و 

مســتقل از آن تعییــن شــوند ولــی مناینــدگان ترقیخــواه مجلــس بــا مقاومــت رسســختانه ی خــود توانســتند آن را بــه ایــن صــورت درآودنــد کــه »علــامی 

اعــالم و حجــج اســالم مرجــع تقلیــد شــیعه بیســت نفــر از علــام« را، بــا ایــن رشط کــه »مطلــع از مقتضیــات زمــان باشــند«، بــه مجلــس شــورا معرفــی کننــد 

و مناینــدگان مجلــس بــه انتخــاب خــود پنــج نفــر از آنهــا را، یــا بیشــرت بــه مقتضــای عــر.... باالتفــاق »بــه حکــم قرعــه« بــه عضویــت مجلــس بپذیرنــد.

بــه ایــن ترتیــب هــامن طــور کــه طرفــداران ســلطنت اســتبدادی توانســتند اصــل تأســیس مجلــس ســنا و دخالــت آن را، بــا انتخــاب نیمــی از اعضــای آن از 
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جانــب شــاه، بــه نظــام مرشوطــه ی ایــران تحمیــل کننــد علــامی شــیعه نیــز، بــا اســتفاده از فضائــی کــه بــه وجــود آوردنــد و بــا حامیــت محمدعلــی شــاه و 

درباریــان، توانســتند بــه نحــو بســیار جــدی تــری ســلطه ی رشع و علــامی مذهبــی را بــر امــر قانونگــذاری در »متّمــم قانــون اساســی« رســامَ جــا بیندازنــد.

عــالوه بــر ایــن علــامی شــیعه در قلمــرو امــر قضــا و دادگســرتی نیــز توانســتند قســمتی از تســلط خــود را همچنــان حفــظ کننــد. توضیــح آن کــه در اصــل 

بیســت و هفتــم ایــن قانــون، در عیــن حــال کــه امــور بــه عرفــی و رشعــی تقســیم شــده اند، از دو نــوع محکمــه ی عرفــی و رشعــی نیــز ســخن رفتــه کــه 

کار اولــی رســیدگی بــه عرفیــات و وظیفــه ی دومــی رســیدگی بــه رشعیــات شــناخته شــده اســت. بعــالوه در یــک اصــل دیگــر، کــه ممکــن اســت تکمیــل-

کننــده ی ایــن اصــل تلقــی شــود، آمــده اســت کــه »دیــوان عدالــت عظمــی و محاکــم عدلیــه مرجــع رســمی تظلــامت عمومــی هســتند وقضــاوت در امــور 

رشعیــه بــا عــدول مجتهدیــن جامــع الرشایــط اســت« )اصــل 7۱( و رسانحــام تصویــب حاکــم رشع در تعییــن مدعــی عمــوم نیــز، کــه در عهــده ی شــاه قــرار 

دارد، رضوری شــناخته شــده اســت ) اصــل 8۳ (.

بــا ایــن همــه ایــن اصــول در عمــل یــا بــه صورتــی بســیار محــدود بــه اجــراء در آمــد و یــا بطــور کلــی بــه دســت فراموشــی ســپرده شــد. بــرای مثــال اصــل 

نظــارت فقهــا، بــه ترتیبــی کــه در قانــون آمــده بــود، جــز بــه صورتــی ناقــص و در محــدوده ی زمانــی بســیار کوتــاه عملــی نشــد، زیــرا نــه تنهــا بــی رغبتــی 

و مقاومــت مــردم و مرشوطه خواهــان و همچنیــن رضورتهــای زمــان در تعطیــل آن نقــش بــازی کــرد بلکــه هــم »علــامی اعــالم و حجــج اســالم مرجــع شــیعه« 

ــه توافــق برســند و هــم بیشــرت  نتوانســتند بــر رس انتخــاب بیســت نفــر از »مجتهدیــن و فقهــای متدینیــن کــه مطلــع از مقتضــات زمــان هــم باشــند« ب

علــامی منتخــب صــالح خــود را در آن دیدنــد کــه از رشکــت در امــور پــر مســئولیت و پــر دردرس سیاســی بپــره یزنــد و بــه منــرب و مســجد بســنده کننــد.

امــا اصــل دخالــت رشع و »عــدول مجتهدیــن جامــع الرشایــط« در امــر قضــا و دادگســرتی نیــز کــه بــه صورتــی اســتثنائی و محــدود بــه زمینه ــای خــاص در 

قانــون آمــده بــود، عــالوه بــر آن کــه بــه صورتــی کلــی و  مبهــم انشــاء شــده بــود عمــالَ معلــق مانــد زیــرا اوالَ در قانــون  مطلقــا جرائــم رشعــی تعریــف 

و مشــخص نشــده اند و ثانیــاَ هیــچ جــا از محکمــه یــا محاکــم رشع تعریفــی بــه دســت داده نشــده کــه مــردم بتواننــد در دعواهــای »رشعــی« خــود، در 

صورتــی هــم کــه مشــخص و مســلّم باشــد دعــوا جنبــه رشعــی دارد، بــه آن رجــوع کننــد. گذشــته از اینهــا در اصــل 74 قانــون بــه تأکیــد گفتــه میشــود کــه 

»هیــچ محکمه ــای ممکــن نیســت منعقــد گــردد مگــر بــه حکــم قانــون« کــه در واقــع بــه راحتــی میتــوان ایــن حکــم را بر«محاکــم رشع« نیــز تعمیــم داد. 

بــا ایــن تفاصیــل بیهــوده نبــود کــه »ســید محمــد مجتهــدی طباطبائــی« هنــگام بحــث در بــاره ی تشــکیل محاکــم عدلیــه ، بــا یــک بیانــی کــه خالــی از کنایــه 

و شــوخی تلخــی هــم نبــوده اظهــار تردیــد منــود کــه پــس از تشــکیل ایــن دادگاه هــا آیــا وظیفه ــای دیگــر هــم بــرای روحانیــون باقــی خواهــد مانــد؟«.)2۳(

بــه هرحــال، اگــر چــه رّد پــای رشع در وجــوه گوناگــون »متمــم قانــون اساســی« بــه نحــو برجســته ای بــر جــا مانــده امــا ایــن قانــون در عمــل، هامنطــور کــه 

بجــای اســاس ســلطنت اســتبدادی نظــام مرشوطــه را برقــرار ســاخت، بــر اختیــارات قضائــی علــامی اســالم نیــز رضبه ــای مهلــک وارد آورد، زیــرا عــالوه بــر 

نــکات ذکــر شــده در بــاال اصــول نوزده گانــه ی فصــل »اقتــدارات محاکــامت« مقــرر میــدارد کــه تشــکیل دیوانخانــه و محاکــم عدلیــه، تعریــف تقصیــرات 

و جرائــم، نحــوه ی رســیدگی بــه جرائــم و صــدور احــکام، تعییــن میــزان مجــازات مجرمــان و ســایر مقــررات قضائــی، همگــی بایــد بــه حکــم قانــون و 

براســاس قوانینــی تحقــق یابــد کــه بــه تصویــب مجلــس شــورای ملــی رســیده باشــد.

بــه ایــن ترتیــب قــوه ی قضائیــه، کــه رســام از دو قــوه ی دیگــر متامیــز و نســبت بــه آنهــا مســتقل اســت، عمــال تابــع قوانیــن مصوبــه ی مجلــس مناینــدگان 

منتخــب ملــت اســت و حتــی »مقــرری اعضــای محاکــم عدلیــه« هــم »بــه موجــب قانــون معیــن« میشــود؛ تنهــا اســتثنای قانونــی »تعییــن شــخص مدعــی 

عمــوم« اســت کــه چنــان کــه گفتــه شــد »بــا تصویــب حاکــم رشع« در عهــده ی پادشــاه گذاشــته شــده اســت. در عیــن حــال، برخــالف وزیــران و ه یئــت 

دولــت، کــه بــا نظــر مجلــس شــورا عــزل و  نصــب میشــوند، قضــات در کار خــود مســتقل و آزاد هســتند و«هیــچ حاکــم محکمــه ی عدلیــه را منیتــوان از 

ــه نقطــه ی  ــای ب ــر داد« )اصــل 8۱ ( و حتــی او را، بــدون رضایــت خــودش، از نقطه  ــر تغیی ــا دامئــاَ، بــدون محاکمــه و ثبــوت تقصی ــاَ ی شــغل خــود موقت

دیگــر منتقــل کــرد )اصــل 82(.

در توصیــف قــوه ی اجرائیــه وحــدود اختیــارات آن نیــز، هــامن طــور کــه در تعریــف قــوای ســه گانــه یــادآوری شــد، وزیــران و مامــوران دولــت، کــه در 

گذشــته نوکــران شــاه محســوب میشــدند، اینــک در واقــع تابــع و جوابگــوی فرامینــی هســتند کــه بــه تصویــب مجلــس میرســد و در اداره ی امــور کشــور 

نیــز طبــق قوانینــی کــه مجلــس تصویــب میکنــد رفتــار میکننــد؛ و اعلیحــرت، کــه قبــال در رأس قــدرت بــود، در کار اجرائــی و اعــامل وزیــران منیتوانــد 

هیــچ قدرتــی اعــامل کنــد.

در نتیجــه بــر مبنــای اصــول متمــم قانــون اساســی، وزیــران در کار و مقــام خویــش، بــر خــالف گذشــته، »منیتواننــد احــکام شــفاه ی یــا کتبــی پادشــاه را 

مستمســک قــرار داده ســلب مســئولیت از خودشــان بنامینــد« )اصــل 64(. آنهــا »مســئول مجلســین هســتند و در هــر مــورد کــه از طــرف یکــی از مجلســین 

احضــار شــوند بایــد حــارض گردنــد و نســبت بــه امــوری کــه محــول بــه آنهاســت حــدود مســئولیت خــود را منظــور دارنــد« )اصــل 60(. »مجلــس شــورای 

ملــی یــا ســنا میتواننــد وزراء را تحــت مؤاخــذه و محاکمــه درآورنــد« )اصــل 65 ( و آنهــا را طبــق قانــون بازخواســت و محاکمــه کننــد )اصــول 65 و 66 ( 

ومرجــع رســیدگی بــه تقصیــرات آنهــا هــم اختصاصــا »دیوانخانــه ی متیــز«  خواهــد بــود ) اصــل 6۹(. و رسانجــام مجلســین در صــورت عــدم رضایــت از کار 

یــک وزیــر یــا ه یئــت وزیــران میتواننــد »آن ه یئــت یــا آن وزیــر« را از مقامــش معــزول کننــد.
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ــارزه ی رسســختانه ی توده هــای مــردم اســتبداد ســلطنتی و  ــه هــر حــال اگــر در کشــاکش ســالیان جــدال فکــری نیروهــای پیشــتاز و روشــنفکری و مب ب

ــای پادشــاه« بــه شــامر میرفتنــد  ــای از قــدرت خــود را از دســت دادنــد »در عــوض مــردم عــادی، کــه از ایــن پیــش »رعای ارتجــاع دینــی قســمت عمده 

ــا  ــاز یافتنــد و ب و مبنزلــه ی »گله هــای گوســفندی« بودنــد کــه بوســیله ی او و »نوکــران« او »رسپرســتی و هدایــت« میشــدند، هویــت انســانی خــود را ب

اســتقرار نظــام مرشوطــه و در پنــاه قانــون اساســی آن از قیــد تکالیــف نظــام اســتبدادی و رعیتــی آزاد شــدند و بــه حاکمیــت سیاســی و حقــوق اجتامعــی 

، کــه در جهــان پیرشفتــه شــناخته شــده و بــر آن حاکــم بــود، دســت یافتنــد و حاکمیــت قانــون، کــه در واقــع هــامن حاکمیــت مــردم اســت، در جامعــه و 

رسارس کشــور برقــرار شــد. پیــش از هــر چیــز بایــد دانســت کــه حاکمیــت مــردم و قانــون بوســیله ی قانــون اساســی ایــران بایــن ترتیــب برقــرار شــده کــه 

مــردم در کــامل آزادی مناینــدگان خــود را بــرای مجالــس قانونگــذاری انتخــاب میکننــد و هــامن طــور کــه قبــال توضیــح داده شــد مجلــس شــورای ملــی کــه 

اعضــای آن براســاس اصــل دوم »نظامنامــه ی اساســی« از جانــب »قاطبــه ی اهالــی« انتخــاب میشــوند نظــام سیاســی مملکــت و نحــوه ی حکومــت را بــر 

اســاس قوانینــی کــه بــه صــالح ملــک و ملــت میدانــد تعییــن میکنــد.

امــا افــراد مــردم حــق دارنــد در متــام مدتــی کــه مجلــس منتخــب مشــغول کار اســت بــه انحــاء گوناگــون بــرآن نظــارت کننــد بــه ایــن ترتیــب کــه بجــز 

در مــوارد اســتثنائی، کــه جلســه ی مجلــس بــه صــورت غیرعلنــی تشــکیل خواهــد شــد و مذاکــرات آن بــرای مدتــی محــدود محرمانــه خواهــد مانــد، در 

جلســات علنــی آن بــه عنــوان متاشــاچی و روزنامــه نــگار »حــق حضــور و اســتامع دارنــد« و »متــام مذاکــرات را روزنامجــات میتواننــد بــه طبــع برســانند... 

تــا عامــه ی نــاس از مباحــث مذاکــره و تفصیــل گزارشــات مطلــع شــوند. هرکــس صــالح اندیشــی در نظــر داشــته باشــد  در روزنامــه ی عمومــی برنــگارد« 

)اصــل ۱۳ نظامنامــه ی اساســی(. عــالوه بــر اینهــا در ارتبــاط مجلــس و مــردم »هــر کــس از افــراد نــاس میتوانــد عــرض حــال یــا ایــرادات و شــکایات خــود 

را کتبــا بــه دفرتخانــه ی عرایــض مجلــس عرضــه بــدارد«.

امــا »متمــم قانــون اساســی« دخالــت مــردم را در اداره ی امــور کشــور، از طریــق مجالــس انتخابــی، از ایــن هــم دقیقــرت و وســیعرت میکنــد، بــه ایــن ترتیــب 

کــه در ایــن قانــون وجــود ســازمانهائی بــه نــام »انجمنهــای ایالتــی و والیتــی در متــام ماملــک محروســه«ی ایــران پیــش بینــی شــده کــه اعضــای آنهــا نیــز 

»بالواســطه از طــرف اهالــی انتخــاب میشــوند« و »بــا رعایــت حــدود قوانیــن مقــرره«، اختیارنظــارت »تاّمــه در اصالحــات راجعــه بــه منافــع عمومــی« را 

خواهنــد داشــت )اصــول ۹2-۹0 (.

از اینهــا مهمــرت حقــوق و اختیــارات ملــت اســت کــه در »نظامنامــه ی اساســی« مطلقــاَ مســکوت مانــده بــود و مــدت کوتــاه ی پــس ازرسو ســامان گرفــن 

مجلــس اول در »متمــم قانــون اساســی« در فصــل »حقــوق ملــت ایــران« بــه تصویــب ایــن مجلــس رســید. ایــن فصــل ، کــه بالفاصلــه پــس از اعــالم »طریقــه 

ی حّقــه  جعفریــه« بــه عنــوان »مذهــب رســمی کشــور و نظــارت علــامی ایــن طریقــه« بــر تدویــن قوانیــن، و همچنیــن اشــاره بــه نحــوه ی تعییــن حــدود 

کشــور و پایتخــت آن و رنــگ هــای پرچــم ایــران و تعطیــل  بــردار نبــودن اســاس مرشوطیــت )اصــول ۱-7( در فهرســت اصــول متمــم قانــون اساســی آمــده،، 

یــک سلســله حقــوق انســانی را بــرای عمــوم مــردم ایــران تأمیــن و تضمیــن کــرده اســت. 

نخســتین اصــل حقــوق ملــت، هــامن طــور کــه در ایــن قانــون آمــده، »مســاوات« همــه ی ایرانیــان در برابــر قانــون اســت بــه ایــن ترتیــب کــه »اهالــی 

مملکــت ایــران در مقابــل قانــون دولتــی متســاوی الحقــوق خواهنــد بــود« )اصــل هشــتم (. معنــای آن اینســت کــه متــام نظامــات و ســنتهائی کــه تــا ایــن 

ــه  ــرای بعضــی دیگــر ب ــازات خاصــی ب ــا امتی ــآورد، و ی ــای اجتامعــی فراهــم می ــراد مــردم و بعضــی گروهه ــرای اف ــی ب ــا محرومیتهائ ــا ی زمــان محدودیته

رســمیت میشــناخت، طبــق ایــن اصــل ملغــی میشــود. البتــه در مجموعــه ی قانــون جــز یــک مــورد کــه بــه لغــو »مرســوم و انعامــی« اشــاره شــده، کــه بنــا 

بــه میــل پادشــاه از »خزینــه ی دولــت« بــه افــراد مــورد نظــر پرداخــت میشــده، از امتیــازات خــاص طبقــات و گروههــا و افــراد ممتــاز و امتیــازات آنهــا، و 

لغــو ایــن امتیازهــا حرفــی بــه میــان نیامــده اســت امــا بــر عکــس در اصــل نودوهفتــم بــه مســاوات مالیاتــی اشــاره شــده کــه بــه موجــب آن »هیــچ تفــاوت 

و امتیــازی فیامبیــن افــراد ملــت گــذارده نخواهــد شــد«. عــالوه بــر اینهــا در واقــع در متــام مــواردی کــه ذکــر مراعــات وحفــظ حقــوق متــام »افــراد مــردم« 

)اصــل نهــم( و یــا عــدم تجــاوز بــه حقــوق »هیچیــک از ایرانیــان« )اصــل چهاردهــم ( بــه میــان میآیــد اصــل مســاوات متــام شــهروندان ایرانــی بــه خــودی 

خــود تثبیــت شــده و آنچــه مســلم اســت بــا ایــن توضیحــات، و توضیحــات بعــدی، هــر نــوع امتیــاز طبقاتــی و ارشافــی و گروهــی منســوخ میشــود. بــا 

ایــن همــه اصــل مســاوات حقوقــی افــراد در بعضــی مــوارد بوســیله  ی اصولــی از »متمــم قانــون اساســی« خدشــه بــر میــدارد. بــرای مثــال اصــل اول آن کــه 

طریقــه اثنــی عرشیــه را مذهــب رســمی ایــران میشناســد در واقــع تفــاوت و اختــالف میــان شــیعیان و پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب را رســمیت میبخشــد. 

البتــه مجلــس اول کوشــید تــا بــا شناســائی ســه نفــر بــه منایندگــی از ادیــان ســه گانــه ی زردشــتی و یهــودی و مســیحی )ارمنــی( ایــن نقیصــه را بــه نحــوی 

جــربان کنــد.)24( ولــی مــواردی، ماننــد ایــن کــه وزیــران بایــد حتــام مســلامن باشــند ) اصــل پنجــاه و هشــتم(، همچنــان ایــن تبعیــض میــان پیــروان دینهــای 

مختلــف را تثبیــت میکــرد. از دیگــر مــوارد تبعیــض قانونــی میــان افــراد میتــوان از اصــل پنجــاه و نهــم نیــز یــاد کــرد کــه »شــاهزادگان طبقــه  ی اولــی، یعنــی 

پــرسو بــرادر و عمــوی پادشــاه عــر« را بــه رصاحــت از حــق اشــتغال در مقــام وزارت محــروم ســاخته اســت.

گذشــته از اینهــا ســکوت یــا عــدم رصاحــت قانــون در برخــی مــوارد ســبب شــد کــه بعدهــا عــالوه بــر متایــز دینــی، بعضــی از الیــه  هــای اجتامعــی هــم 

از بعضــی حقــوق اجتامعــی محــروم شــوند. بــرای مثــال بــه موجــب قانــون انتخابــات، کــه در دوره ی دوم مجلــس بــه تصویــب رســید زنــان نــه تنهــا از 

حــق انتخــاب شــدن بــه منایندگــی مجلــس، بلکــه حتــی از حــق انتخــاب کــردن مناینــده  ی مجلــس هــم محــروم شــناخته شــدند. البتــه در مــورد محرومیــت 

زنــان از حــق رأی، ایــن نکتــه را نبایــد از نظــر دور داشــت کــه در رشایــط تاریخــی آن زمــان شــاید بیــش از ایــن هــم منیشــد انتظــار داشــت زیــرا درایــن 
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زمــان در مرتقی رتیــن و دموکرات رتیــن نظام هــای جهانــی نیــز زنــان از ایــن گونــه حقــوق محــروم بودنــد. بــا ایــن همــه بعدهــا دردوره  ی دّوم مجلــس شــورای 

ملــی در هنــگام بحــث در بــاره ی » نظامنامــه«ی انتخابــات یکــی از مناینــدگان مجلــس بــه نــام »حــاج وکیــل الرعایــا« بــه قــول خــودش »جــرأت کــرد« و بــه 

»محــروم کــردن نســوان« از حــق انتخــاب شــدن اعــرتاض کــرد و گفــت: »ایــن مخلــوق خــدا تــا چــه وقــت محــروم باشــند«. اّمــا بالفاصلــه ذکاءامللــک، یکــی از 

روشــنفکران رسشــناس آن عــر کــه مخــرب کمیســیون انتخابــات هــم بــود، درعیــن حــال کــه خــود را هواخــواه حقــوق زنــان خوانــد و از محرومیـّـت آنــان اظهــار 

تأســف کــرد، زمــان را بــرای طــرح مســئله مناســب ندیــد؛ امــا از آن بدتــر ســید محســن مــدرس، کــه بــه قــول خــودش از حــرف آن مناینــده بدنــش بــه لــرزه 

درآمــده بــود نســوان را مــرادف بــا »دیوانه هــا و ســفها« خوانــد و پرخاشــجویانه گفــت: »نســوان در مذهــب اســالم مــا....در تحــت قیمومــت رجــال هســتند« 

و »خداونــد قابلیــت در اینهــا قــرار نــداده اســت کــه لیاقــت حــق انتخــاب داشــته باشــند«.)25(

امــا در آنچــه کــه مربــوط بــه ســایر حقــوق شــهروندی اســت، اصــل نهــم قانــون، حامیــت و دفــاع از »امنیــت جــان و مــال و مســکن و رشف« افــراد مــردم 

را بــر عهــده میگیــرد و هــر نــوع تعــرض بــه افــراد مــردم را، بــدون توجــه بــه »حکــم و ترتیبــی کــه قوانیــن مملکــت معیــن مینامیــد« جــدا ممنــوع میکنــد. 

برایــن اســاس، افــراد حتــی درصــورت »ارتــکاب جنحــه و جنایــات و تقصیــرات عمــده« هــم جــز »بــه حکــم کتبــی رئیــس محکمــه ی عدلیّــه بــر طبــق قانــون« 

از دســتگیری »فــوری« مصــون هســتند، و پــس از دســتگیری نیــز »بایــد گنــاه مقــر فــورا یــا منتهــی در ظــرف بیســت و چهارســاعت بــه او اعــالم و اشعارشــود« 

)اصــل دهــم (. اصــل دوازدهــم نیــز مقــرر میــدارد کــه بــدون اســتناد بــه قانــون نــه میتــوان حکمــی در بــاره ی متهــم صــادر و نــه میتــوان مجازاتــی را در 

بــاره ی او اجــرا کــرد.

در بــاره ی مصونیــت و امنیــت مســکن، بــه موجــب دو اصــل بعــدی، نــه میتــوان قهــرا و بــدون حکــم قانــون بــه محــل ســکونت کســی داخــل شــد ونــه میتــوان 

کســی را »نفــی بلــد« و از اقامــت در محلــی ممنــوع، و یــا بــر عکــس بــه اقامــت در محلــی مجبــور کــرد )اصــول ۱4-۱۳(.

متمــم قانــون اساســی درعیــن حــال حــق مالکیــت افــراد را تضمیــن میکنــد بــه ایــن ترتیــب کــه »ضبــط امــالک و امــوال مــردم بــه عنــوان مجــازات و سیاســت 

ممنــوع اســت مگــر بــه حکــم قانــون« )اصــل شــانزدهم (. از هیــچ مالکــی بــدون »مجــوز رشعــی« و بــدون »تعییــن و تأدیــه ی قیمــت عادلــه«ی ملــک منیتــوان 

ســلب مالکیــت کــرد )اصــل پانزدهــم( و حــق تســلط »مالکیــن« و »مترفیــن« امــالک و امــوال را نیــز، بــدون »حکــم قانــون« منیتــوان از آنــان ســلب منــود 

)اصــل هفدهــم(.

در مســئله ی امنیــت مالــی نیــز مقــرر اســت کــه »بــه هیــچ عنــوان از اهالــی ]مملکــت[ چیــزی مطالبــه منیشــود مگــر بــه اســم مالیــات مملکتــی و ایالتــی و 

والیتــی و بلــدی« و آن را نیــز قانــون بــه رصاحــت تعییــن میکنــد )اصــل نــود و نــه( و هــر نــوع مالیاتــی نیــز تنهــا و تنهــا »بــه حکــم قانــون« برقــرار میشــود 

)اصــل ۹4(.

گذشــته از امنیــت جــان و مــال و مســکن، افــراد مــردم در روابــط پســتی و تلگرافــی نیــز امنیــت و مصونیــت دارنــد بــه ایــن معنــی کــه هیــچ کــس منیتوانــد 

مراســالت پســتی و مخابــرات تلگرافــی را، بــدون حکــم قانــون، »ضبــط و کشــف« و یــا »افشــاء و توقیــف« کنــد )اصــول 22 و 2۳(.

پــس از امنیــت فــردی آزادیهائــی اســت کــه متمــم قانــون اساســی بــرای افــراد مــردم تضمیــن کــرده اســت، و ایــن آزادیهــا عبارتنــد از آزاد ی »تحصیــل و تعلیــم 

علــوم و معــارف و صنایــع«، آزادی مطبوعــات، آزادی »انجمنهــا و اجتامعــات«.

بــه موجــب اصــل ه یجدهــم »تحصیــل و تعلیــم علــوم و معــارف و صنایــع آزاد اســت مگرآنچــه رشعــا ممنــوع اســت«؛ ولــی جالــب اینجاســت کــه در اصــل 

ــا »مخــارج دولتــی و ملــی«  ــد ب ــه مــدارس میتوانن ــاری« شــود. البت ــد »اجب ــوم و معــارف« بای ــد میشــود کــه تحصیــل »مطابــق قانــون وزارت عل بعــدی تأکی

تأســیس شــوند امــا »متــام مــدارس و مکاتــب بایــد در تحــت ریاســت عالیــه و مراقبــت وزارت علــوم و معــارف باشــد« )اصــل نوزدهــم ( و جالبــرت ایــن کــه هیــچ 

جــا ســخنی از مــدارس دینــی کــه درعیــن حــال خــارج از نظــارت وزارت علــوم و معــارف باشــد در میــان نیســت.

آزادی دیگــر آزادی نــرش روزنامــه و کتــاب بــدون هیچگونــه سانسوراســت. زیــرا اصــل بیســتم مقــرر میــدارد کــه »عامــه ی مطبوعــات غیــراز کتــب ضــالل و 

مــواد مــره بدیــن مبیــن آزاد و ممیــزی در آنهــا ممنــوع اســت« و هیــچ مقامــی منیتوانــد بــرای نویســنده و نــارش مزاحمــت ایجــاد کنــد. و »هــرگاه چیــزی 

مخالــف قانــون مطبوعــات« در کتــاب یــا نرشیه ــای دیــده شــود، هــامن طــور کــه پیــش تــر اشــاره شــد بــر حســب اصــل هفتــاد و نهــم، مقــر در محکمه ــای 

بــا حضــور«ه یــأت منصفیــن« محاکمــه و »بــر طبــق قانــون مطبوعــات مجــازات میشــود«.

تشــکیل انجمنهــا یــا احــزاب و اجتامعــات نیــز بــه موجــب قانــون »در متــام مملکــت آزاد« اعــالم شــده اســت بــه رشط آن کــه »مولــّد فتنــه ی دینــی و دنیــوی 

و مخــّل بــه نظــم نباشــند«؛ اجتــامع کننــدگان بــا خــود اســلحه نداشــته باشــند و »ترتیباتــی را کــه قانــون در ایــن خصــوص مقــرر میکنــد متابعــت مناینــد«؛ 

بعــالوه »اجتامعــات در شــوارع و میدانهــای عمومــی هــم بایــد تابــع قوانیــن نظمیــه باشــند« )اصــل بیســت و یکــم(.

چنــان کــه مالحظــه میشــود صــد ســال پیــش از ایــن، بــا تصویــب متمــم قانــون اساســی و بــه دنبــال اســتقرار حکومــت مرشوطــه بــر اســاس اختیــارات مجلــس 

ــه  ــران از هــر قــرش و طبقــه ی اجتامعــی ب منتخــب مــردم و حاکمیــت مطلــق قانــون متــام امتیازهــای طبقاتــی، اجتامعــی و گروهــی لغــو و متــام مــردم ای
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موجــب قانــون و در برابــر قانــون دارای حقــوق مســاوی شــناخته شــدند؛ مــردم عــادی امــکان یافتنــد کــه بــدون هیــچ بیمــی از تجــاوزات عوامــل قــدرت بــه 

جــان و مــال و مســکن و رشف خــود در امنیــت کامــل زندگــی کننــد و بــا اســتفاده از آزادیهــای مخصــوص نظــام مرشوطــه ماننــد آزادی مطبوعــات و قلــم و 

بیــان وتأســیس ســازمانها و تشــکیل اجتامعــات بــه دلخــواه خویــش، و البتــه در محــدوده  ی قانــون، بــه فعالیتهــای گوناگــون اجتامعــی، سیاســی و اقتصــادی 

و فرهنگــی اقــدام کننــد و از همــه مهمــرت بــا انتخــاب مســتقیم مجلــس شــورائی کــه در عیــن داشــن قــدرت انحصــاری قانونگــزاری قــدرت اجرائــی را نیــز در 

زیــر نظــارت خــود دارد، در حاکمیــت رشکــت ورزنــد.

البتــه چنانکــه معلــوم اســت قانــون اساســی مرشوطیــت ایــران در عمــل بــه اجــرا گذاشــته نشــد و در عمــر نزدیــک بــه صدســاله  ی خویــش بارهــا ازجانــب 

نیروهــای اســتبدادی و ارتجاعــی مــورد تجــاوز قــرار گرفــت. امــا بــا اینهمــه هــر گاه توده هــا در صحنــه  ی سیاســی حضــور فعــال پیــدا کــرده  انــد، توانســته  انــد 

بــا پــس رانــدن ایــن نیروهــای واپس ــگرا بــه آرمانهــای دموکراتیــک انقــالب مرشوطــه و قانــون اساســی آن حیــات تــازه بخشــند. امــروزه نیــز اصــول حاکمیــت 

مــردم ایــران چنــان در اعــامق ذهــن جامعــه رســوخ یافتــه و پــا گرفتــه کــه حتــی مواقعــی نیــز کــه جنبــش مردمــی و توده ــای رسکــوب میشــود بــاز هــم پــس 

از چنــدی بــه فرمــان تاریــخ رسبلنــد میکنــد، و مهمــرت از ایــن، حتــی در غیبــت مــردم در صحنــه  ی مبــارزه  ی سیاســی نیــز رشایــط تــا آنجــا پیــش رفتــه کــه 

مرتجعرتیــن و مســتبدترین دیکتاتوریهــا هــم منیتواننــد از تظاهــر بــه مراعــات اصــول مرشوطیــت خــودداری ورزنــد.

 

حکومت  استقرار  دنبال  به  و  اساسی  قانون  متمم  تصویب  با  این،  از  پیش  سال  صد   

متام  قانون  مطلق  حاکمیت  و  مــردم  منتخب  مجلس  اختیارات  اســاس  بر  مرشوطه 

ی  طبقه  و  قرش  هر  از  ایران  مردم  متام  و  لغو  گروهی  و  اجتامعی  طبقاتی،  امتیازهای 

شناخته شدند؛ مساوی  دارای حقوق  قانون  برابر  در  و  قانون  موجب  به  اجتامعی 
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ایرانیــان، از هنــگام ِ فروشکســن ِ ســقف ِ آســامن از چهــارده ســده پیــش تــا بــه امــروز، در رسارس دوران تــازشT بــا 
ــاه  مــدت. ــد: دروغ هــای بلندمــدت، میان مــدت، و کوت دروغ هــای بزرگــی زیســته ان

آنــان، بــا پُشــتدهی بــه روانِ  تواب خیــمِ  خویــش کــه در کارآگاهِ  خــون و شمشــیرِ  ســپاهیانِ  اســالم در درازنــای زمــان 
پــرورده شــده اســت، بــا ایــن دروغ زیســته انــد کــه ساســانیان شاهنشــاهی ای بــر پایــۀ دروغ و زور و نابُردبــاری بــوده 
انــد. و ایــن در حالــی ســت کــه ساســانیان نــه تنهــا کمینــه ای از هخامنشــیان کــم نداشــته انــد، بلکــه بــا بســی دشــمنان 
ِ بیشــر، بســی بیشــر از نیــاکانِ  هخامنشــیِ  خویــش نیــز پاییــده و درخشــیده انــد. آنــان بــا ایــن دروغ زیســته انــد کــه 
از نیاکانشــان جــز ســاخن کاخ بــه بهــای جانفشــانی بــردگان کوخ نشــین کاری برمنــی آمــده و ایــن مردمــان از فرزانــش 
)فلســفه( و هــر و کــردار تهــی بــوده انــد. آنــان بــا ایــن دروغ زیســته انــد کــه سیاســت و هــر و فرزانــش از آنِ  یونانیــان 
بــوده اســت و نیــاکان آنــان در بــه تریــن ایســتار، ُخرده خــوار خــوان انیرانیــان بــوده انــد. آنــان بــا ایــن دروغ زیســته 
انــد کــه نیاکانشــان بــا آغــوش بــاز بــه پیشــواز دیــن مبیــن شــتافته انــد. امــروز امــا، پیوســته در چشــم ِ شــامر ِ بیشــری 

از آنــان ایــن دروغهــای ســرگ و بلندمــدت هــر چــه بیشــر رنــگ مــی بازنــد.

آنــان بــا ایــن دروغ میــان  مــدت زیســته انــد کــه صفویــان پیشــنمونۀ دولــت ملــی ِ آنــان را برســاخته انــد و ایــن در 
حالــی ســت کــه شــیعۀ صفــوی از هــامن ابــزاری بــرای گســرش اش در ایرانزمیــن بهــره گرفــت کــه پیــش از آن، اســالم ِ 
خلیفه هــای چهارگانــه: تیــغ! و تنهــا شــاه ســلطان حســین اش در فقــط و فقــط یــک شــب، دوازده هــزار خانــوار زرتشــتی 

را از دم تیــغ گذرانــد تــا بازمانــدۀ آنــان را قجرهــا تــا ســطح فقــط هفــت هــزار نفــر فروکُشــند.

ــوم ِ  ــده در ب ــته  ش ــاالری ِ کاش ــال مردمس ــزرگ نه ــاه ب ــه رضاش ــد ک ــته ان ــدت زیس ــاه  م ــن دروغ کوت ــا ای ــان ب ایرانی
مرشوطــۀ آنــان را از جــای برکنــده اســت. آنــان بــا ایــن دروغ کوتــاه  مــدت زیســته انــد کــه دوازده ســال، از 132٠ تــا 
1332 را در آزادی، کــه آشــفتگی ای ســازمان یافتــه و برآمــده از یــک کودتــا در شــهریور بیســت بیــش نبــود، زیســته انــد؛ 
و در آخــر، آنــان بــا ایــن ”دروغ پایــه ای“ زیســته انــد کــه بــر پایــۀ قانــون اساســی مرشوطه شــان، پادشــاه بایــد ســلطنت 
کنــد و نــه حکومــت. مــا در اینجــا بــه زدودن ایــن واپســین ”دروغ پایــه ای“ از زنجیــرۀ دروغهــای مهیــنِ  تاریــخ ایرانزمیــن 

ِ پســاتازش، و چنــد نکتــۀ کوچــک دیگــر اســت کــه مــی کوشــیم.

قانون اساسی مرشوطه،

بیم و دروغی که باید بر آن برآمد

آرمني سورن
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قانون اسالمی مرشوطه، و نه، قانون اساسی ِ مرشوطه

ــل قســم خــورده و  ــه ترتيــب ذي ــد ب ــدواً کــه داخــل مجلــس مــی شــوند باي ــون اساســی مرشوطــه آمــده اســت: »اعضــاء مجلــس ب در مــادۀ یازدهــم قان

ــد: ــاء مناين ــم نامه را امض قس

مــن ســوگند: »مــا اشــخاصی کــه در ذيــل امضــاء کــرده ايــم خداونــد را بــه شــهادت مــی طلبيــم و بــه قــرآن قســم يــاد مــی کنيــم مــادام کــه حقــوق مجلــس 

و مجلســيان مطابــق ايــن نظامنامــه محفــوظ و مجــری اســت تکاليفــی را کــه بــه مــا رجــوع شــده اســت. مهــام امکــن بــا کــامل راســتی و درســتی و جــد و 

جهــد انجــام بدهيــم و نســبت بــه اعليحــرت شاهنشــاه متبــوع عــادل مفخــم خودمــان صديــق و راســتگو باشــيم و بــه اســاس ســلطنت و حقــوق ملــت 

خيانــت ننامئيــم و هيــچ منظــوری نداشــته باشــيم جــز فوائــد و مصالــح دولــت و ملــت ايــران.

در ایــن مــادۀ یازدهــم قانــون اساســی، نخســت خداونــد، و ایــن در کالبــد اســالمیش یعنــی اللــه، گــواه گرفتــه شــده، ســپس، بــه قــرآن ســوگند خــورده مــی 

شــود. بــر پایــۀ ایــن ســوگند بــه اللــه و قــرآن، از ســوی مناینــدگان گفتــه مــی شــود کــه در برابــر شاهنشــاه راســتگو بــوده و بــه اســاس ســلطنت، کــه در کالبــد 

ِ ربــوده شــدۀ ایرانیــش یعنــی شــهریاریِ  ایرانشــهری، خیانــت منــی مناینــد. و تنهــا در پلــۀ آخــر اســت کــه ”حقــوق ملــت“ آورده مــی شــود.

امــری کــه نبایــد از نگــر دور داشــت ایــن اســت کــه نــه پادشــاهی، و نــه مــردم، هیــچ یــک پایــۀ ســوگند نیســتند. پایــۀ ســوگند فقــط اللــه اســت و قــرآن 

ــک  ــن در ی ــاه و میه ــدا و ش ــری، خ ــه گوش آریامه ــدارد. در س ــتی ن ــت و بس ــچ رف ــاه-میهن هی ــری ِ خدا-ش ــه گوش ِ آریامه ــا آن س ــن ب ــش. و ای ِ محمدی

ــه شــاه، و  ــزد، هــم ب ــه ای ــه آن ســه گوش، همزمــان هــم ب ــد ب ــد و فــرد ِ باورمن ــه رس مــی برن ــه ب به هم پیوســتگی اندامیــک )organic( و هــم ارز و هم پای

هــم بــه میهنــش ســوگند وفــاداری و خوشــمهری یــاد مــی کنــد. در قانــون اساســی مرشوطــه امــا، ســه پــارۀ شاهنشــاه، بنیــاد پادشــاهی )اســاس ســلطنت(، 

و حقــوق ملــت، گوهــر ســوگند نیســتند، بلکــه عــرض انــد، یــا بــه گفتــۀ دبیــران ساســانی، َجهشــن انــد.

نکتــۀ دیگــر کــه شــایان نگــرش بســیار اســت، ایــن اســت کــه در ایــن ســوگندنامۀ تهــی از اندیشــۀ ایرانشــهری، فــرد پادشــاه بــر امــر پادشــاهی برتــر شــمرده 

شــده اســت، و ایــن درســت وارونــۀ ســنت ایرانشــهری اســت؛ چــرا کــه در ایــن ســنتِ  گــران، نخســت امــرِ  شــهریاری کــه بنیــاد امــر سیاســی ســت مــی آیــد، 

و ســپس فــرد شــهریار، کــه کارگــزار ســود و نیکــی همگانــی ســت.

از ایــن روزن نیــز قانــون اساســی مرشوطــه، وارونــه، یــا بــه دیگــر ســخن، دیــوِ  ســنتِ  ایرانشــهری اســت و مــا در همیــن نخســتین پایــه مــی بینیــم کــه ایــن 

قانــون، بــدون اللــه و واپســین فرســتاده اش، هیــچ نیســت و بــه آســانی مــی تــوان از آن زیــر نــام قانــون اســالمی مرشوطــه یــاد کــرد. امــری کــه در طــول ِ 

ایــن جســتار بــر آنیــم تــا گام بــه گام روشــنی بیشــرتی بــر آن تابانیــم.

 

پادشاهی و یا جهاد ِ اسالمی؟

مــادۀ نخســت ِ متمــم ِ قانــون ِ اساســی: »مذهــب رســمی ايــران اســالم و طريقــه حقــه جعفريــه اثنــی عرشيــه اســت بايــد پادشــاه ايــران دارا و مــروج ايــن 

مذهــب باشــد«.

بــر پایــۀ ایــن مــاده، همــۀ ایرانیانــی کــه دارای مذهــب اســالم، و از درون اســالم، پیــرو ”طریقــه حقــه جعفریــه اثنــی عرشیــه“ نباشــند، از آن ”رســمیت“ ِ 

بســنده کــه نگارنــدگان قانــون اساســی در چشــم داشــته انــد، برخــوردار نیســتند. بــه دیگــر ســخن، بــر اســاس روح قانــون اساســی، ”رســمیت قانونــی“ از 

آنــان ســتانده شــده اســت و اینــان، بیــرون از ایــن ”رســم“ جــای مــی گیرنــد.

ــش  ــی گاه( روح جنب ــا پیکرینشــگاه )تجل ــه تنه ــه ن ــم داد ک ــا در بخــش دوم نشــان خواهی ــه م ــون اساســی مرشوطــه — ک ــاده، قان ــن نخســتین م در همی

روشــنگری ایرانیــان نیســت، بلکــه مــن مهیــنِ  شکســت روشــنگریِ  ایرانیانــی چــون آخونــدزاده و ایرانشــهر و کــرسوی اســت — بــه روشــنی خــود را از مینــش 

)مفهــوم( داد ِ نیــک، کــه چیــزی نیســت جــز همه دربرگیرندگــی ِ همــگان در امــر نیــک، تهــی مــی گردانــد. بــه دیگــر ســخن، قانــون اساســی مرشوطــه، از 

روزن مینــش ِ داد ِ نیــک، قانــون نیســت، مــرگ ِ قانــون اســت.

در ایــن مــاده، همزمــان، پادشــاه ایــران نیــز واداشــته گشــته اســت تــا بــه فرمــان قانــون هــم بــه خــدا بــاور داشــته باشــد و هــم نــام خدایــش اللــه باشــد؛ 

خودروشــن اســت کــه نــام آئینــش نیــز بایســتانه اســالم مــی گــردد و نــام طریقــه اش شــیعه، و نــام فرقــه اش شــیعۀ دوازده امامــی. فــرای ایــن، ایــن پادشــاه ِ 

دوازده امامــی، بایــد رواج دهنــدۀ ایــن دیــن مبیــن نیــز باشــد و ایــن در بیــان اســالمی چیــزی نیســت، جــز جهــاد در هــر زمــان، و در هــر جــا.
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مــا پیــش از آنکــه بــه اینهامنــی ایــن مــاده بــا مــادۀ نخســت قانــون اساســی جمهــوری اســالمی نشــانه دهیــم، ایــن نکتــه را یــادآوری مــی کنیــم کــه بــر پایــۀ مــادۀ 

نخســت متمــم قانــون اساســی مرشوطــه، پادشــاه بایــد در همــه چیــز تــا بدانجــا کــه رواج مذهــب شــیعۀ دوازده امامــی را بــه کار آیــد، دســت داشــته باشــد. از ایــن 

روزن، هنگامــی کــه دامنــۀ اثرگــذاری مذهــب جعفــری را در نگــر آوریــم، کــه هــم ایــن جهــان و هــم آن جهــان را دربرمــی گیــرد و هــم گســرتۀ خودویــژه )خصوصــی( 

و فــردی، و هــم گســرتۀ همگانــی را در مــی نــوردد، بــه ایــن امــر گــران پــی مــی بریــم کــه بــر پایــۀ قانــون اساســی مرشوطــه، پادشــاه ایرانزمیــن چیــزی نیســت جــز 

نــوک شمشــیر فقــه و کالم شــیعۀ دوازده امامــی. ایــن پادشــاه، رسبــاز اســالم اســت، و نــه بنــدۀ ایــران و ملتــش.

ترجامن این مادۀ قانون اساسی مرشوطه را در قانون اساسی جمهوری اسالمی به این گونه بازمی یابیم:

ماده ۱:
 حکومــت ایــران جمهــوری اســالمی اســت کــه ملــت ایــران، بــر اســاس اعتقــاد دیرینــه اش بــه حکومــت حــق و عــدل قــرآن، در پــی انقــالب اســالمی پیروزمنــد خــود بــه 

رهــربی مرجــع عالیقــدر تقلیــد آیت الله العظمــی امــام خمینــی، در همه پرســی دهــم و یازدهــم فروردیــن مــاه یکهــزار و ســیصد و پنجــاه و هشــت هجــری شمســی 

برابــر بــا اول و دوم جامدی االولــی ســال یکهــزار و ســیصد و نــود و نــه هجــری قمــری بــا اکرثیــت ۹8٫2٪ کلیــه کســانی کــه حــق رأی داشــتند، بــه آن رأی مثبــت داد.«

ماده 2:
جمهوری اسالمی، نظامی است بر پایه ایامن به:

۱.                  خدای یکتا )ال اله اال الله( و اختصاص حاکمیت و ترشیع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.

2.                  وحی  الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.

۳.                  معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.

4.                  عدل خدا در خلقت و ترشیع.

5.                  امامت و رهربی مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم.

6.                  کرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه :

7·                  اجتهاد مستمر فقهای جامع الرشایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم الله علیهم اجمعین،

8·                  استفاده از علوم و فنون و تجارب پیرشفته برشی و تالش در پیشربد آنها،

۹·                  نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری، قسط و عدل و استقالل سیاسی و اقتصادی و اجتامعی و فرهنگی  

                    و همبســتگی ملــی را تأمیــن می کنــد

در مادۀ سوم، پارۀ ۱٦ قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است:

۳.۱٦— تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلامنان و حامیت بی دریغ از مستضعفان جهان است.

ــی ِ یکــی و  ــا در گزیده گوئ ــی تنه ــرو نیســتیم. جدائ ــا آن آشــنا گشــتیم روب ــون اساســی مرشوطــه ب ــه در متمــم نخســت قان ــی ک ــز نوین ــچ چی ــا هی ــا ب در اینجــا م

گشــاده گویی و فراخ نویســی ِ دیگــری اســت. در هــر دو قانــون، اســاس نگــرش ِ قانون نویســان بــر دوازده امامــی دیــدن ِ جهــان بــوده اســت و پایــۀ کشــور از رس تــا 

ذیلــش، بــر اســاس فقــه و کالم شــیعۀ دوازده امامــی گــذارده شــده اســت.

 

حکومت امام زمان و مرشوطۀ پارملانی

اگــر مــادۀ نخســت متمــم قانــون اساســی مرشوطــه گوهــر شــیعی-جهادی قانــون اساســی را بــه گزیده گوئــی برگــذار کــرده بــود، در مــادۀ دوم مــا بــا گشــاده گوئی و 

فراخ نویســی ِ پــدران ِ قانــون اساســی روبــرو مــی گردیــم.

مــادۀ دو: »مجلــس مقــدس شــورای ملــی کــه بــه توجــه و تأیيــد حــرت امــام عــر عجــل اللــه فرجــه و بــذل مرحمــت اعليحــرت شاهنشــاه اســالم خلداللــه ســلطانه 

و مراقبــت حجــج اســالميه کرثاللــه امثالهــم و عامــه ملــت ايــران تاســيس شــده اســت بايــد در هيــچ عــری از اعصــار مــواد قانونيــه آن مخالفتــی بــا قواعــد مقدســه 

اســالم و قوانــني موضوعــه حــرت خرياالنــام صلــی اللــه عليــه و آلــه و َســلم نداشــته باشــد و معــني اســت کــه تشــخيص مخالفــت قوانــني موضوعــه بــا قواعــد اســالميه 

بــر عهــده علــامی اعــالم ادام اللــه بــرکات وجودهــم بــوده و هســت لهــذا رســامً مقــرر اســت در هــر عــری از اعصــار هيأتــی کــه کمــرت از پنــج نفــر نباشــد از مجتهدين 

و فقهــای متدينــني کــه مطلــع از مقتضيــات زمــان هــم باشــند بــه ايــن طريــق کــه علــامی اعــالم وحجــج اســالم مرجــع تقليــد شــيعه اســامی بيســت نفــر از علــامء کــه 

دارای صفــات مذکــوره باشــند معرفــی بــه مجلــس شــورای ملــی بنامينــد پنــج نفــر از آنهــا را يــا بيشــرت بــه مقتضــای عــر اعضــای مجلــس شــورای ملــی باالتفــاق يــا 

بــه حکــم قرعــه تعيــني منــوده بــه ســمت عضويــت بشناســند تــا مــوادی کــه در مجلــس عنــوان مــی شــود بــه دقــت مذاکــره و غــور رســی منــوده هريــک از آن مــواد 

معنونــه کــه مخالفــت بــا قواعــد مقدســه اســالم داشــنه باشــد طــرح ور د مناينــد کــه عنــوان قانونيــت پيــدا نکنــد و رأی ايــن هيــات علــامء در ايــن بــاب مطــاع و بتبــع 

خواهــد بــود و ايــن مــاده تــا زمــان ظهــور حــرت حجــة عــر عجــل اللــه فرجــه تغيــري پذيــر نخواهــد بــود«.
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قانون نویــس از هــامن آغــاز روشــن مــی کنــد کــه مجلــس، نــه یــک نهــاد گیتی خیــم، بلکــه بســرتی ســت بــرای پیکرینــه شــدن ِ امــر ِ ســپند، و یــا در کالبــد 

ِ اســالمی- ابراهیمــی ِ ایرانی زدائــی شــده اش، امــر ِ قدســی.

مجلــس، مقــدس اســت و قدســینگی اش را نیــز از شــیعۀ دوازده امامــی، بــه ویــژه، واپســین امــام ِ ایــن آئیــن برمــی گیــرد. برپائــی و گناردگــی )تأســیس( 

مجلــس بــر چنــد پایــۀ زیــر اســت:

۱.                  توجه و تأیید امام زمان

2.                  بذل و مرحمت شاهنشاه ِ اسالم که الله ابزار خلد او را فراهم می آورد

۳.                  مراقبت حجج اسالم که الله منونه های آنان را بیشرت کناد

4.                  عامۀ ملت ایران

قانونگــذار کوشــیده اســت تــا بــه روشــنی منایــان گردانــد کــه رسچشــمۀ ”مجلــس مقــدس“، بــدون ”توجــه و تأییــد حــرت امــام عــر“ بــی معنــی ســت. 

بــر ایــن اســاس، مجلــس شــورای ملــی مرشوطــۀ اســالمی یکراســت از ســوی امــام زمــان اســت کــه گردانــده مــی شــود.

آبشــخور دوم ایــن ”مجلــس مقــدس“، ”بــذل و مرحمــت“ شاهنشــاه اســت کــه او نیــز خــود مهــرۀ شــطرنجی بیــش نیســت و هامنگونــه کــه در مــادۀ یــک 

آورده شــده، خویشــکاری اش پیشــربد »امــر جهــاد و رواج« اســت و نــوک شمشــیر شــیعۀ دوازده امامــی بــودن. مــن قانــون از امــری بــه نــام ”شاهنشــاه ِ 

اســالم“ نــام مــی بــرد.

ایــن نکتــه بــرای همــۀ آن میهن گرایــان و ســازمان هــای شــگفت انگیزی کــه پســوند مرشوطــه را بــه دنبــال مــی کشــند و چشمداشــت نابجــای میهندوســتی 

و مهــر بــه ایــران را از ایــن قانــون اساســی تهــی از مینــشِ  دادِ  نیــک داشــته و دارنــد، مــی شــاید کــه انگیــزه ای باشــد بــرای بازبینــیِ  همه ســویه در بنیادهــا 

و داوری هــا، و بــه ویــژه، در نــام هــا. شاهنشــاه ِ قانــون اساســی مرشوطــه کمینــه ای بــا ایرانزمیــن رفــت و بســت نــدارد. او یکراســت ”شاهنشــاه ِ اســالم“ 

خوانــده شــده اســت و جــز فرمانــربی از امــر مقــدس شــیعی کارکــردی نــدارد.

پــس از ”بــذل و مرحمــت“ِ  پادشــاه فرمانــرب اســالم، رسچشــمۀ دیگــر ”مجلــس مقــدس“، پیشــوایانِ  دینــی و یــا ”حجــج اســالم« هســتند کــه امــر ”مراقبــت“ 

از ”قواعــد مقدســه اســالم“ را بــر دوش دارنــد. کارکــرد آنــان دگرگونــی آن دســته از قانــون هائــی ســت کــه بــا ایــن ”قواعــد مقدســه“ ناهمخوانــی دارنــد. 

ایــن قانــون هــا پــس از دگرگونــیِ  بایســته از ســوی ”علــامی اعــالم“ تــا پایــان جهــان، یعنــی ”زمــان ظهــور حــرت حجــت عــر“ برپــا خواهنــد بــود و هیــچ 

کــس پــروا و یارائــی دســتربد در آنهــا را دارا نیســت.

تنهــا در زینــۀ )مرتبــۀ( چهــارم اســت کــه ”عامــۀ ملــت ایــران“ رسچشــمۀ ”مجلــس مقــدس“ مــی باشــند. ایــن نــام بــردن از ملــت ایــران را مــا در ایــن مــاده 

از قانــون اساســی اســالمی مرشوطــه چیــزی مــی دانیــم از جرگــۀ هــامن ســخنانی کــه روزمــرگان بــه آن ”تعــارف“ مــی گوینــد. ملــت ایــران، هنگامــی کــه 

پیــش از او امــام زمــان، شاهنشــاه اســالم و حجــج اســالم همــۀ فضــا را از آن خــود کــرده انــد، هیــچ نقشــی منــی توانــد در ایــن منایــش ِ قدســی بــازی کنــد، 

جــز نقــش ســیاهی لشــکری. از ایــن رو، نــام بــردن از ملــت ایــران، یــک کنــش ِ رسارس صــوری ســت و بــود و نبــود اش، هیــچ دگرگونــی ای در کار و بــار 

جهــان پدیــد منــی آورد. در ایــن قانــون اساســیِ  در زمــانِ  خــودش بــی همتــا، ملــت ایــران، ”بهانــه ای قانونــی“ شــده اســت بــرای دســت اندازی امــام پنهــان 

ِ شــیعیان و جانشــینان ســپید و ســیاه اش، بــر زمیــن، بــه ویــژه بــر زمیــن ِ مهیــن ایرانزمیــن. بــه دیگــر ســخن، ملــت ایــران، در یــک ابزارگشــتگی ِ دوســویه 

و بنیادیــن، ســکوی پــرش اســالم شــده اســت بــرای ســپوخن و درنوشــن بــوم ایرانزمیــن و بدیــن میانجــی، رسارس گیتــی. )*(

بازرسی رشع و آزادی بیان مرشوطۀ اسالمی

در مــادۀ هجدهــم قانــون اساســی مرشوطــه بــه روشــنی کرانه هــای آمــوزش و فرهیــزشِ  ایرانیــان منــوده شــده اســت: رشعِ  شــیعۀ دوازده امامــی. بیــرون از 

ایــن چارچوبــۀ ســبز ِ تنــگ، هیــچ گونــه آمــوزش و فرهیزشــی منــی توانــد انجــام گیــرد: »تحصيــل و تعليــم علــوم و معــارف و صنايــع آزاد اســت مگــر آنچــه 

رشعــاً ممنــوع باشــد«.

هیــچ آموزشــی شــدنی نیســت، مگــر کــه بــر پایــۀ رشع شــدنی بودنــش اســتوار شــده باشــد و هامنگونــه کــه در مــادۀ دوم آمــده اســت، ایــن فقــط ”علــامی 

اعــالم“ هســتند و ”حجــج اســالم“ کــه مــی تواننــد نشــان دهنــد چــه چیــز همراســتا بــا رشع اســت و چــه چیــز نیســت.

ــای گوهــر آن، آمــوزش و پــرورش  ــام درســت و گوی ــر ایــن پایــه، رسارس دســتگاه آمــوزش و دانــش کشــور، در دســتان ِ مناینــدگان ِ رشع اســالم اســت و ن ب

ــۀ شــیعۀ دوازده امامــی اش. ــز، از گون اســالمی اســت، و آن نی

همزمــان در مــادۀ بیســتم آمــده اســت: »عامــه مطبوعــات غــري از کتــب ضــالل و مــواد مــره بــه ديــن مبــني آزاد و مميــزی در آنهــا ممنــوع اســت ولــی 
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هــرگاه چيــزی مخالــف قانــون مطبوعــات درآنهــا مشــاهده شــود نرشدهنــده يــا نويســنده برطبــق قانــون مطبوعــات مجــازات مــی شــود اگــر نويســنده معــروف 

و مقيــم ايــران باشــد نــارش و طابــع و مــوزع از تعــرض مصــون هســتند«.

در اینجــا نیــز قانونگــذار روح قانــون را کــه بایــد امــر نگهــداری از آزادی بیــان باشــد، فروکشــته اســت. فنــواژه ای چــون ”کتــب ظــالل“ ســنتی دیرینــه در تاریــخِ  

پیــکارِ  اســالم بــا آزادی و زیبائــی دارد و قانونگــذار آگاهانــه از ایــن فنــواژه ســود بــرده اســت. خودپیداســت کــه همــه آنچــه از روزن ”حجــج اســالم“ و پیشــوایان 

دینــی ”مــواد مــره بــه دیــن مبیــن“ نــام گیــرد، حــقِ  بــودن ازشــان ســتانده مــی شــود و خامــوش بایــد گردنــد.

ایــن اســت و نــه بیــش، چارچــوب آزادی بیــان فرونوشــته در قانــون اساســی مرشوطــه کــه روشــنفکران ِ کلنگــی و همــکاران ِ دوازده امامی شــان بــه بهانــۀ زیــر 

پــا نهــاده شــدنش از ســوی رضاشــاه و آریامهرشــاه بــزرگ، ایرانزمیــن را بــه کام اژدهــای ســبز اندرراندنــد. آنــان، بــا پُشــتدهی بــه نادانــی ِ خودخواســته و آلــوده 

ــران  ــای ای ــن و دیوانســاالری پوی ــه پادشــاهان ایرانزمی ــون اساســی و آزادی هــای اندرنوشــته در آن را ب ــا گذاشــن قان ــر پ ــگ ِ زی ــش، ان ــه فزون خواهــی ِ خوی ب

نویــن زدنــد، و ایــن در حالــی ســت کــه تنهــا بــا زیــر پــا گذاشــن همیــن قانــون اساســی بــود کــه آن دو ایراندوســت و کارگــزار ملــت ایــران، و یــا هــر خردمنــد 

ایراندوســت دیگــری، مــی توانســت گامــی کوچــک در راه پیرشفــت ملــت بــه پیــش نهــد. کوتــاه آنکــه، آزادی بیــان و نــه تنهــا او، نخســت بــا بــه بایگانــی ســپردن 

قانــون ِ اساســی بــود کــه مــی توانســت شــدنی شــود، و نــه بــا پیــروی از آن.

ــر رس پیکــر  ــا ایســتادن ب ــم، جنبــش روشــنفکری ایرانــی فریادهــای از رس ِ جنونــش را تنهــا ب ــز بازمــی گوئی ــم و در اینجــا نی ــه ای ــز گفت مــا در جایــی دیگــر نی

فروســپوخته و بــی جــان روشــنگری ایرانــی اســت کــه توانســته بــرون بــرآرد. مــرگ روشــنگری، زایــش روشــنفکری بــوده و هســت. جنبشــی کــه ذهــن ترجمــه زده، 

بیگانــه بــا تاریــخ، و همزمــان ســتیزنده بــا هــر آنچــه کــه نــام و نشــانی از فــّر و بزرگــی ایرانزمیــن را دارد، بــر کشــور چیــره گردانــد و در برجســته تریــن حزبــش، 

کــه پســوند بــی چهــرۀ ”تــوده“ را پــس ِ خویــش مــی کشــید، فــرای رسســپردگی اش بــه فاشیســم رسخ، چیــزی نبــود و نیســت جــز هوچی گــری و عوام فریبــی 

ســازمان یافتــه.

ــک ِ  ــرز ِ خــرد ِ نی ــد و گ ــی مــی جنب ــه ذوق ِ ویران ــز، ب ــو ِ آگاهی ســپوژ ِ دانش گری ــن کامله دی ــوالی روشــنفکری، ای ــوز رس ِ رسخ و ســیاه ِ هی ــه هن ــی ک ــا زمان ت

روشــنگری بــر اش فــرود نیامــده اســت، بهــره ای حتــا ُخــرد از ”رامــش و خوشــی“ نیــز، کــه انســان و زیــوش اش را در گیتــی بدانــان نیــاز اســت، بــه ایرانزمیــن بــاز 

نخواهــد گشــت.

دو پادشــاه دودمــان پهلــوی، و در کنــار آنــان همــۀ همیــاران نامــدار و بــی نــام و نشانشــان، بایــد بــه خــود ببالنــد کــه ایــن لکــۀ ننــگ را کــه ُدژپســندانِ  کــژآگاه 

نــام قانــون را بــر آن گــذارده انــد، زیــر پــا گذاشــته انــد.

همزمــان، مــا در همیــن بخــش نخســت از جســتار خــود نشــان دادیــم کــه چگونــه بــر پایــۀ خــود ِ قانــون، پادشــاه، بــه شــامر رسبــاز پیــادۀ رشع، واداشــته بــه 

دســت بــردن در کارهــای ایــن جهــان اســت و رواج ِ دیــن مبیــن. خودپیداســت کــه ایــن ســخن ِ روشــنفکران و آزادیخواهــان ِ گریــوه در کــه مــی گویــد پادشــاه 

بــر اســاس قانــون اساســی نبایــد دســتی در کارهــا اندربــرد، و یــا بــا واژگان ایرانگریزانــۀ خودشــان، ســلطنت کنــد و نــه حکومــت، چیــزی جــز، بــه گفتــۀ نویســندۀ 

مینــوی خــرد، یــک ”میتخــت“ نیســت. ســخن ِ ســبک و ناراســتی کــه مــا نــام آن را ”دروغ ِ پایــه ای“ گــذارده ایــم. مــا رسســختانه بــه ایــن امــر امیــد داریــم کــه 

دوران بیــم و دروغ بــه رس مــی آیــد و بیم گســرتان و دروغپــردازان، بــه تاریکــی، هــامن آخشــیجی کــه از آن بــرون زاده شــده انــد، دگربــاره بازخواهنــد خزیــد.

)*( اندر نام ِ پادشاه و درّۀ درنانوشتنی ِ میان ِ سیروس و رضا

پادشــاه ایرانزمیــن بــودن دارای کمینه هائــی ســت کــه منــی تــوان از آنــان گذشــت. یکــی ازایــن چشم ناپوشــیدنی ها، نــام پادشــاه اســت کــه جایــگاه منــود یــک 

تاریــخ اســت. از روزن ِ راســت ِ ســنت گرا، و مــا را امیــد بــر ایــن اســت کــه آن ُخرده فرهنگــی کــه از خــود بــه نــام ”راســت میانــه“ یــاد مــی کنــد نیــز بــا مــا در 

ایــن امــر هــر روز هم آهنگ تــر گــردد، پادشــاه ایرانزمیــن منــی توانــد نامــی ناایرانــی داشــته باشــد. شــاهزاده ســیروس- رضــا پهلــوی، از روزن تاریــخ ِ پادشــاهی، 

ــه از  ــرد و ن ــی گی ــه برم ــازش اســت ک ــش از ت ــان ِ پی ــن، در جه ــان هــای شاهنشــاهی ایرانزمی ــری )legitimation( ِ پادشــاهی اش را از رسچشــمۀ دودم دادپذی

پیشــوایان شــیعه. بــه هــامن انــدازه کــه آیت اللــه بیــژن و یــا حجت الســالم منوچهــر نامهائــی بــی معنــی و ناشــدنی هســتند، شاهنشــاه اصغــر، ابولفضــل و یــا 

رضــا نیــز بــی معنــی و ناشــدنی شــمرده بایــد شــوند. از بــرای کار و کــوش مردانــی چــون امــام رضــا و یــا علــی پــرس ابــو طالــب نیســت کــه از شــاهزاده ســیروس 

پهلــوی بــا نــام شــاهزاده و شــهریار یــاد مــی شــود، بلکــه ایــن کار و کــوش و هــوش و رای شــاهپورها و انوشــیروان ها و کوروش هــا و داریوش هــا و جمشــیدها 

و فریدون هــا بــوده اســت کــه امــر پادشــاهی، و نــه تنهــا آن، در ایرانزمیــن پایه گــذاری و گســرتانده شــده اســت.

میــان ”ســیروس“ و ”رضــا“، دره ای هســت کــه پُــر شــدنی نیســت، بــه هــامن گونــه کــه درۀ میــان آیت اللــه و بیــژن هرگــز پُــر منــی شــود و کســی نیــز از میــان 

ِ آیت الله هــا و باورمنــدان بــه دیــن مبیــن، بــا خــود آگاهــی ِ ژرفــی کــه بــه رسارس ِ خویشــن ِ ســبز و مبیــن ِ خویــش دارنــد، کوششــی در پــر کردنــش بــه جــا 

منــی آورد. چــرا کــه آنــان بــه درســتی مــی داننــد، از هیــچ گــردی ای بــه هیــچ نیرنگــی هیــچ چهارگوشــی بــرون تراشــیده هرگــز نشــده اســت و نخواهــد نیــز شــد.

ــد و  ــاره یکپارچــه گردانن ــن را دگرب ــه جــای ســیروس-رضا، خویشــن ِ خویــش و پادشــاهی ِ ایرانزمی ــد ب ــوی، کــه چــه بســا ایشــان بگراین شــاهزاده ســیروس پهل

از خویــش بــا نــام کیخرسو-ســیروس پهلــوی یــاد کننــد، چندیــن ســال پیــش پیشــنهاد منودنــد کــه آئیــن رســمی بایــد از قانــون اساســی آینــده پــاک شــود. ایــن 

گامــی ســت بــه هــامن انــدازه درســت کــه کوچــک. مــا را بــا قلــب انســانها کاری نیســت. آنــان مــی تواننــد هــر آن نامــی را کــه دلشــان مــی کشــد، بــر خــدای 

خــود بگذارنــد. نــام پادشــاه ایرانزمیــن امــا، امــری ســت دیگــر کــه بــه هیــچ روی نبایــد در هیــچ بهــری از آن نفــی و انــکار ایرانزمیــن اندرکاشــته شــده باشــد. بــه 

هــامن گونــه کــه شــهبانوی ایرانزمیــن، کــه یــادگار آتوســاها و هامهــا و پوراندخــت هــا اســت، منــی توانــد رُقیــه، ســکینه و یــا ســمیه نــام داشــته باشــد و چــادر و 

مقنعــه ای نیــز بــر رسش کشــد، پادشــاه ایرانزمیــن نیــز منــی توانــد رضــا، محمــد، چنگیــز و یــا هالکــو نــام داشــته باشــد. دوران ســاده گیری ها و درهم آمیختگــی 

ِ ناهم آمیزینه هــا بــه پایــان رســیده اســت و بــر ایرانیــان و رهربانشــان اســت کــه میــان روان و پیکــر، میــان مینــو و گیتــی ِ خویــش، هــر روز انــدازۀ بیشــرتی از 

همپیونــدی و یکپارچگــیِ  فروباختــه را پدیــدار ســازند. آگاهــیِ  فروشکســته، در نخســتین گام، در یکپارچگــیِ  نامهــا ســت کــه بازدوســیده و بازآرائــی مــی شــود.
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انقالب مرشوطيت، رويداد نامتام تاريخ ايران

جمشيد طاهری پور

نامتــام بــودن انقــالب مرشوطيــت تنهــا در ايــن نيســت کــه آرمــان و اهــداف آن، از پــس يــک ســده 
کــامکان باقــی هســتند، ايــن نامتامــی بويــژه از آنروســت کــه يــک تحــول دموکراتيــک در کشــور و نيــز 
ــالب  ــه از انق ــداری نقادان ــتوار در جانب ــرد اس ــدون رويک ــران، ب ــزاب اي ــی و اح ــازمان های سياس در س
مرشوطيــت، منی توانــد آغــاز بــا فرجــام داشــته باشــد. انقــالب مرشوطيــت، تنهــا »گذشــته« در تاريــخ 
معــارص ايــران اســت کــه پيــرشوی ايرانيــان بــه ســوی »آينــده« در آزادی و پيرشفــت، در پرتــو شــناخت 
و امتــداد ديالکتيــک آرمــان و مــراث بجــا مانــده از آن دســتياب توانــد شــد. اهــل تحقيــق و نظــر ايــران 
گام هائــی در ايــن راه بــه پيــش برداشــته اند امــا هنــوز از منظــر »آگاهــی زمانــه«ای کــه در آن زندگــی 

می کنيــم، تاريــخ انقــالب مرشوطيــت ايــران نوشــته نيآمــده اســت!

بزرگريــن دســتاورد و مــراث انقــالب مرشوطيــت؛ »حکومــت قانــون« در ايــران بــوده اســت. نهادينــه 
ــی و  ــان گشــود و نوســازی اجتامع ــه روی ايراني ــه دروازه »تجــدد« را ب ــود ک شــدن همــني دســتاورد ب
فرهنگــی را در ايــران ممکــن کــرد. ســکاندار ايــن نوســازی البتــه »رضــا شــاه« بــود امــا فکــر منی کنــم 
ــده آن  ــاعه دهن ــادی و اش ــت« من ــنگران عــر مرشوطي ــه »روش ــه تجــدد« ک ــدون پشــتوانه »انديش ب

ــران - مدرنيزاســيون - گام بســپارد. ــد، »رضــا شــاه« می توانســت در راه نوســازی اي بودن
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برپادارنــدگان جنبــش مرشوطــه، روشــنگران عــر مرشوطيــت و شــاهزادگان و دولتمــردان روشــن رأی دربــار قاجــار بودنــد و پشــتيبانی »آخونــد خراســانی« 

و »آيت اللــه نائينــی« از مرشوطيــت، معنايــش جانبــداری آنهــا از »انديشــه تجــدد« نبــود کــه روشــنگران عــر مرشوطيــت و شــامری انــدک از دولتمــردان 

روشــن رأی، بــا آن آشــنائی پيــدا کــرده بودنــد. بايــد توجــه داشــت کــه »مــردم«- رعيــت و امــت- بــه مرشوطــه پيوســته و خواهــان آن بودنــد. ميــان خودکامگــی 

ســالطني قاجــار و عملــه، اکــره ی بســاط جــور بــا »رشع مقــدس اســالم« کــه دســتگاه روحانيــت تشــيع، مناينــده و پاســدار آن بــود، چنــان پيونــد و چفــت و 

وصلــی برقــرار بــود، کــه تنهــا يــک »انشــعاب« - تــو بخــوان اجتهــاد نوپديــد - در »نظــام مفاهيــم فقهــی«، کــه در يکســوی آن آخوند هــای حامــی مرشوطيــت 

ــی »مــردم«  ــرار داشــتند، می توانســت رويگردان ــدار محمدعليشــاه قاجــار ق ــب جانب ــی؛ و در ســوی ديگــر آن آخوندهــای مرشوعه طل ــس شــورای مل و مجل

از »مســلامنی« را ســد کنــد و بــه بقــای روحانيــت تشــيع و اســتمرار نفــوذ آن مســاعدت برســاند. چنــني »انشــعابی« بعــد از صــدور »فرمــان مرشوطيــت« و 

تشــکيل »مجلــس شــورای ملــی«، در ســالهای »اســتبداد صغــري« پيــش آمــد و بــر دار کــردن »شــيخ فضل اللــه نــوری«- رهــرب مرشوعه خواهــان - فديــه ای بــود 

بــرای بقــاء و دوام روحانيــت تشــيع کــه هــم از ســوی »مســلامنان« و هــم از ســوی »آيــات نجــف«، معنائــی جــز دفــاع از »کيــان و بيضــه اســالم« نداشــت! 

بــا ايــن کــه دعــوای آخونــد خراســانی و نائينــی بــا شــيخ فضل اللــه نــوری و طرفــداران او، در ميــدان منازعــه مرشوطــه- مرشوعــه بــه ظهــور رســيد، نزاعــی 

درونــی بــر رس »تأويــل مقتضــای زمــان« از نظريــه اســالمی »حکومــت جــور« بــود. نائينــی می گفــت کــه حکومــت جــور مبتنــی بــر »قانــون« - ســلطنت 

مرشوطــه - بــر حکومــت جــور بــدون قانــون و ضابطــه - ســلطنت تامــه -، مرجــع و دارای مرشوعيــت اســالمی اســت! تــازه او اضافــه می کــرد قبــول ايــن 

»مرشوعيــت«، از ايرنوســت کــه اســالم دســت گشــاده پيــدا کنــد بــرای رســيدن بــه زمــان مناســب جهــت برپاداشــن »ســلطنت اســالم« در ايــران! بــا ايــن همــه، 

اجامعــی کــه در دفــاع از »مرشوطيــت« شــکل گرفــت و همرائــی و همگامــی روحانيونــی از تــراز خراســانی و نائينــی يــا طباطبائــی و بهبهانــی بــا برپادارنــدگان 

و رهــربان تجددخــواه جنبــش مرشوطــه، در شــامر پرارج تريــن يادگارهــای انقــالب مرشوطيــت ايــران اســت و مــا حــق نداريــم آن را ضايــع و بی اعتبــار کنيــم. 

ايــن اجــامع بــر پايــه تفاهمــی صــورت گرفــت کــه مرشوطــه را در معنــای »حکومــت قانــون« می پذيرفــت، حکومــت کننــدگان را منتخبــني مــردم می شــناخت 

و »موضوعــات عرفيــه و امــور حســبيه ، سياســيه يــا نوعيــه« را بــريون از قلمــروی مذهــب و ديانــت قــرار مــی داد. بــا ايــن کــه »متمــم قانــون اساســی« ايــن 

ــداد تاريخــی« کــه ديــن را از »عرصــه عمومــی« و مشــخصاً از »ســاختار  ــه عنــوان »روي تفاهــم را نقــض می کــرد امــا هيچــگاه اجــرا نشــد و »مرشوطــه« ب

حکومــت« بــريون رانــد، تــا انقــالب اســالمی ادامــه پيــدا کــرد. درايــن فاصلــه گام هــای بلنــدی در راه »نوســازی ايــران« برداشــته آمــد امــا ايــران در راه »تجــدد« 

نباليــد و بــه دموکراســی دســت نيافــت و بــا انقــالب بهمــن 57، انقــالب مرشوطيــت ايــران »ذبــح اســالمی« شــد. چــرا؟ ايــن ســوأل محــوری تــا کنــون پاســخ 

قانــع کننــده ای پيــدا نکــرده اســت!

تحقيقــات تاکنونــی بــه روشــنی نشــان می دهــد کــه جنبــش مرشوطه خواهــی در ايــران »بنيــاد اســتواری نداشــت«؛ زيــرا اســاس آن را يــک »توهــم« تشــکيل 

مــی داد کــه روحانيــون طرفــدار مرشوطيــت و مرشوطه طلبــان تجددخــواه، بــه يکســان در آن رشيــک بودنــد و آن عبــارت از ايــن بــود کــه رشع مقــدس اســالم 

و بيانيــه حقــوق بــرش، واجــد »روح« يگانــه ای اســت! پديدارشناســی ايــن »توهــم« دارای اهميــت حياتــی اســت زيــرا برپايــه ايــن »توهــم« بــود کــه روح 

قديــم در کالبــد جديــد باقــی مانــد. »حکومــت قانــون« نتوانســت بــه دموکراســی در ايــران فرابرويــد و انديشــه تجــدد در ايــران نباليــد و کــامکان از مبانــی 

مدرنيتــه بی نصيــب و بيگانــه باقــی مانــد!

ــس اول در  ــکار مجل ــه ابت ــد ک ــد می کن ــه خــود تأئي ــه نوب ــت، ب ــون اساســی برآمــده از انقــالب مرشوطي ــر »روح« قان ــی ب ــوی« مبتن اســتقرار »ســلطنت پهل

مضمــون »عرفــی« بخشــيدن بــه شــامری از »قوانــني رشع« و از ايــن طريــق، گشــودن راه بــرای برخــوردار کــردن ايــران از »حقــوق جديــد«، - کــه در زمــان 

رضــا شــاه تحــت مديريــت »داور« بــه فرجــام رســيد - نــه فقــط »تقليل گرائــی اســالمی« بلکــه راهگشــائی »جامعــه عرفــی« نيــز بــوده اســت! فراينــد يــاد 

شــده را، می تــوان تــالش واقع بينانــه بــرای اســتقرار و اســتحکام نهــاد »حکومــت قانــون« در ايــران يــک ســده پيــش ارزيابــی کــرد، بــه رشط آن کــه بــا درک 

علــل و موجباتــی همــراه باشــد کــه آن را از فراروئــی بــه دموکراســی بــاز داشــت. ايــران يــک ســده پيــش، ايرانــی بــوده اســت کــه از هــر پنــج ايرانــی ســه تــن 

شــيخی و دو تــن ايلياتــی بودنــد و جمعيــت تحصيــل کــرده و متجــدد، بــه ســقف چنــد صــد نفــر هــم منی رســيد! در چنــني رشايطــی مجلــس اول بــه الغــاء 

نظــام ملــوک الطوايفــی رأی داد و »قانــون اساســی« فراهــم آورد کــه ســاليانی بعــد، رضــا شــاه بــه پشــت گرمــی آن، امــا بــا اعــامل نــريوی قهــر، توانســت 

بســاط ملــوک الطوايفــی را در کشــور برچينــد. در پرتــوی تدابــريی از جنــس تدابــري مجلــس اول بــود کــه رضــا شــاه توانســت مــردم را از مذبــح محاکــم رشع 

برهانــد، دولت-کشــور بــه وجــود آورد و »دادگســرتی نويــن« تأســيس کنــد. »حکومــت قانــون« بــود کــه »دانشــگاه« بنيــاد گــذارد و »مــدارس جديــد و نظــام 

آمــوزش عمومــی« و »جامعــه عرفــی« پی ريــزی کــرد و زنــان کشــور را از زنــدان »حجــاب« بــريون آورد. اين هــا جملگــی مــرياث انقــالب مرشوطيــت ايــران 

ــه، کالبــدی اســت کــه می توانــد »حکومــت اســالمی« و آن  ــر ايــن گواهــی می دهــد کــه مدرنيزاســيون بــدون مدرنيت هســتند امــا ديالکتيــک ايــن مــرياث ب

هــم از بدتريــن انــواع آن بپــرورد.

»حکومــت قانــون« معنايــش اســتقرار دموکراســی و نوســازی اجتامعــی نيســت. مقدمــه آن اســت. ايــران بــرای آن کــه بــه »دوران جديــد« گام گــذارد، نخســت 

می بايســت »حکومــت قانــون« را، چونــان يــک نهــاد تأســيس کنــد و بــه آن صــورت واقعيــت ببخشــد. بزرگداشــت انقــالب مرشوطيــت بــا ايــن تعريــف کــه 

بزرگرتيــن و ارجمندتريــن دســتاورد آن »حکومــت قانــون« در ايــران بــوده اســت، معــارض بــا نظريــه لنينيســتی- کمینرتنــی انقــالب اســت کــه بــه انقــالب 

مرشوطيــت ايــران از پنجــره انقالبــات دموکراتيــک تــراز نويــن نــگاه می کنــد کــه اصالــت آن در خواســت تحــوالت بنياديــن اجتامعــی در مســري انقــالب جهانــی 

پرولــرتی اســت. ايــن طــرز نــگاه وقتــی کــه »انقــالب اســالمی« را » انقــالب شــکوهمند ضــد امپرياليســتی - ضــد اســتبدادی و مردمــی« می شناســد و از فهــم 

رسشــت آن بــاز می مانــد، محتــوای ضــد تاريــخ خــود را آشــکار می کنــد! پــس ســخن بــر رس تأمــل روی تجربــه انقــالب مرشوطيــت ايــران و درس آمــوزی از 

ايــن تجربــه بــزرگ؛ از منظــر رضورت پيرشفــت و پيــرشوی تاريــخ، بــر پايــه »ديــدگاه آگاهــی زمانــه خــود« اســت.



گیتی مداری - 31گیتی مداری - 30

»تاريــخ رو بــه ســوی آزادی دارد« امــا تحقــق آزادی در همراهــی بــا حرکــت تاريــخ، الزمــه اش درک معــارص از مفهــوم آزادی اســت. ايــن درک در »اعالميــه 

جهانــی حقــوق بــرش« و در »بيانيــه حقــوق شــهروندی« صورمتنــدی حقوقــی پيــدا کــرده اســت. در ايــران امــروز؛ آزاديخواهــان ايــران آنــرا درفــش پيــکار 

خــود در راه رفــع حکومــت اســالمی و اســتقرار دموکراســی و حقــوق بــرش در ايــران بــاز شــناخته اند. نامتامــی انقــالب مرشوطيــت بــه مثابــه پراهميت تريــن 

ــی »مستشــارالدوله« در پاريــس جــزوه ی »يــک کلمــه«-  ــش از انقــالب مرشوطيــت، وقت ــد دهــه پي ــران از اينجاســت کــه چن ــخ معــارص اي ــداد در تاري روي

قانــون - را می نوشــت، مأخــذ و منبــع الهامــش ديباچــه قانــون اساســی »انقــالب کبــري فرانســه«؛ يعنــی همــني اعالميــه جهانــی حقــوق بــرش و بيانیــه حقــوق 

شــهروندی بــود. خواســت مستشــارالدوله؛ بــزرگ دولتمــرد عــر نــارصی؛ »انتظــام و اقتــدار« دولــت، »آبــادی کشــور« و »آســايش و آزادی عامــه« بــود. او 

کوشــيد اصــول اعالميــه حقــوق بــرش و موازيــن رشع مقــدس اســالم را در ســازگاری بــا يکديگــر نشــان داده و هــردو را دارای »روح« يگانــه ای توصيــف کــرد. 

رســاله او بــرای محتــوای عرفــی دادن بــه »قوانــني رشع« يــک نظــرگاه راهــربدی فراهــم آورد و بــه اســتقرار و اســتحکام »حکومــت قانــون« مســاعدت تــام 

رســاند. ســيدجواد طباطبائــی رســاله »يــک کلمــه« مستشــارالدوله را، کارپايــه نظــری مصوبــات »مجلــس اول« توصيــف می کنــد. در عــني حــال، طباطبائــی 

بــه نحــو قانــع کننــده ای نشــان می دهــد کــه هيچيــک از برپادارنــدگان و رهــربان جنبــش مرشوطــه و از آن جملــه؛ مستشــارالدوله ی نويســنده رســاله »يــک 

کلمــه«، چنــدان آگاهــی از »مبانــی انديشــه تجــدد« نداشــتند.

انقــالب مرشوطيــت صورتــی از جــدال »قديــم« و »جديــد« در ايــران بــود و رسانجــام بــا تغيــريی کــه در تــوازن نريوهــای سياســی، بــه ســود مرشوطه خواهــان 

شــکل گرفــت، بــه »حکومــت قانــون« انجاميــد و »جامعــه عرفــی« را شــکل داد، تثبيــت کــرد و پيــش رانــد. امــا ايــن معنايــش پــريوزی »مبانــی انديشــه تجــدد« 

بــر »مبانــی مفاهيــم ســنت« نبــود کــه »اســالم بعنــوان ديــن مبتنــی بــر رشيعــت در کانــون آن قــرار داشــت«. روشــنگران صــدر مرشوطيــت تــوان و امــکان 

آن را نيافتنــد - و يــا نداشــتند - کــه »روشــنگری« را بــه يــک جنبــش فرهنگــی فرابروياننــد. »تاريــخ ايــران؛ عــر روشــنگری نــدارد و علريغــم ايــن کــه قــرون 

وســطای ايــران بــا انقــالب مرشوطيــت پايــان گرفــت و ايــران وارد »دوران جديــد« تاريــخ خــود شــد«، امــا ايرانيــان در افــکار و رفتــار خــود »قديــم« و »دينــی« 

باقــی ماندنــد و تــا آنجــا کــه بــه »انحطــاط سياســی« ايــران مربــوط می شــود، فرهنــگ سياســی ايــران در مبانــی »انســان شــناختی« و »هســتی شــناختی« 

خــود »مثالــني« و »قــرون وســطائی«، »دينــی« و »اميانــی« باقــی مانــد و از شناســائی انســان در »مقــام فــرد« بــاز مانــد و بــر ايــن پايــه تــوان دســتيابی بــه 

ــآورد. ايدئولوژی هــای سياســی کــه از دوران »رضــا شــاه« رواج يافــت و در دهه هــای ۳0-40-50 جامعــه روشــنفکری  ــه دســت ني دموکراســی را هيچــگاه ب

ــدار  ــت، گسســت و انقطاعــی پدي ــان نســل های روشــنفکران متأخــر و روشــنگران عــر مرشوطي ــرده کشــيد و مي ــی پ ــن ناتوان ــر اي ــد، ب ــران را در نوردي اي

ســاخت کــه مانــع از بالندگــی و تعميــق »انديشــه تجــدد« در جامعــه روشــنفکری ايــران شــد! »ســلطنت مرشوعــه« کــه در حضــوری غايــب تــداوم داشــت، 

ــب »ايدئولوژی هــای سياســی«  ــرو شــد، در قال ــا آن روب ــاز و در ســري خــود ب ــت، از آغ ــه روشــنگری صــدر مرشوطي ــه ی گسســت و گســل هائی ک ــر زمين ب

نيــم ســده ی اخــري، قــوای خــود را تجديــد کــرد و از طريــق ايدئولوژيــک کــردن ســنت و ديــن، کــه در عــني حــال پاســخی بــه »بحــران هويــت« ناشــی از 

مدرنيزاســيون آمرانــه پهلــوی بــود، توانســت موقعيــت هژمونيــک پيــدا کنــد! »انقــالب اســالمی« بــه برکــت ايــن هژمونــی بــه پــريوزی رســيد! و اســتمرار و 

ســخت جانــی تــا کنونــی آن نيــز ريشــه در تجانســی دارد کــه بــه لحــاظ ســاختار ذهــن، پوزســيون و اپوزســيون را بــه يکديگــر پيونــد می دهــد. ســاختار ذهــن 

»اپوزســيون« ايــران، هامننــد ســاختار ذهــن پوزســيون، دينــی و اميانــی اســت و اســاس آن را تصــور انحصــار حقيقــت می ســازد. در »اپوزســيون« نيــز هــر 

گرايــش سياســی بــر رس »اميــان« خــود می رزمــد و از ايــن رو قــادر نيســتند يکديگــر را در تفاوت هائــی کــه دارنــد بــه رســميت بشناســند، بــا يکديگــر وارد 

»ديالــوگ« شــوند و بــر رس اهــداف مشــرتک، وفــاق و همبســتگی و همرأئــی پيــدا کننــد. ايــن واقعيــت بيانگــر تــداوم »انحطــاط سياســی« تــا امــروز ماســت 

و تــا باقــی اســت منی تــوان بــه اصالــت پايبنــدی بــه دموکراســی و حقــوق بــرش در گرايش هــای سياســی در ايــران دلخــوش داشــت و يــا داعيــه آنــان را دايــر 

بــر پايبنــدی بــه دموکراســی و حقــوق بــرش پذيرفــت و بــدان بــاور آورد! راســت ايــن اســت کــه نامتامــی مرشوطيــت، در فقــدان مبانــی انديشــه تجــدد در 

افــکار و رفتــار ايرانيــان، تــا مــا و بــا مــا باقــی مانــده اســت!

اگــر يــک ســده پيــش، از رهگــذر تبديــل »قانــون رشع« بــه »قانــون جديــد«، ايــران توانســت بــه »حکومــت قانــون« دســت يابــد، در رشايــط امــروز، هرگونــه 

گــذاری در برپائــی دولــت دموکراســی و حقــوق بــرش در ايــران، در گــروی بــريون رانــدن »رشع« از مــن قانــون و ســاختار حکومــت در ايــران اســت. »حکومــت 

قانــون«- در هرکجــا- تنهــا بــا رهيــدن از ســايه و ســيطره »رشع«، بــا جــدا کــردن سياســت از ديانــت، توانســته اســت بــه دولــت دموکراتيــک فرابرويــد. نــريوی 

ــری  ــن جنبــش، جنبــش رفــع تبعيــض و براب ــران اســت. اي ــی در اي ــرای دموکراســی- حقــوق بــرش- حقــوق شــهروندی و مدن ــن تحــول، جنبــش ب محرکــه اي

حقــوق شــهروندی اســت کــه زنــان- جوانــان- کارگــران و اقليت هــای دينــی و زبانــی و قومــی و نريوهــای دگرانديــش و نوانديــش، برپــا دارنــدگان اصلــی آن 

هســتند. مشــکل ايــران؛ دولــت دينــی و مســأله ايــران؛ دموکراســی و حقــوق بــرش اســت. تأمــل در تجربــه انقــالب مرشوطيــت ايــن احتــامل را نفــی منی کنــد 

ــران،  ــه »مســأله« اي ــه در پاســخ ب ــن تجرب ــران گشــود. در عــني حــال اي ــه نريوهــای سياســی، گــره از »مشــکل« اي ــري موازن ــوان در چهارچــوب تغي کــه می ت

ــريون از مــن هستی شــناختی و انسان شــناختی  ــی ب ــی انديشــه تجــدد؛ يعن ــريون از مبان ــه کــردن دموکراســی و حقــوق بــرش، ب ــد؛ نهادين ــد می کن ــاً تأئي قوي

»مدرنيتــه«؛ ناممکــن اســت. شــايد ايــن نخســتني بــار اســت کــه »سياســت« بــرای آن کــه تــوان راهــربد ايــران بــه »آينــده« را پيــدا کنــد، الزم می آيــد تــا رهــربی 

و راهگشــائی »فلســفه« را بپذيــرد و راهربد هــای خــود را بــر »فلســفه« اســتوار کنــد.

ــل  ــدان هزارقف ــم از زن ــه منی تواني ــی اســت ک ــن ناتوان ــده، ناشــی از اي ــرو بلعي ــی »اپوزیســيون« را در خــود ف ــه همچــون مرداب بحــران آگاهــی سياســی ک

»فرهنــگ دينــی« بــريون بجهيــم! بــار اصلــی »پرســش و پرســائی« در ايــن بــاره را »فلســفه« بــر عهــده دارد و پارادوکســيکال بــودن پرســش فلســفی »امتنــاع 

تفکــر در فرهنــگ دينــی«، از ايــن »واقعيــت« بــر می خيــزد کــه تاريــخ ايــران فاقــد »عــر روشــنگری« اســت، يعنــی نتوانســته ايم در سياســت از »الهيــات 
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انديشــی« بــه »فلســفه انديشــی« گــذر کنيــم. فرهنــگ سياســی در ايــران- از جملــه در لبــاس ايدئولوژی هــای جزمــی رنگارنــگ - »دينــی« باقــی مانــده : - ايدئولــوژی 

ــاع تفکــر اســت و در  ــز حامــل امتن ــل ني ــه همــني دلي ــز از پيــش، پاســخ در آســتني دارد و ب ــرای هرچي ــداری ناپرســا کــه ب ــای عقــل منفصــل و پدي جزمــی در معن

رسشــت خــود دينــی اســت -. مــن آن پرســش کــه آقــای آرامــش دوســتدار بــه ميــان آورده، فراخــوان »پرســائی« و آســتان »تفکــر« فهــم می کنــم و بــر ايــن نظــرم 

کــه در انديشــيدن بــه پرســش »امتنــاع تفکــر در فرهنــگ دينــی«، »امــکان« آن وجــود دارد کــه چشــم انــدازی در بــرون رفــت از بحــران آگاهــی سياســی، بــه روی 

»اپوزیســيون« گشــوده آيــد.

ايــن آگاهــی کــه روشــنگران صــدر مرشوطيــت از »مبانــی انديشــه تجــدد« آگاهــی نازلــی داشــته اند و نتوانســتند از منظــر آن، در روياروئــی بــا »مبانــی مفاهيــم 

ــد، يــک روشــنگری بايســته اســت. بايســته اســت آن را فراخــوان رضورت جنبــش نويــن  ــدر آين ــد و از آن پــريوز ب ــاز کنن ــی ب نظــام ســنت قدمائــی«، ميــدان جدال

روشــنگری درک کنيــم و بــه ســهم خــود در راه برپائــی آن بکوشــيم.

هــامن طــور کــه گفتــم؛ انقــالب مرشوطيــت صــورت جدالــی از »جديــد« و »قديــم« در ايــران بــوده اســت و مــن بــا آگاهــی زمانــه خــود آنــرا در راســتای حرکــت و 

پيــرشوی ايــران در راه »تجــدد« درک می کنــم. يکــی از ارزش هــای بــزرگ رهــربان تجددخــواه انقــالب مرشوطيــت عبــارت از ايــن بــوده اســت کــه آنــان در انديشــه 

بــه رضورت دســتيابی ايــران بــه تجــدد، توفيــق آن را يافتنــد کــه اوال« از ايــن رضورت در زمــان خــود تعريــف مشــخص بــه دســت دهنــد؛ ايــن تعريــف مشــخص 

»حکومــت قانــون« بــود. ثانيــا« آنــان در پرتــوی شــناخت عينــی و واقعــی از ايــران، و نيــز »جهــان« روزگار خــود، توانســتند ميــان ســنت و تجــدد، چنــان نســبتی 

برقــرار کننــد کــه می توانســت همــه نريوهــا و امکانــات موجــود را بــرای تحقــق »حکومــت قانــون«، همــرأی و همــراه کنــد. ايــن توانائــی درخشــانی بــود کــه نبايــد 

در تاريــک روشــن اينکــه؛ »درک چندانــی از مبانــی تجــدد نداشــتند« و بــه »تقليــل گرائــی اســالمی« در غلطيدنــد، ناديــده گرفــت. درخشــش توانائــی آنــان برخاســته 

از ايــن روشــرنائی بــود کــه اول بــه ايــران مبثابــه يــک »مفهــوم« و ســپس بــه خــود می انديشــيدند! ميــان ايــران و آن »خــود« کــه بودنــد، فاصلــه-ای موجــود بــود و 

هــم از ايــن رو می توانســتند ايــران را ببيننــد و در نســبت »خــود« بــا »ايــران«، ايــران را انتخــاب اول بشناســند!

ايران يک مفهوم است و اين مفهوم را سه گونه »نظام مفاهيم« ساخته و پرداخته است:

- نظام مفاهيم سنت ايرانشهر

- نظام مفاهيم سنت اسالمی- عرفان

- نظام مفاهيم سنت تجدد خواهی

نــه تنهــا »پايــداری ايــران« بلکــه »انحطــاط ايــران« نيــز پــی آمــد مناســبات بغرنــج و پيچيــده ميــان ايــن نظام هــای ســه گانــه »ســنت« اســت! می تــوان تاريــخ را 

کاويــد و ديــد کــه چگونــه هريــک در ديگــری تــداوم پيــدا کــرده و در عــني حــال کوشــيده اســت ديگــری را از آن خــود و بــا خــود ســازگار کنــد. ســري ايــن فراينــد بــر 

ايــن مــدار بــوده اســت کــه »کهنــه« در »نــو« تــداوم پيــدا کــرده و »نــو« بــه انحــالل خــود در »کهنــه« تــن ســپرده اســت! چنــان کــه ايرانشــهری در اســالمی تــداوم 

پيــدا کــرده و بــا واداشــن اســالم بــه ســازگاری بــا خــود، تشــيع را بعنــوان اســالم ايرانــی ســاخته و پرداختــه اســت! کــام ايــن کــه دميــدن روح تشــيع در کالبــد جنبــش 

مرشوطــه، »حکومــت قانــون« می آفرينــد و از پــس خــود، حکومــت اســالمی بــريون می دهــد.

بغرنــج ايــران جامعه ای ســت کــه در آن »امــور نــا همزمــان«، حضــوری »همزمــان« دارنــد و بغرنجــی انســان ايرانــی در »همزمانــی نــا همزمان هــا« در او اســت! 

جامعــه ايــران در عــني حالــی کــه يــک »جامعــه عرفــی« اســت، »جامعــه ســنتی« اســت و انســان ايرانــی را نــه می تــوان »جديــد« و نــه می تــوان »قديــم« ارزيابــی 

کــرد. در حقيقــت نــه قديــم قديــم اســت و نــه جديــد جديــد؛ هــم قديــم اســت و هــم جديــد! :«يــک تــوده در حــال فســخ و تجزيــه... يــک مخلــوط نامتناســب 

عجيــب« اســت. انحطــاط امــروز ايــران برســاخته-ی چنــني انســانی اســت.

بحــران آگاهــی سياســی در ايــران پــی آمــد ايــن واقعيــت اســت کــه ديالکتيــک ناظــر بــر مناســبات ايــن ســه گونــه »نظــام ســنت« کــه هريــک مفاهيــم، سياســت و 

نريوهــای اجتامعــی خــود را دارنــد، هيچــگاه شــناخته نيآمــده اســت. می تــوان بــا نشــانه ها و شناســه های عينــی مدلــل کــرد کــه ايــن هرســه نظــام ســنت ايرانــی، 

ــای »آرامــش  ــه آق ــی ک ــه ترتيب ــاع تفکــر« ب ــای »ناپرســائی« و »امتن ــی« در معن ــوم »دينخوئ ــده-ام؛ مفه ــن فهمي ــه م ــا آنجــا ک ــی« هســتند. ت دارای رسشــت »اميان

دوســتدار« بــه دســت داده اســت، مفهومــی عاطــف بــر همــني رسشــت اســت کــه آن را بــه تعريــف در آورده و در حيطــه شــناخت و آگاهــی مــا قــرار می دهــد.

بــرون رفــت ايــران از انحطــاط سياســی در گــروی ســايش »دينخوئــی«- تــو بخــوان جنبــه نســبی پيــدا کــردن دينخوئــی - در ايــن نظام هــای ســه گانــه ســنت اســت 

کــه تــا امــروز باقــی هســتند و در افــکار و کــردار ايرانيــان حضــور دارنــد! هريــک از ايــن نظام هــای ســه گانــه، در قيــاس بــا ديگــری دارای اســتعداد تحــول متفــاوت 

ــوان  ــا نســبت های متفــاوت- حامــل گرايش هــای متضــاد و حتــی متنافــی می باشــد، در مجمــوع می ت ــه ب ــا ديگــری –البت اســت و در درون خــود و در مناســبات ب

گفــت کــه در آنهــا عمدتــا« بــا تعصــب و تاريــک انديشــی و ندرتــا« بــا تســامح و روشــرنأئی روبــرو هســتيم.

ــد« مســاعدت  ــت جدي ــه رشــد »عقالني ــه در هرســه نظــام ســنت، ب ــران از »انحطــاط سياســی« راه می گشــايد ک ــت اي ــرون رف ــرای ب ــرنو ب ــی از اي ســايش دينخوئ

می رســاند و بــار مواجهــه اميانــی را بــه ســود مواجهــه عقالنــی کاهــش می دهــد و در اليه هــای مســتعد تــر مواجهــه عقالنــی را جايگزيــن مواجهــه اميانــی می کنــد. 
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در ايــن فراينــد اســت کــه انســان ايرانــی از »فســخ و تجزيــه« می رهــد و مناســبات آنهــا از مــدار نفــی و انــکار بــه محــور پذيــرش و همزيســتی متايــل پيــدا می کنــد، 

پــس راهــی گشــوده می آيــد کــه ايــن ســه نظــام ســنت – بــه تقريــب محــال؛ کال« و بــه احتــامل زيــاد، قســام«- يکديگــر را در تفاوت هائــی کــه دارنــد بــه رســميت 

بشناســند، بــا يکديگــر وارد ديالــوگ شــوند و در موقعيــت شــناخت »بحــران« و جســتجوی راه بــرون رفــت آن قــرار گرينــد. منطقــا« می تــوان ايــن اســتنتاج را بــه 

دســت داد کــه »امــکان« گشــوده آمــدن چشــم انــدازی در بــرون رفــت از بحــران آگاهــی سياســی، در گــروی پيدائــی همــني »موقعيــت« اســت. پــس بايــد روی 

رشايطــی متمرکــز شــد کــه اســتعداد شــکل دادن بــه ايــن »موقعيــت« را دارا هســتند:

سه رويداد بزرگ در مقياس ايران و جهان، انسان ايرانی را در موقعيت تأمل و بازانديشی قرار داده است:

- انقالب اسالمی در ايران و استقرار »حکومت اسالمی« در کشور

- فروپاشی اتحاد شوروی و ابطال لنينيسم مبثابه ايدئولوژی جزمی و توتاليرت در »چپ ايران«

- انقالب اطالعات و ارتباطات- انقالب ديجيتالی- و ورود جهان به دوران »گلوبال«

می نوان در اين باره سخن بسيار گفت اما به طرح فرشده-ای بسنده می کنم:

»اتفــاق« انقــالب اســالمی در ايــران و اســتقرار حکومــت اســالمی در کشــور، موجــب آن گرديــد تــا بســياری از »مفاهيــم نظــام ســنت قدمائــی«- ايــن اصطــالح را آقــای 

طباطبائــی بــه ميــان آورده و مــن آنــرا باورهــای شــيعه اثناعــرشی مــراد می کنــم کــه در چــپ و ميانــه و راســت ســکوالر ايــران نيــز حضــور ســنگني دارد - صــورت 

عينــی و بريونــی پيــدا کــرده و در قالــب نظــام حقوقــی - سياســی حاکــم؛ اشــکال نهادينــه بــه خــود بگرينــد. پيــش از ايــن »اتفــاق« مفاهيــم مذکــور صــورت ذهنــی 

و درونــی داشــتند و انســان ايرانــی چنــدان بــا آن آميختــه بــود کــه امــکان »فاصلــه« از آن و مجــال ديــدن و ســنجش آن را نداشــت. اکنــون بــرای ميليون هــا اذهــان 

ســاده نيــز تعــارض بنياديــن ايــن »مفاهيــم« بــا نيازهــای مــادی و معنــوی انســان امــروز، قابــل تشــخيص و متيــز اســت و در گســرته ی بزرگــی بــه فاصلــه گرفــن از 

آنهــا و زوال شــأن قدســی ديــن، راه بــرده اســت. نــه تنهــا جنبــش دموکراســی و حقــوق بــرش و حقــوق شــهروندی، بلکــه پديدارهــای نوظهــور »نوانديشــی دينــی« و 

»روشــنفکری دينــی«،- کــه از يکديگــر تغذيــه می کننــد - قبــل از هرچيــز بازتــاب بحــران فروپاشــی مفاهيــم نظــام ســنت قدمائــی اســت کــه »اســالم بعنــوان ديــن 

مبتنــی بــر رشيعــت در کانــون آن قــرار دارد«. بــی دليــل نيســت کــه تــب و تــاب ايــن »بحــران«، نــه تنهــا همــه-ی اليه هــای »اســالم سياســی«، بلکــه همــه کســانی 

را کــه »دغدغــه ديــن« دارنــد، در بــر گرفتــه اســت!

بازشناســی مفاهيــم نظــام ســنت ايرانشــهری و بدســت دادن تأويــل و تفســري های نوظهــور از آن - کــه عمدتــا« در صفــوف جنبــش مونارشــيک ايــران رس راســت کــرده 

اســت- در شــعاع »اتفــاق« انقــالب اســالمی و مبثابــه واکنــش در مقابــل آن، قابــل ارزيابــی اســت. در اينجــا نيــز مــا بــا انســان ايرانــی در موقعيــت تأمــل و بازانديشــی 

روبــرو هســتيم کــه در يکســوی آن ســلطنت طلبــان ناسيوناليســت راســت ســنت گــرا و در ســوی ديگــر آن مرشوطــه خواهــان ناسيوناليســت ميانــه و راســت، صــف 

آراســته اند. جنبــه پنهــان ايــن منازعــه آشــکار ، جــدال بــر رس گذشــته گرائــی و آينــده نگــری اســت و تبيــني »مرشوطــه نويــن« بــر بنيــاد اصــول و ارزش هــای »مکتــب 

آزادی«، منايــان تريــن دســتاورد تاکنونــی آن می باشــد.

ــت  ــت. از درون ورشکس ــرده اس ــم« راه ب ــال »لنينيس ــه ابط ــی« ب ــدل روس ــم م ــی »سوسياليس ــا فروپاش ــارن آن ب ــالمی و تق ــالب اس ــاق« انق ــران، »اتف ــپ اي در چ

ايدئولــوژی جزمــی و توتاليــرت، سوســيال دموکراســی قــد برافراشــته اســت. ايــن گرايشــی بالنــده و متعلــق بــه آينــده چــپ ايــران اســت. جنبــه-ی پنهــان منازعــه 

آشــکاری کــه در چــپ ايــران جريــان دارد، جــدال بــر رس مبانــی انديشــه تجــدد اســت کــه بيــش از پيــش بــر رس درک و دريافــت از مفاهيــم و مضامــني ناظــر بــر 

ــد« انديشــان صــف آراســته اند! ــان و »جدي ــم« گراي ــز »قدي ــد. در اينجــا ني ــه و می ياب ــز يافت ــوق شــهروندی، مترک ــه حق ــرش و بياني ــوق ب ــی حق ــه جهان اعالمي

گــذر ايــران از انقــالب مرشوطيــت بــه انقــالب اســالمی و عبــور جهــان از دوران »جنــگ رسد« بــه »گلوباليســم«، همــه-ی آن »مفاهيــم« کــه »اپوزســيون قديــم«را 

ــاده تريــن و  بــه تعريــف در مــی آورد، زيــر پرســش قــرار داده اســت! رويــداد جهانــی اخــري بــر شــالوده انقــالب ارتباطــات و اطالعــات صــورت پذيرفتــه و دورافت

عقــب مانــده تريــن مناطــق جهــان را در مــدار اقتصــاد جهانــی و متــدن جهانشــمول »غــرب« قــرار داده اســت. ويژگــی بــارز جهــان گلوبــال رضورت همســوئی گريــز 

ناپذيــر نــه تنهــا دولت هــا و ملت هــا بلکــه متدن هــا و فرهنگ هــا و اديــان اســت، از ايــرنو جــدارسی و دشــمن خوئــی بــا جهــان غــرب، فضــای حياتــی بــرای ايــران 

را تنــگ و تنــگ تــر می کنــد و انــزوا و عقــب ماندگــی افــزون و فالکــت محتــوم ببــار مــی آورد و حتــی خطــر نابــودی ملــی را در افــق منايــان کــرده اســت. ايــن رونــد 

در کنــار گشــوده شــدن پنجــره-ای بــه جهــان مدنيــت غــرب در خانه هــای ايرانيــان کــه انقــالب رســانه-ای و ديجيتالــی آنــرا ممکــن کــرده، بــر زمينــه تضــاد و تعــارض 

نســل های جــوان بــا نســل های پــري کــه در ايــران خصلــت فراگــري پيــدا کــرده، مبانــی ناظــر بــر »مفاهيــم نظــام ســنت قدمائــی« - تــو بخــوان اصــول ســنگ شــده-ی 

شــيعه اثناعــرشی - و ناســيوناليزم دينخــوی غــرب ســتيز ايرانــی - ملــی گرائــی شــيعی - را زيــر ســوأل بــرده و بــه چالــش نوپديــد فــرا خوانــده اســت؛ چالشــی کــه 

بــا دامنــه و عمــق ايــن چنــني، در تاريــخ ايــران ســابقه نداشــته اســت. رويکــرد دولــت آخرالزمانــی را همــه می دانيــم، ليکــن شــامر بزرگــی از ايرانيــان پذيرفته انــد 

کــه » صــدر تاريــخ ايــران را ذيــل تاريــخ غــرب«، نــگاه کننــد و از آن جــدارسی و دشــمن خوئــی و ســتيز تباهــی آور کــه انقــالب مرشوطيــت را بــه انقــالب اســالمی 

دوخــت، دســت بشــويند.

در نقطــه-ی تالقــی و تأليــف اثــرات و پــی آمدهــای ســه رويــداد بــزرگ در مقيــاس ايــران و جهــان، انســان ايرانــی ايســتاده اســت. صــورت آشــکار ايــن تالقــی و 

تأليــف، »بحــران کنونــی در وجــدان ايرانــی« اســت کــه »فســخ و تجزيــه« او را بــه نهايــت رســانده، جامعــه را در انحطــاط دامنگســرتی فــرو بــرده و بــه بحــران 
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آگاهــی سياســی در »اپوزســيون« ابعــاد فراگــري تباهــی آور داده اســت. ايــران در متــام زمينه هــا در مــداری »غريعــادی« قــرار گرفتــه و »همزمانــی امــور ناهمزمــان« 

در حيــات مــادی و معنــوی مــردم ايــران چنــدان دامــن گشــوده کــه »ملــت« در »گذشــته« و »آينــده« شــقه شــقه و پــاره پــاره شــده اســت؛ معنــای »زمــان« گــم شــده 

و ايرانيــان در گــم شــدگی معنــای زمــان و در رسگشــتگی ميــان »قديــم« و »جديــد«، از »حــال« جــدا افتــاده، در هيــأت »تــوده... يــک مخلــوط نامتناســب عجيــب«، 

در گنــداب »فســخ و تجزيــه«، از شناســائی و بجــا آوردن خــود بازمانده انــد! امــا ايــن صــورت آشــکار بحــران، يــک ســيامی پنهــان نيــز دارد:

از درون بحــران و گنــداب انحطــاط دامنگســرت کنونــی، وجــدان روشــرنأی ايرانــی در حــال رسبرافراشــن اســت! در متــام اليه هــای اجتامعــی و سياســی ايــران و در 

صفــوف گرايش هــای رنگارنــگ دينــی، قومــی، زبانــی و فرهنگــی ايرانيــان، شــامری بــه نــگاه بــه خــود و گفتگــو بــا خــود روی آورده انــد و اهتاممــی داشــته اند کــه از 

منظــر مبانــی انديشــه تجــدد، »خــود داشــته ها« را بازبينــی و بازانديشــی کننــد. آنهــا در گسســت و پيوســت بــا »آنــی« کــه در گذشــته بودنــد، بــه شــناختی »نــو« از 

خــود در امــروز دســت يافته انــد کــه وجــود ديروزيــن، ناخويشــيار و در چشم-شــان، »مــن ســابق« می آيــد. – در نــزد آقــای آرامــش دوســتدار ايــن خــود شناســی و 

بازيابــی بــا مفاهيــم »خــود پســني« و »خــود پيشــني« تبيــني شــده اســت- شــکل گــريی مفهــوم »مــن ســابق«- خــود پســني- دارای اهميــت اساســی اســت زيــرا حامــل 

اســتعدادی اســت کــه »دينخوئــی« را نقــض می کنــد.

ــوم  ــن مفه ــرد« اســت. تکوي ــام ف ــت خــود در »مق ــت بازياف ــايه ها و سيطره هاســت و در حقيق ــدان س ــدن از زن ــريون جهي ــان و ب ــت خــود در زم ــه؛ بازياف مدرنيت

»مــن ســابق«- خــود پســني- دارای اهميــت اساســی اســت، زيــرا بيانگــر تشــکيل فراينــد »فرديــت« در اذهــان ايرانيــان روشــرنأی اســت. دســتيابی بــه »خودپيشــني« 

در ايــن فراينــد، بــه رشوط و الزاماتــی مبتنــی اســت کــه در کانــون آن »شــجاعت آموخــن« قــرار دارد. شــاخصی کــه نشــان می دهــد، شــجاعت آموخــن بــه تکويــن 

»خــود پيشــني« در »مقــام فــرد« نايــل آمــده، يعنــی فراينــد فرديــت را در »ســوژه« بــه فرجــام رســانده اســت، »بــدر آمــدن آدمــی ســت از نابالغــی خــود کــرده اش«. 

ايــن تولــدی ديگــر بــرای »روشــنفکری« ايــران اســت، زيــرا روشــنفکر ايرانــی را از موقعيــت »نينديــش«؛ کــه ديــن و ايدئولــوژی را عقــل منفصــل خــود می دانســت، 

بــه موقعيــت »انديشــه ورز صاحــب عقــل خــود بنيــاد« انتقــال می دهــد. » نابالغــی يعنــی ناتوانــی در بــه کار بــردن فهــم خــود بــدون رهنمــود ديگــری. نابالغــی 

ــن  ــدون رهنمــود ديگــری باشــد«. از اي ــردن فهــم خويــش ب ــه کارب ــريی در ب ــه کاســتی فهــم بلکــه کاســتی عــزم و دل هنگامــی خــود کــرده اســت کــه علــت آن ن

مالحظــات ايــن بــر می آيــد کــه در انديشــيدن بــه پرســش »امتنــاع تفکــر در فرهنــگ دينــی«، - هامنگونــه کــه فيلســوف انديشــيده - بايســته آن اســت کــه آنــرا 

»آســتان تفکــر« درک کنيــم و بــا برخــوردار کــردن خــود از »عــزم ودلــريی« بــرای بــريون جهيــدن از »فرهنــگ دينــی« و »ايدئولــوژی جزمــی«، فراينــد ابطــال »محــال 

بــودن تفکــر« را شــکل ببخشــيم! اثبــات »محــال بــودن تفکــر«، ناتوانــی و تــرس و تســليم در برابــر »کاســتی عــزم و دلــريی در بــه کار بــردن فهــم خويــش« اســت، و 

ايــن در حالــی اســت کــه آمــوزه درســت و درســت تريــن آمــوزه، ايــن اســت: »در بــه کاربــردن فهــم خويــش دلــريی ورز هامنــا گزينســخن روشــنگری ســت«. )آرامــش 

دوســتدار- درخشــش های تــريه- در پيشــباز از اميانوئــل کانــت: روشــنگری چيســت؟(

اگــر دريافــت »محــال بــودن تفکــر«، ســخنی از رس تفريــط اســت، ايــن ادعــا کــه مــا »هــزار ســال تفکــر داشــته-ايم«، ســخنی بــه گــزاف اســت! هيچکــس منکــر هــزار 

ســال الهيــات انديشــی ايرانيــان نيســت. ســخن بــر رس فلســفه انديشــی اســت کــه هــر زمــان خواســت رسراســت کنــد، تکفــري و سنگســار-اش کرده-ايــم!

تکويــن مفهــوم »مــن ســابق«- خــود پســني- نــه تنهــا بيانگــر تشــکيل فراينــد »فرديــت« در اذهــان روشــنفکران روشــرنأی ايــران اســت بلکــه بــه نوبــه خــود مبيــني 

يــک تجربــه هســتی شــناختی اســت. ايــن پديــداری انديويــدوآل اســت و هرکــس بــه ترتيبــی ايــن تجربــه را از رس می گذرانــد. نکتــه ايــن اســت کــه نبايــد از رسشــت 

فــردی بــودن ايــن تجربــه، بــی اهميــت بــودن آن را نتيجــه گرفــت زيــرا بــا شــناخت خــود در مقــام »فــرد«، از آن »طريقــت« کــه انســان را از »جهــان اجتامعــی« 

ــدا  ــارص« را پي ــان مع ــأن »انس ــس ش ــويم. پ ــارج می ش ــد، خ ــته-اش می کن ــا و گمگش ــت« تنه ــتاند، و در«وادی حقيق ــق« از او می س ــگ تعل ــد، و »رن ــريون می ران ب

ــام  ــت«، در مت ــرای »واقعي ــد و پذي ــتياب می شناس ــت« را دس ــرد، »حقيق ــع« را می پذي ــان واق ــت »جه ــد«، اصال ــی می کن ــی زندگ ــان اجتامع ــه »در جه ــم ک می کني

»رنــگ تعلــق« آن اســت، و آن را موضــوع تفکــر و شناســائی خــود قــرار می دهــد. طــی ايــن تجربــه اســت کــه از اقليــم هســتی شــناختی »قديــم«؛ يعنــی اقليــم 

»خيــال« و »مثــال«، بــه جهــان هســتی شــناختی »جديــد« گــذر می کنيــم. جالــب اســت اگــر توجــه دهــم کــه فراينــد تشــکيل فرديــت و تجربــه هســتی شــناختی، 

ــه ســنت روشــنگری صــدر  ــا رويکــردی نقــاد، بازگشــت ب ــوده و ب ــا گسســت از »بينــش باطنــی« و »آگاهــی ايدئولوژيــک«- کــه آگاهــی کاذب اســت- همــراه ب ب

مرشوطيــت را در پــی دارد. بــه ايــن ترتيــب »روشــنگری نويــن« بــه عنــوان ادامــه »روشــنگری صــدر مرشوطيــت«؛ در ايــن وجــه متايــز و تعالــی دارد کــه هــدف 

خــود را آگاهــی بــه »مبانــی انديشــه تجــدد« می شناســد، » خــود داشــته« ها را کــه عمدتــا« از جنــس »مفاهيــم قدمائــی« و »ايدئولــوژی جزمــی« هســتند، در پرتــو 

»عقــل خودبنيــاد« و »آگاهــی زمانــه خــود« نقــد می کنــد و الهــام بخــش پيــکار بــرای رفــع دولــت دينــی و اســتقرار دموکراســی و حقــوق بــرش در ايــران، در افــق 

هســتی شــناختی و انســان شــناختی مدرنيتــه اســت.

تذکــر ايــن نکتــه حائــز اهميــت خــاص اســت- »خــاص« تجربــه-ی ايــران اســت، در »غــرب« جــور ديگــر بــود- کــه تکويــن مفهــوم »مــن ســابق«- خــود پســني-، مبثابــه 

نقطــه آغــاز فراينــد دســتيابی بــه هســتی شــناختی و انســان شــناختی مدرنيتــه، در ميــدان عاليــق »ســابق« و در مــن مفاهيــم »قديــم«، صــورت منی پذيــرد بلکــه 

بــا خــروج از ميــدان جاذبــه »قديــم« و از پــی فاصلــه گرفــن از بســتگی های »ســابق«، رشوع بــه شــکل گــريی می کنــد. خــروج و فاصلــه، اتفاقــی عارضــی اســت و 

رويداد هــای ســه گانــه کــه پيش تــر شــمردم، آن را بــر مــا عــارض ســاخته اســت. »مفاهيــم جديــد« از پــی آن می آيــد و اگــر در امــروز، برســاخته-ای »نــازل« بــه 

نظــر می آيــد، موألفه هــای نخســتني هســتند در راه تبيــني يــک فرهنــگ »جديــد« و ســکوالر. در معنائــی دقيــق تــر می توانــم بگويــم کــه ســايش »دينخوئــی«؛ در 

هــامن معنــای »ناپرســائی« و »امتنــاع تفکــر« تــا آنجــا »امــکان« پذيــر اســت کــه بــه »تأســيس جديــد«؛ يعنــی دســتگاه انديشــگی »مدرنيتــه« ابتنــاء پيــدا می کنــد. 

بــر پايــه چنــني شــناختی بايــد تأئيــد کــرد کــه هــر بحثــی در قلمــروی »خــود داشــته ها« در صفــوف اســالمگرايان و آتئيســت ها و خيــل عرفــی مســلکان ايــران، » 

تنهــا بــا تکيــه بــر مبانــی انديشــه تجــدد، می توانــد معنائــی داشــته باشــد«.
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گفتــار خــود را خالصــه می کنــم: »امتنــاع تفکــر در فرهنــگ دينــی«؛ فراخــوان »پرســائی« و »آســتان تفکــر« اســت. در انديشــيدن بــه پرســش »امتنــاع تفکــر در 

فرهنــگ دينــی«، »امــکان« آن وجــود دارد کــه چشــم انــدازی در بــرون رفــت از بحــران آگاهــی سياســی، بــه روی »اپوزســيون« گشــوده آيــد. بــر پايــه رشايطــی 

کــه انســان ايرانــی را در آســتان »تأمــل و بازانديشــی« قــرار داده، ســايش »دينخوئــی« آن »امــکان« اســت کــه بــا پاهــای »خودشناســی«، بــا ابتنــاء بــه »تأســيس 

جديــد«، بــه انســان شــناختی و هســتی شــناختی »جديــد« راه توانــد بــرد. پــس آن »تــوان« تراکــم می يابــد کــه از زنــدان هزارقفــل »فرهنــگ دينــی« بــريون 

بجهيــم و جنبــش »روشــنگری نويــن« را برپــا داريــم؛ يــک جنبــش بيــدار کننــده وآگاهــی و هســتی بخــش، کــه بــا جــاری شــدن در صفــوف جامعــه روشــنفکری 

ايــران، چشــم انــدازی در بــرون رفــت از بحــران انحطــاط، بــه روی »اپوزســيون« خواهــد گشــود و بــه او الهــام نــو خواهــد بخشــيد و آن پيــکار در راه رفــع دولت 

دينــی و برپائــی دموکراســی و حقــوق بــرش در ايــران بــر بنيــاد »مبانــی انديشــه تجــدد«؛ يعنــی در افــق هســتی شــناختی و انســان شــناختی »مدرنيتــه« اســت.

اميــدوارم خواننــده اهــل تأمــل دريافتــه باشــد کــه انديشــيدن بــه پرســش »امتنــاع تفکــر در فرهنــگ دينــی« زايــای پرســش تــازه-ای اســت کــه نســبت ســنت 

و مدرنيتــه در ايــران را در رشايــط جهــان گلوبــال، موضــوع انديشــيدن قــرار می دهــد.

خواهی  مــردم  و  دوستی  ميهن  غــرت  از  الهام  با  می توانستم  ايکاش 

حال  نکوهش  در  شمه ای  ايران،  مرشوطيت  انقالب  کوشندگان  و  روشنگران 

مردم  غرت  ميهنی،  مسئوليت  که  می نوشتم  خود-مان  امــروز  احــوال  و 

عدالتی  بی  و  تبعيض  و  خودکامگی  عليه  پيکار  در  مدنی  شهامت  و  دوستی 

معذرت  اســت!  شده  زايــل  بسياران  در  و  رسيده  حداقل  به  ــران،  اي در 

اين مجمل. از  بخوان  تو حديث مفصل  و...  نداد!!  که دست  می خواهم 

)*(: مــن در ايــن مقالــه بــه طــور منايانــی بــه اهــل تحقيــق و انديشــه ايــران؛ نظــر داشــته و بــه ويــژه از مفاهيــم و اســتنتاج هائی کــه محققــني و انديشــه 

ــز »صــادق  ــی و ني ــه آجودان ــا شــاء الل ــی - م ــد رضــا فشــاهی- ســيد جــواد طباطبائ ــو- محم ــني جهانبگل ــان: آرامــش دوســتدار- رام ــد؛ آقاي ــردازان ارجمن پ

هدايــت« در آثــار خــود بــه دســت داده انــد، اســتناد هائی آورده ام. همــه عبــارات و اصطالحاتــی را کــه در »گيومــه« گذاشــته ام؛ متعلــق بــه ايــن آقايــان يــا 

دريافتــی از آثــار آنهــا اســت. پيداســت کــه مــن تلقــی خــاص خــود را نوشــته ام و بــه هيــچ رو ايــن ادعــا را نــدارم کــه عبــارات و اصطالحــات را هــامن طــور 

درک کــرده ام کــه آنهــا انديشــيده و درک کرده انــد! مــن بــرای کار خــود دليــل و منطقــی دارم و آن بهرمنــد کــردن »انديشــه سياســی«، از دســتاورد های نظــری 

اهــل تحقيــق و انديشــه ايــران اســت. در سياســی نويســی نســل از شــامر مــن، فروغــی نيســت! امــا می تــوان ايــن تريگــی و تاريکــی را بــا »شــجاعت آموخــن« 

روشــنائی بخشــيد و از تاريــک گوئی هــای خاموشــی آمــوز و ســرتون کننــده، فاصلــه گرفــت.
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کمــی پیــش تــر عــرشت شــایق، یکــی از راه یافتــگان بــه مجلــس در بحــث پیرامــون بدحجابــی و بــی حجابــی چنیــن مــی گویــد: »بدتریــن نــوع پوشــش بدحجابــی بــرای آقایــان 

همیــن کــت و شــلواری اســت کــه مــی پوشــند. مــن دیگــر توضیــح منــی دهــم، بدتریــن نوعــش اســت. حتــی شــلوارهای اســپورتی کــه آقایــان مــی پوشــند بــه تریــن نــوع پوشــش 

شــان اســت. مگــر اینجــا فقــط خانــم هــا محکــوم هســتند؟ ... مــن تعجــب مــی کنــم از صــدا و ســیام وقتــی مــی خواهنــد در مــورد پوشــش صحبــت کننــد آقایــان آنجــا ردیــف 

مــی شــوند و در مــورد حجــاب مــا صحبــت مــی کننــد. بــه چــه حقــی؟ کــی بــه اینهــا حــق داده؟ خیلــی اشــتباه کــرده. ســازمان صــدا و ســیام خیلــی اشــتباه کــرده. اشــکالی نــدارد 

مــا مــی گوییــم در مــورد مفنگــی بــودن، معتادبــودن و رسگیجــه داشــن آقایــان یــک میزگــردی بگذاریــد مــا هــم مــی خواهیــم بیاییــم صحبــت کنیــم.«

» پــس از پایــان مراســم، دانشــجویان از شــایق ســوال کردنــد و در پاســخ بــه اینکــه علــت اطــالق بدتریــن نــوع حجــاب بــرای مــردان در پوشــش کــت و شــلوار توســط او چیســت؟ 

بــا تأکیــد براینکــه خــود آقایــان مــی فهمنــد کــه مــن چــه مــی گویــم جــواب ایــن دانشــجویان را داد.

همچنیــن او در پاســخ بــه ســوال یــک دانشــجو کــه چــرا شــام عنــوان مــی کنیــد کــه حجــاب مســاله ای اجتامعــی اســت و مــا بــه هیــچ عنــوان در حریــم خصوصــی و داخــل 

خانــۀ مــردم دخالــت منــی کنیــم ولــی در مجلــس طــرح ممنوعیــت اســتفاده از ماهــواره را تصویــب مــی کنیــد و دســتور مــی دهیــد کــه ســایت هــای اینرتنتــی را فیلــرت کننــد، 

بــدون جــواب دادن بــه ایــن پرســش قصــد پاســخگویی بــه ســواالت دیگــر را داشــت کــه بــا اعــرتاض دانشــجویان روبــرو شــد کــه در ادامــه از طــراح ایــن ســوال پرســید کــه شــام 

بــه عنــوان یــک پــرس چــرا در مــورد حجــاب زنــان اظهارنظــر مــی کنیــد در حالــی کــه تخصــص نداریــد؟ کــه آن دانشــجو نیــز جــواب داد: شــام کــه تحصیــل کــردۀ حــوزه هســتید 

مگــر االن در مجلــس در یــک حــوزۀ غیرتخصصــی کــه قانونگــذاری اســت عمــل منــی کنیــد؟ در ایــن لحظــه خانــم شــایق بــا گفــن اینکــه مــن حــارض نیســتم بــه ایــن دانشــجوی 

»بــی ادب« و »بــی تربیــت« جــواب بدهــم و بــا اظهــار تأســف از اینکــه انجمــن اســالمی دانشــجویان او را دعــوت کــرده انــد، بــه بهانــۀ اینکــه در یکــی از روســتاها جلســه دارد، 

جلســه را تــرک کــرد. نقــل از روزنامــۀ اعتــامد، دوشــنبه ۱۳85/2/۱8.
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بازخوانی تاریخ

جنبش ملی مرشوطیت 

و آرمان های آن

عقاب علی احمدی

1

ــتانی و دارای  ــورهای باس ــه از کش ــران ک ــت، ای ــی مرشوطی ــش مل ــری جنب ــتانۀ اوج گی در آس
فرهنــگ و پیشــینۀ متدنــی بــود، در برابــر امــواج نوگرایــی )تجــدد( کــه از ســوی متــدن غربــی بــه 
رسارس جهــان جریــان یافتــه بــود، ناگزیــر از واکنــش بــود. ســهم داشــن در ســاخت بنــای متــدن 
و دانــش در ســده هــای گذشــته بــرای زندگــی در جهــان مــدرن و دخالــت در ادارۀ کافــی نبــود. 
افــزون بــر ایــن، ایــن کشــور از پــس هــزار و چنــد صــد ســال کــه از هجــوم هــای خامنــان برانــداز 
بیگانــگان بیابانگــرد بــه آن مــی گذشــت، نتوانســته بــود فرمانروایــی ملــی بــا اتــکا بــه فرهنــگ 
ملــی خــود را بنــا کنــد. در دوران حکومــت صفــوی، »دولــت ملــی« بــار دیگــر پدیــدار شــد، امــا 
ایــن فرمانروایــی در پایــان کار، کشــور را بــه شورشــگران ایلــی افغــان کــه از نقطــه ای دیگــر از 
ــی  ــپرد. در روزگار فرمانروای ــد، س ــرده بودن ــورش ک ــزی ش ــت مرک ــه حکوم ــران آن روزگار، علی ای
هــای افشــار و زنــد، ایــران از ثبــات برخــوردار شــد؛ امــا بــه روزگار فرمانروایــی پادشــاهان ایــل 
قاجــار، بــه ســبب بــی کفایتــی آنــان، روز بــه روز پــس رفــت و اقتــدار خــود را از دســت داد. اوج 
گیــری جنبــش فراگیــر مرشوطیــت ایــران، واکنشــی بــود بــه خودکامگــی و لجــام گســیختگی و بــی 

کفایتــی قــدرت سیاســی دوران حاکمیــت سلســلۀ قاجــار.
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در ایــن دوره اوضــاع اجتامعــی چنیــن بــود: »حــکام نــه تنهــا هیــچ گونــه عمــل مثبتــی انجــام منــی دادنــد بلکــه امــکان هرگونــه رشــد و پیرشفــت را از مــردم ســلب 

مــی کردنــد. نــه مرجعــی بــه نــام دادگســرتی وجــود داشــت نــه ســازمانهایی بــه نــام شــهربانی و شــهرداری. متــام اختیــارات منطقــه در دســت حــکام وقــت بــود، و 

اینــان، کــه ندرتــاً در بینشــان افــراد بالیاقــت یافــت مــی شــد، بــه هــوای نفــس و طــرز تفکرشــان، بــه رتــق و فتــق کارهــا مــی پرداختنــد و چاپلوســی اطرافیــان را 

تحویــل مــی گرفتنــد. عــوام النــاس و تــودۀ مــردم در فقــر و جهــل و بیخــربی بــه رس مــی بردنــد. رشکــت آنــان در اجتامعــات فقــط در مجالــس وعــظ و تعزیــه و 

روضــه خوانــی و زنجیــر و قمــه و ســینه زنــی بــود. روحانیــون مقامپرســت و ســالوس چــامق تکفیرشــان بــاالی رس روشــنفکران و ترقــی طلبــان بلنــد بــود. علــامی 

حقیقــی، کــه هــم پرهیــزگار و هــم عــارف بــه حقایــق دیانــت بودنــد، در انــزوای گمنامــی مــی زیســتند. تنهــا رابطــۀ اقویــا و ضعفــا زور بــود، رابطــه ای کــه بــه 

افــراد ناتــوان مــی آموخــت چگونــه بایــد راه اطاعــت را در پیــش گرفتــه، تســلیم شــوند.« )۱(

دســتگاه سیاســی کشــور چنیــن وضعــی داشــت: » شــاه در رأس نخبــگان حاکــم قــرار داشــت و حکومــت او اساســاً نوعــی حکومــت مونوکراســی یــا یکتــا ســاالری بــا 

اســتبداد شــدید محســوب مــی شــد. درک شــاهانه در ایــن جامعــه، »آناکرونیــک«، یعنــی درکــی نابهنــگام و دیرهنــگام از حــوادث و وقایــع زمــان و جامعــۀ خــود 

بــود؛ چــرا کــه امــکان حکومــت »مــردم ســاالری« یــا »مــردم گرانــه« )دموکراتیــک( وجــود نداشــت. بعــالوه »نخبــه گرائــی« یــا »الیتیســم« آن هــم بســیار بیــامر و 

مبتــدی و بــا نظریــۀ ارشاف گرایانــه یــا اریســتوکراتیک باســتانی، شــباهت و نزدیکیهــای زیــادی داشــت.« )2( خاطــره ای از اعتامدالســلطنه، وزیــر انطباعــات دورۀ 

نــارصی مــی توانــد نــگاه شــاهانۀ یکــی از شــاهان قاجــار بــه پدیــده هــا را بهــرت منایــان کنــد:» روزی اعتامدالســلطنه در حضــور نارصالدیــن شــاه مطلبــی را از یکــی 

از روزنامــه هــای فرانســه ترجمــه کــرد و بــرای شــاه خوانــد. آن مطلبــی انتقــادی دربــارۀ اوضــاع ایــران و » نکتــه چینــی از حــرکات نارصالدیــن شــاه« بــود. شــاه بــا 

شــنیدن ایــن مطالــب، بــه اعتامدالســلطنه گفــت: اعدامــش کــن، یعنــی پــاره اش کــن و دور بینــداز.« )۳(

 جامعــۀ ایــران در طلیعــۀ جنبــش مرشوطیــت چنیــن وضعــی داشــت: »جامعــۀ ایــران مجموعــه ای از ســاخت هــای متحــدی بــود کــه هــر یــک پایــه و رأس بــا 

نفــوذ خــاص خــود را داشــت. ایــن گروههــای گوناگــون و متحــد کــه از لحــاظ ســاخت بــه یکدیگــر شــباهت داشــتند، هــر یــک بــه دنبــال منافــع خــاص خــود بودنــد 

و از گروههایــی نظیــر قبیلــه، عشــیره، دهکــده یــا گروهــی از علــام، یــک صنــف و غیــره تشــکیل مــی شــدند.« )4( و »مناصــب حکومتــی بــه باالتریــن مزایــده 

بــه فــروش مــی رســید، گــردآوری مالیــات بــه مقاطعــه داده و قلمروهــای شــاهانه فروختــه مــی شــد.... طبقــات پاییــن بــی اغــراق و جــداً بــه صــورت گوســفندانی 

بودنــد کــه فقــط بــرای پشمشــان نگهــداری مــی شــدند و معمــوالً آنچنــان از تــه پشــم آنهــا را مــی چیدنــد و آنقــدر بــه دقــت و زیــاد ایــن کار را مــی کردنــد کــه 

ارزش آنهــا و بهــرۀ مالــک را تقلیــل مــی دادنــد. چنــگ حــرص و آز آنقــدر محکــم بــود کــه حتــی مرغــی کــه تخــم طالیــی مــی گــذارد، غالبــاً کشــته مــی شــد.«)5( 

در ایــن دوران ســیدجامل الدیــن اســدآبادی کــه مــی کوشــید پادشــاهان ایــران و عثامنــی و مــر را بــه انجــام اصالحــات و برقــراری حکومــت قانــون مــدار تشــویق 

کنــد، در نامــه ای بــه ملکــۀ انگلســتان چنیــن مــی نویســد: »پیرهــای نجبــا و رشفــای مــا حــارض هســتند کــه بــه پســت تریــن کارهــای مملکــت مــا مشــغول شــوند 

محــض اینکــه معــاش یومیــۀ خــود را تحصیــل کننــد. و حــال آنکــه هــامن زمینهایــی کــه بایــد در آنهــا بــه کارهــای پســت مشــغول بشــوند یــک وقتــی متعلــق بــه 

خــود ایشــان بــوده اســت... دفعتــاً دیــده مــی شــود کــه دکاکیــن را شکســته و هــر چــه مــال التجــاره در آنهــا یافــت مــی شــود بــه نهــب و غــارت بــرده شــده ... 

قرائــی کــه یــک وقــت آبــاد بــوده انــد حــال تقریبــاً بــی جمعیــت شــده و بــه حالــت خرابــه افتــاده انــد و چندیــن هزارنفــر از مــا در ایــن ســنوات آخــر ســلطنت 

پادشــاه مجبــور شــده انــد کــه از ماملــک خــود جــالی وطــن کــرد بــه ماملــک قفقــاز و مــاوراء قفقــاز رفتــه و در آنجــا بــرای خــود ملجــأ و پناهــی اختیــار منایــد.«)6(

وضعیــت دســتگاه اداری نیــز از وضعیــت دیگــر دســتگاه هــا بهــرت نبــود: » اهــل دیــوان هرگــز اطمینــان نداشــتند کــه چــه مــدت در مقــام خــود باقــی خواهــد مانــد. 

اگــر یــک حامــی مغضــوب مــی شــد هواخواهــان او نیــز بــه زحمــت مــی افتادنــد. ایــن ناامنــی غالبــاً منجــر بــه رفتــار ظاملانــۀ اهــل دیــوان از اعالــی تــا اســافل مــی 

شــد... از مــردم طــوری مالیــات مــی گیرنــد کــه گویــی بــا متــام شــدن دورۀ اجــارۀ فرمانــداران، حکومــت پایــان مــی پذیــرد.«)7(

روســتاها کــه جایــگاه بیشــرتین تولیدکننــدگان بودنــد، اینگونــه توصیــف شــده انــد: »روســتاها علیرغــم برخــورداری از همبســتگی گروهــی، خودکفایــی اقتصــادی و 

اســتقالل اداری، گاهــی بــه مالکیــت مالــکان غایبــی همچــون بــزرگان عشــایری، تیولــداران، زمیــن داران عمــده، اوقــاف و دولــت و خانــدان ســلطنت درمــی آمــد.

)8( و »در روســتاها، چــه در آنجــا کــه مالــک بــزرگ کشــاورز و رعیــت را بــه موجــب عــرف، قانــون بهــرۀ مالکانــه و سیورســات لخــت مــی کــرد، و چــه آنجــا کــه 

مالکیــت دهقانــی وجــود داشــت و نیــز مأموریــن دولتــی بــه عنــوان مالیــات و آدمهــای خــان هــای مجــاور یــا کوچنــده بــه عنــوان بــاج آنــان را غــارت مــی کردنــد، 

همگــی فاقــد امتیــازات اجتامعــی و قــدرت مــادی بودنــد و هیــچ کــس از آنهــا حامیــت منــی کــرد.« )۹( خاطــره ای از دفــرت خاطــرات اعتامدالســلطنه، موقعیــت 

شــهروندان و میــزان مســئولیت پذیــری حکومــت و کارگــزاران آن را بهــرت نشــان مــی دهــد: »از اتفاقــات دیگــر ترشیــف بــردن فرمانفرمــای خراســان مؤیدالدولــه 

اســت، بــه قوچــان بعــد از آن حادثــه کــه در قوچــان رو داده بــود و زلزلــه و خرابــی خانــه مــی بایســتی از طــرف دولــت علیــه حاکــم خراســان آنجــا رود از مــردم 

دلجویــی کــرده و اســباب آســایش آنهــا را فراهــم آورد. فرمانفرمــای خراســان از قــراری کــه شــنیدیم ملقــب رسدار کل شــده اســت بــه قوچــان رفــت. بجــای اینکــه 

طبیبــی، جراحــی، اســباب و اثاثیــه ای )اصــل: اساســی(، لباســی، غذایــی از بــرای باقــی مانــدگان اهالــی قوچــان بــربد در بیــرون شــهر رساپــرده زده و از ســایر خانــه 

هایــی کــه رس پــا مانــده و خــراب نشــده بودنــد هــر خانــه پنــج تومــان بــه اســم جریمــه و مصــادره و مخــارج ورود فرمانفرمــا مطالبــه منــوده. ســی چهــل هــزار 

تومــان مأخــوذ داشــته مراجعــت کــرد امــا روس هــا جمعــی از طبیــب و جــراح حتــی عملــه گورکــن بــا خــاک بــردار محــض قــرب جــوار و رعایــت حقــوق انســانیت 

بــه قوچــان فرســتاده بودنــد. از طــرف شــاهزاده فرمانفرمــا هــر قــدر تعــدی مــی شــود از طــرف روس هــا مهربانــی مــی شــود.«)۱0(

 آمــوزش و پــرورش بــه شــیوۀ ســنتی و بــه دســت روحانیــان اداره مــی شــد و کاری کــه انجــام مــی داد، آمــوزش علــوم دینــی بــه طلبــه هــای جــوان و خوانــدن و 
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نوشــن بــه شــاگردانی بــود کــه بــه دنبــال راهیابــی بــه مناصــب دینــی نبودنــد. کوشــش در جهــت یادگیــری دانشــهای جدیــد نیــز بــا مخالفــت روحانیــون روبــرو مــی 

شــد. احمــد کــرسوی در ایــن بــاره چنیــن مــی گویــد: »حاجــی میــرزا حسن]رشــدیه[، یکــی از مــالزادگان تربیــزی بــود، و در جوانــی بــه بیــروت رفــت و در آنجــا دبســتانها 

را دیــد و شــیوۀ آمــوزگاری آنهــا را یــاد گرفــت و چــون بــه تربیــز بازگشــت بــرآن شــد کــه دبســتانی بــه شــیوۀ آنهــا بنیــاد گــذارد و در ســال۱267 بــود کــه بــه ایــن کار 

پرداخــت. بدینســان کــه بــه شــیوۀ مکتبــداران مســجدی را در ششــکالن گرفــت و هــم بــه شــیوۀ آنهــا شــاگردان را بــه روی زمیــن نشــاند. چیــزی کــه بــود بــه جلــو ایشــان 

پیــش تختــه نهــاد، و الفبــا را بــه شــیوۀ آســان و نوینــی آموخــت، و از کتابهــای آســان درس فارســی گفــت، و شــاگردان را پاکیــزه نگــه داشــت، و در آمــدن و رفــن بــرده 

گذاشــت، و پــس از همــه یــک تابلــو کــه نــام »مدرســۀ رشــدیه« بــه روی آن نوشــته بــود بــاالی در زد. بــا آنکــه چیــزی از دانشــهای نویــن منــی آموخــت، و پــروای بســیار 

مــی منــود، بــاز مالیــان بــه دســتاویز آنکــه الفبــا دیگــر شــده و یــک راه نوینــی پیــش آمــده، ناخشــنودی منودنــد و رسانجــام او را از مســجد بیــرون کردنــد. چنــد ســال 

بدینســان از جایــی بــه جایــی مــی رفــت و بــه هــر کجــا تررشویــی هــا از مــردم مــی دیــد تــا حیــاط مســجد شــیخ االســالم را کــه خــود مدرســۀ کهــن بــود، گرفــت و بــا پــول 

خــود اطاقهــای پاکیــزه ای ســاخت، و آنجــا را دبســتان گردانیــده نیمکــت و تختــه ســیاه و دیگــر افزارهــا فراهــم گردانیــد، و شــاگردان هــم گــرد آمدنــد. دیرگاهــی در اینجــا 

بــود، ولــی چــون مالیــان ناخشــنودی مــی منودنــد، روزی طلبــه هــا بــه آنجــا ریختنــد و همــۀ نیمکتهــا و تختــه هــا را در هــم شکســتند و دبســتان را بــه هــم زدنــد.« )۱۱(

دو قــدرت بــزرگ دوران قاجــار، انگلســتان و روســیه بــه یــاری کارگــزاران خــود، امتیازهــای اقتصــادی انحصــاری را بــه مثــن بخــس بــه دســت مــی آوردنــد؛ در کار ســامان 

دهــی کشــور بــه دســت دولــت، بــه ســود عوامــل خودفروختــه اخــالل مــی کردنــد، آثــار باســتانی را بــه غــارت مــی بردنــد،)۱2( و صنعــت نوپــای وارداتــی از غــرب کــه 

کاالهــای مرفــی مــردم را تولیــد مــی کــرد، بــا توطئــۀ آنهــا و دســت نشــاندگان شــان بــه راه تعطیــل و ورشکســتگی مــی افتــاد: »نجــس بــودن بــه تریــن کارخانــۀ قنــد 

کهریــزک را انگلیســی هــا شــایع کردنــد و چنــد نفــر هــم، فتــوای نجــس بــودن آن را دادنــد. « )۱۳(
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در ایــن روزگار تیــره و تــار، ایرانیــان خربهایــی از پیرشفــت علــم و دگرگــون شــدن زندگــی اروپاییــان دریافــت مــی کردنــد. میــرزا حســین خــان سپهســاالر الیحــه ای در 

رضورت امــر »تفکیــک قــوا« مــی نوشــت. میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده در آثــار خــود بــه انتقــاد از اوضــاع اجتامعــی و روابــط دولــت و ملــت مــی پرداخــت. ســیدجامل 

الدیــن اســدآبادی بــا یــاری شــیخ محمدعبــده در پاریــس روزنامــۀ عــروة الوثقــی را منتــرش مــی کــرد. عبدالکریــم طالبــوف کتابهــای کتــاب احمــد و مســالک املحســنین را 

مــی نوشــت، و در آن بــه زبانــی ســاده، مــردم را از آن تیــره روزی کــه بــه آن خــو کــرده مــی بودنــد، آگاه مــی ســاخت. یوســف خــان مستشــارالدوله کتــاب یــک کلمــه را 

در زمینــۀ نیــاز ایرانیــان بــه یــک کلمــه )یعنــی قانــون( مــی نوشــت. میــرزا ملکــم خــان ناظــم الدولــه رســالۀ دفــرت تنظیــامت را نوشــته بــود و روزنامــۀ قانــون را در لنــدن 

منتــرش مــی ســاخت. محمدخــان ســینکی )مجدامللــک(، کتــاب کشــف الغرائــب را در انتقــاد بــه حکومــت قاجــار نوشــته بــود. روزنامــه هــای اخــرت در اســتانبول، حکمــت 

در مــر و حبــل املتیــن در کلکتــه بــه دســت گروهــی از ایرانیــان منتــرش مــی شــد و مخفیانــه، نســخه هایــی از آنهــا بــه دســت ایرانیــان مــی رســید. بــا رســیدن روزنامــه 

هــای حبــل املتیــن و حکمــت بــه ایــران، مــردم بــه آگاهــی هایــی دربــارۀ مرشوطیــت ژاپــن و پیرشفــت هــای آن کشــور دســت مــی یافتنــد. )۱4( ســیدجامل الدیــن واعــظ 

اصفهانــی، روحانــی آزاداندیــش کتــاب رؤیــای صادقــه را در رشح ســتمگری هــای ظــل الســلطان و آقــا نــوری، مجتهــد اصفهــان نوشــته و مخفیانــه در پطرزبــورگ بــه چــاپ 

رســانده بــود و بــا فرســتادن آن بــرای شــاه و درباریــان، در توجــه دادن آنهــا بــه رفتــار خودرسانــۀ حــکام والیــات مــی کوشــید.)۱5(

افــزون بــر ایــن خربهایــی کــه از مقاومــت آفریقاییــان ترانســوال در مقابــل انگلســتان و ژاپــن در برابــر روســیه بــه ایــران مــی رســید، در میــان ایرانیــان کــه از قدرتهــای 

بــزرگ آن روزگار )روســیه و انگلســتان( کینــه هــا بــه دل داشــتند، هیجــان و شــادمانی مــی آفریــد. پیــروزی ژاپــن بــر روســیه آنچنــان شــادمانی ایرانیــان را برانگیخــت 

کــه میــرزا حســینعلی شــیرازی منظومــه ای بــه نــام میکادونامــه در ســتایش از امپراتــور ژاپــن و دلیــری هــای ژاپنــی هــا رسود. اخبــار عملیــات انقالبیــان روســیه علیــه 

حکومــت تــزاری و همــکاری گروهــی از ایرانیــان مقیــم قفقــاز بــا آنــان نیــز در میــان ایرانیــان بــا خرســندی دریافــت شــد. چنــان کــه کتــاب تاریــخ شــورش روســیه بالفاصلــه 

پــس از انتشــار بــه فارســی برگردانــده شــد.)۱6(

امــا پــاداش روشــنفکران کــه بــا بــه جــان خریــدن خطــر بدگویــی و دشــمنی قدرمتنــدان عرفــی و رشعــی، آراء خــود را دربــارۀ رضورت اصــالح ارائــه مــی کردنــد، چنیــن 

بــود: میــرزا ملکــم خــان بــه تبعیــد بــه ایتالیــا فرســتاده شــد؛ یوســف خــان مستشــارامللک بــه چــوب بســته شــد و کتــاب یــک کلمــه اش را آنقــدر بــر رسش کوبیدنــد 

کــه چشــامنش آب آورد )۱7(؛ ســیدجامل الدیــن اســدآبادی در یــخ و بــرف، دســت بســته بــه تبعیــد بــه عثامنــی فرســتاده شــد؛)۱8( افصــح املتکلمیــن ، مدیــر روزنامــۀ 

خیرالــکالم را بــه فرمــان حاکــم گیــالن چنــدان و چنــان زدنــدش کــه در زیــر چــوب خــون اســتفراغ کــرد. )۱۹(

 

۳

ــان و  ــه، پــس از احضــار بازرگان ــان روســیه و ژاپــن، قنــد کــه کاالیــی وارداتــی از روســیه بــود، گــران شــد. عالءالدول ــا درگیرشــدن جنــگ می در ســال ۱284، همزمــان ب

بازجویــی از آنــان، زیــر بــار پذیــرش ایــن واقعیــت  کــه کمبــود قنــد بــه دلیــل جنــگ روســیه و ژاپــن اســت، نرفــت و چنــد تــن از آنــان را بــه چــوب بســت. در اعــرتاض 

بــه ایــن کار حاکــم، بــازار تهــران تعطیــل شــد. در ادامــه، دو روحانــی بــزرگ عــر، ســیدمحمد طباطبایــی و ســیدعبدالله بهبهانــی بــه همــراه ســیدجامل واعــظ اصفهانــی، 

برکنــاری عالءالدولــه از حکمرانــی تهــران را خواســتار شــدند. دلیــل عمــدۀ اعــرتاض روحانیــان بــه ایــن ماجــرا، پیونــد محکــم بــازار و روحانیــت بــود: بازاریــان بــا پرداخــت 

وجوهــات رشعــی و ســاخت مســجد و برگــزاری آییــن هــای مذهبــی، عمــالً حامــی مالــی روحانیــان بودنــد.
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یــک روز پــس از بــه چــوب بســته شــدن بازرگانــان در تهــران، مــردم در مســجد شــاه گــرد آمدنــد و ســیدجامل واعــظ اصفهانــی بــه پیشــنهاد امــام جمعــۀ تهــران بــه 

منــرب رفــت. او در ســخنان خــود ضمــن محکــوم شــمردن ظلــم از شــاه خواســت بــا علــام همراهــی کنــد، امــا ناگهــان امــام جمعــه کــه خــود عامــل گردآمــدن مــردم 

در مســجد بــود، ســیدجامل را بــا فریــاد، ســید بابــی و بــی دیــن خوانــد و بــه مــزدوران خــود فرمــان داد تــا او را از منــرب پاییــن بکشــند. یــک روز بعــد، بــه پیشــنهاد 

محمــد طباطبائــی قــرار شــد علــامی معــرتض بــه بــارگاه حــرت عبدالعظیــم پناهنــده شــوند. کار بــاال گرفــت و روز بــه روز برشــامر معرتضــان افــزوده مــی شــد تــا 

جایــی کــه شــیخ مهــدی فرزنــد شــیخ فضــل اللــه نــوری بــه همــراه چنــد تــن بــه بســت نشــینان پیوســت.)20( بــه هنــگام طــرح خواســته هــای بســت نشــینان، و بــه 

دلیــل بــی اعتــامدی آنــان بــه کارگــزاران حکومــت، یــک منبــع دیگــر قــدرت کــه ماننــد روحانیــان در وضعیتــی میانــه، بیــن شــاه و مــردم جــای داشــت، بــه کار گرفتــه 

شــد: قــرار شــد بســت نشــینان بــه وســیلۀ ســفیر عثامنــی بــا شــاه مذاکــره کننــد. درخواســت هــای بســت نشــینان چنیــن اســت:

۱. نبــودن عســگر گاریچــی در راه قــم. )دارنــدۀ امتیــاز درشــکه و گاری رانــی از دولــت کــه بــا مــردم بســیار بدرفتــاری مــی کــرد و گنجانــدن ایــن بنــد بــرای دلجویــی 

از روحانیــان و طلبــه هــای قــم بــود.(

2. بازگردانیدن حاجی میرزا محمدرضا از رفسنجان به کرمان

۳. بازگردانیدن تولیت مدرسۀ خان مروی به حاجی شیخ مرتضی

4. بنیاد عدالتخانه در همه جای ایران

5. روان گردانیدن قانون اسالم به همگی مردم کشور

6. برداشن مسیو نوز از رس گمرک و مالیه

7. برداشن عالءالدوله از حکمرانی تهران

8. کم نکردن تومانی دهشاهی از مواجب و مستمری )2۱(

بــا پذیرفتــه شــدن ایــن درخواســت هــا از ســوی مظفرالدیــن شــاه، بســت نشــینان بــه تهــران بازگشــتند، امــا مدتهــا گذشــت و از ســوی عیــن الدولــه، نخســت وزیــر 

اقدامــی عملــی بــرای بــرآورده شــدن خواســته هــا و از همــه مهــم تــر، تأســیس عدالتخانــه انجــام نپذیرفــت. عیــن الدولــه بــه ایــن هــم بســنده نکــرد و بــا تبعیــد 

گروهــی از مخالفــان درصــدد ترســاندن مــردم برآمــد. در کوشــش بــرای دســتگیری یکــی از روحانیــان بــه نــام حاجــی شــیخ محمــد واعــظ کــه بــا مقاومــت مــردم روبــرو 

شــد، طلبــه ای بــه رضب گلولــۀ مأمــوران از پــای درآمــد. در مراســم بزرگداشــت ایــن طلبــه، میــان نیرهــای دولتــی بــه فرماندهــی ســپهدار تنکابنــی و اجتــامع کننــدگان 

در مســجد جامــع درگیــری هایــی روی داد کــه بــه کشــته شــدن افــرادی دیگــر انجامیــد. بــا رســیدن خــرب کشــته و زخمــی شــدن مــردم در مســجد جامــع، آقــا نجفــی 

مجتهــد بانفــوذ اصفهــان ســپهدار تنکابنــی را تکفیــر کــرد. پــس از آن روحانیــان تصمیــم بــه مهاجــرت بــه قــم گرفتنــد. در اینجــا شــیخ فضــل اللــه نــوری هــم بــه آنــان 

پیوســت. دو روز پــس از مهاجــرت روحانیــان، گروهــی در اعــرتاض بــه رفتــار حکومــت، بــه ســفارت انگلســتان پناهنــده شــدند و بــه گفتــۀ کــرسوی شــامر آنهــا بــه 

ســیزده هــزار نفــر رســید. هزینــۀ اقامــت بســت نشــینان در ســفارت انگلســتان از ســوی بازرگانــان تهــران تأمیــن مــی شــد.)22( در شــهرهای خراســان، گیــالن، شــیراز، 

قزویــن و کاشــان بازاریــان در اعــرتاض بــه حکومــت، بــازار را تعطیــل کردنــد. در یــزد، مــردم در تلگــراف خانــۀ دولتــی بســت نشســتند؛ و چنــدی بعــد، کارگــزاران 

اســتبداد در یــزد، مهربــان جمشــید پارســایی، بــازرگان زرتشــتی را بــه جــرم همــکاری بــا مرشوطــه خواهــان کشــتند. در رامیــان، شــیخ عبدالحســین از روحانیــان محلــی 

بــه افشــاگری دربــارۀ مفاســد اســتبداد و مزایــای مرشوطیــت پرداخــت. او در اعیــاد و ســوگواریها بــا صــدای بلنــد بــه مســتبدین مــی تاخــت و گوشــزد مــی منــود کــه 

خودمختــاری حــکام والیــات از جملــه ســعدالله خــان و عبــاس خــان )حاکــامن محلــی( منونــۀ بــارزی از دولــت اســتبدادی اســت.)2۳(

این بار معرتضان درخواست های خود را به وسیله شارژدافر انگلستان به آگاهی دولت رساندند. خواسته های آنان چنین بود:

اول: بازگشت علامی مهاجرین به تهران؛

دوم: اطمینان براینکه احدی را به بهانه نخواهند گرفت و شکنجه نخواهد کرد؛

سوم: امنیت مملکت، چه امروز کسی دارای جان و مال خود نیست؛

چهارم: افتتاح عدالتخانه که از طبقۀ علامء و تجار و سایر اصناف برای رسیدگی در مرافعات رشکت در او داشته باشند؛

پنجم: قاتل دو سید بزرگوار را قصاص منایند.

در پاسخ، عین الدوله چنین گفت:

اول:چند نفر آقایان به اختیار خود، عازم عتبات شده دیگران در شهر هستند، وجود آنها الزم نیست؛

دوم: بی قصور دولت کسی را منی گیرد؛

سوم: مملکت در کامل امنیت است؛

چهــارم: سالهاســت عدالتخانــه بــاز و در انجــام امــور ســاعی، مخصوصــاً ایــن ایــام حــرت ارشف واال شــعاع الســلطنه رئیــس دیوانخانــۀ مبارکــه مقــرر شــده انــد کــه 

بــه عــرض عارضیــن رســیدگی کامــل شــود.هیچوقت در ایــران مرســوم نبــوده کــه از طبقــات رعایــا رشکــت در دیوانخانــۀ مبارکــه داشــته باشــند؛

پنجم: کسی کشته نشده که قصاصش الزم آید.)24(

در ایــن میــان محمدعلــی میــرزا، ولیعهــد کــه بــا عیــن الدولــه کینــه هــا داشــت، در تربیــز معرتضــان و روحانیــان را واداشــت تــا بــا مخاطــرۀ تلگــراف از روحانیــان 
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مهاجــر هــواداری کننــد.

پــس از آن معرتضــان درخواســت هــای خــود را گســرتش داده و آشــکار افتتــاح مجلــس شــورای ملــی را خواســتار شــدند. درخواســت هــای ایشــان در ایــن زمــان چنیــن 

: بود

اول: بازگشت علامی اعالم؛

دوم: عزل شاهزاده اتابک؛

سوم: افتتاح دارالشوری؛

چهارم: قصاص قاتلین شهدای وطن؛

پنجم: عودت مطرودین )رشدیه و دیگر تبعیدیان(

در ادامــه، در ســیزدهم امــرداد ۱285، مظفرالدیــن شــاه فرمانــی صــادر کــرد کــه در مــن هــای تاریخــی بــه» فرمــان مرشوطــه« مشــهور شــد و در آن از تأســیس مجلــس 

شــورای ملــی ســخن رفتــه بــود. ایــن فرمــان بــه ایــن بهانــه کــه در آن نامــی از »ملــت«  بــرده نشــده بــود، از ســوی ناراضیــان پذیرفتــه نشــد. در نتیجــه در شــب 

شــانزدهم امــرداد، پــس از برگــزاری نشســتی از ناراضیــان در خانــۀ مشــیرالدوله، شــاه فرمانــی صــادر کــرد کــه در آن بــه روشــنی تعبیــر »مجلــس منتخبیــن ملــت« آمــده 

بــود. چــون دورۀ اول مجلــس شــورای ملــی تشــکیل شــد، محمدعلــی شــاه و اقتدارگرایــان دربــار بــا رفتارهــای خودرسانــه در کاهــش دادن نقــش مجلــس در ادارۀ کشــور 

کوشــیدند و بــا مقاومــت مناینــدگان و مرشوطــه خواهــان روبــرو شــدند. در ایــن زمــان مرشوطــه خواهــان تربیــز کــه بــه یــاری تقــی زاده از اوضــاع مجلــس باخــرب شــده 

بودنــد، درخواســت هایــی از شــاه طــرح کردنــد:

۱. شخص هامیونی باید دست خطی برای اسکات عامه صادر منایند که دولت ایران مرشوطۀ  تامه است؛

2. عدد وزرای مسئول فعالً از هشت عدد متجاوز نیست و هرگه بعدها تشکیل یک وزارت خانه الزم گردد به امضای مجلس تشکیل داده خواهد شد؛

۳. از این و بعد از خارجه وزیر نباید معین و مقرر شود؛

4. در هر والیات و ایاالت به اطالع مجلس شورای ملی، انجمن محلی برقرار باشد؛

5. وزرای افتخاری ابداً نباید باشند. یعنی اسم وزارت بجز بر هشت و زیر مسئول در دایرۀ دولت نباید برده شود؛

6. عزل مسیونوز و پریم و توقیف الورس رئیس گمرک خانۀ تربیز فوری الزم است؛

7. عزل ساعدامللک )25(

در مذاکــرات مناینــدگان مجلــس و اعضــای دولــت دربــارۀ خواســته هــای مرشوطــه خواهــان، و در گفتگویــی میــان ســعدالدوله، مناینــدۀ تربیــز و مشــیرالدوله چنیــن 

گفتــه شــد: »ســعد الدولــه: » در دولــت مرشوطــه بایــد وزراء مســئول باشــند و غیــر از وزرای معیــن هیــچ وزیــری، خــواه افتخــاری یــا رســمی، بایــد نباشــد. مگــر مــا 

دولــت مرشوطــه نیســتیم؟!  مگــر دولــت بــه مــا مرشوطــه نــداده؟« مشــیرالدوله: »خیــر، مــا دولــت مرشوطــه نیســتیم و دولــت بــه شــام مرشوطــه نــداده. مجلســی 

کــه داریــد جهــت وضــع قوانیــن اســت.«حاجی امیــن الــرب: » دولــت منــی توانــد بگویــد مــن بــه شــام مرشوطــه نــداده ام. اگــر مــا مرشوطــه نیســتیم، چــرا از 

والیــات مبعــوث مــی فرســتند؟ مــا خودمــان را رســامً مرشوطــه مــی دانیــم و حقوقــی کــه داریــم هیچکــس منــی توانــد از مــا پــس گیــرد مگــر بــا خــون ملــت....« )26(

بــا پافشــاری مــردم در تهــران و تربیــز و شــهرهای دیگــر، در 27 ذیحجــۀ ۱۳22 محمدعلــی شــاه فرمانــی صــادر کرد.یکــی از پژوهشــگران معــارص، فرمــان ســیزدهم 

مــرداد را تنهــا فرمانــی در تأســیس یــک مجلــس مشــورتی مــی دانــد و ایــن فرمــان را فرمــان مرشوطیــت مــی دانــد )27( :

ــان از  ــه امضــا آن را خودم ــن اساســی ک ــه اجــراء اصــول قوانی ــا در توجــه ب ــات مقدســۀ م ــه نی ــم ک ــاب ارشف صدراعظــم  ســابق هــم دســتخط فرمــوده بودی »جن

شاهنشــاه مرحــوم اناراللــه برهانــه گرفتیــم بیــش از آن اســت کــه ملــت بتوانــد تصــور کننــد و ایــن بدیهــی اســت از هــامن روز کــه فرمــان شاهنشــاه مــربور اناراللــه 

برهانــه رشف صــدور یافــت امربــه تأســیس مجلــس شــورای ملــی شــد دولــت ایــران در عــداد دول مرشوطــۀ صاحــب کنستیوســیون بــه شــامر مــی آمــد منتهــی مالحظــه 

کــه دولــت داشــته ایــن بــوده اســت کــه قوانیــن الزم بــرای انتظــام وزارتخانــه هــا و دوایــر حکومتــی و مجالــس بلــدی مطابــق رشع محمــدی صلــی اللــه علیــه و آلــه 

نوشــته آن وقــت بــه موقــع اجــرا گــذارده شــود. عیــن ایــن دســتخط مــا را بــرای  جنابــان مســتطابان حجــج االســالم ســلمه اللــه تعالــی و مجلــس شــورای ملــی ابــالغ 

مناینــد.« )28(

من این فرمان، شبانه، به تربیز که مرشوطه خواهان آن در راه دستیابی به مرشوطیت ایستادگی بسیار کرده بودند و دیگر شهرها، تلگرافی، فرستاده شد.

اختــالف نظــر اساســی میــان معرتضــان زمانــی پیــش آمــد کــه نــگارش متمــم قانــون اساســی مرشوطیــت انجــام مــی شــد. دعوای»مرشوعــه« بــا »مرشوطــه« بــاال مــی 

گیــرد. طرفــداران اســتبداد و ســخنگویان رســمی و غیررســمی شــان، ایــن جــا و آن جــا مــی پراکننــد کــه مرشوطــه بــا رشع ســازگار نیســت و  ایــن یکــی، دشــمن آن 

یکــی اســت.« )2۹( در ادامــه چنیــن روی داد:» همیــن کــه دســته بنــدی انجــام یافــت مالیــان بــه کار برخاســتند. حاجــی شــیخ فضــل اللــه در نشســت هــای درس بــه 

یــک رشــته بدگوییهــا از مجلــس و قانــون نیــز مــی پرداخــت. حاجــی میــرزا لطــف اللــه بــاالی منــرب بــی باکانــه نکوهــش از مرشوطــه منــوده مرشوطــه خواهــان را بــی 

دیــن مــی خوانــد. یــک دســته از طلبــه هــا بــه بهارســتان آمــده در جلــوی مجلــس مــی ایســتادند کــه هــرگاه کــه گفتگــوی قانــون اساســی بــه میــان آمــد و یــا در میــان 
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گفتگــوی دیگــری، اگــر کســی از مناینــدگان آذربایجــان یــا از دیگــران ســخنی» بــه خــالف رشع« گفتنــد، بریزنــد و او را بیــرون کشــند و بزننــد« و » اصلــی را کــه 

حــاج شــیخ فضــل اللــه نوشــته و بــرای افــزوده شــدن بــه قانــون اساســی پیشــنهاد مــی کــرد، در ایــن روزهــا آن را بــه چــاپ رســانیده و در میــان مــردم پراکندنــد. 

روزنامــۀ صبــح صــادق هــم آن را در شــامرۀ خــود آورد. ولــی مــردم از ایــن کار بــد او بــه خشــم آمدنــد و بــه ادارۀ روزنامــه ریختــه و آنچــه از آن شــامره بــه 

دســت آوردنــد، پــاره کردنــد.«)۳0(

بــا ایــن همــه اصــل مربــوط بــه نظــارت علــام بــر تدویــن  قانــون، بــا وجــود مخالفــت هــای روشــنفکرانی چــون تقــی زاده تصویــب شــد و بــه عنــوان اصــل دوم 

قانــون اساســی در آن گنجانــده شــد. براســاس ایــن اصــل، هیئتــی  پنــج نفــره مغایربــودن یــا مغایرنبــودن مــواد قانونــی تدویــن شــده در مجلــس شــورای ملــی بــا 

رشع را بررســی مــی کــرد.)۳۱( ایــن پیــروزی نیــز شــیخ فضــل اللــه و همراهــان او را راضــی  نکــرد و آنــان در اعــرتاض بــه قانونگــذاری مجلــس، راه مهاجــرت را 

در پیــش گرفتنــد. اینــان پیامــی تلگرافــی را بــه ۱4 شــهر ایــران فرســتادند. در تلگــراف چنیــن آمــده بــود:» حضــور حجــج االســالم دامــت برکاتهــم فصلــی دائــر بــه 

حفــظ قوانیــن اســالم و هیئــت مجتهدیــن عظــام و ســایر اصالحــات مــردود و مکنــون مکشــوف عمــوم متحیــر اســاس دیــن متزلــزل جهــة پیــش آمــد غیرمعهــود 

اغلــب علــامء بــه حکــم تکلیــف مهاجــر بــه زاویــۀ مقــدس عــازم عتبــات موقــع اقدامــات الزم . فضــل اللــه نــوری- احمدالحســینی الطباطبایــی- احمــد الحســینی 

عراقــی- علــی- علــی اکــرب.« )۳2(

اینــان بــرای جلــب روحانیــان دیگــر رشوع بــه انتشــار الیحــه هایــی کردنــد و در ایــن  الیحــه هــا، بــرآورد خــود از مرشوطــه و مرشوطــه خواهــان را بــه شــیوۀ 

ــد  ــت نســوان« و» دبســتان دوشــیزگان.« را کاری مــی دانن ــدارس تربی ــه در الیحــه ای، افتتاح»م ــال هــواداران شــیخ فضــل الل ــرای مث ــد. ب ــه کردن دلبخــواه ارائ

ــه«)۳۳( همردیــف » اباحــۀ مســکرات و اشــاعۀ فاحشــه خان

در ایــن زمــان علــی اصغرخــان اتابــک، کــه انــدک زمانــی پیــش از آن در حــال تبعیــد در اروپــا مــی زیســت، بــه ایــران آمــده بــود و بــه عنــوان نخســت وزیــر 

محمدعلــی شــاه کابینــه ای تشــکیل داده بــود. برحســب اتفــاق روشــن شــد کــه ناامنــی هــا و درگیــری هــای خونیــن در آذربایجــان بــا نقشــۀ او و آگاهــی دربــار 

برپــا شــده اســت. پــس از رســیدن خــرب دســت داشــن دولــت محمدعلــی شــاه در ناآرامــی هــای ارشار در آذربایجــان بــه اصفهــان و کشــته شــدن گروهــی زن و 

کــودک در درگیــری هــای ماکــو، کوششــی همگانــی بــرای جمــع آوری کمــک هــای مالــی بــرای مــردم ماکــو آغــاز شــد. پــس از آن، مــال محمــد کاظــم خراســانی کــه 

در نجــف مســتقر بــود، فتوایــی صــادر کــرد کــه براســاس آن ایرانیــان بایــد از پرداخــت مالیــات بــه دولــت خــودداری مــی کردنــد و اطاعــت از پادشــاه را حــرام 

مــی دانســتند. در اصفهــان، ایــن فتــوا در گردهامیــی عظیــم مــردم کــه همــۀ گروههــای اجتامعــی، از مســلامن تــا مســیحی و زرتشــتی و کلیمــی در آن رشکــت 

داشــتند، بــه آنــان اعــالم شــد. )۳4(

چــون از ســوی مرشوطــه خواهــان بــا اتابــک دشــمنی بســیار مــی شــد، و در تــرور او از جیــب عامــل تــرور کارت عضویتــی حــاوی واژۀ» فدائــی« بیــرون آمــد، 

ایــن تــرور بــه مرشوطــه خواهــان نســبت داده شــد. ایــن تــرور بــه تحصــن بســت نشــینان پایــان داد.

پــس از آن دربــار و عوامــل آن بــا اســتفاده از اوباشــان و بــا همــکاری شــیخ فضــل اللــه و همراهــان او پیوســته در تقبیــح و ضدمذهبــی شــمردن اندیشــه هــا و 

اقدامــات مجلــس و مرشوطــه خواهــان کوشــید. در همیــن زمــان در بلــوکات و روســتاهای اســرتآباد، از جملــه در بندرگــز، کردکــوی، کتــول، رامیــان، فندرســک و 

نــوده مــردم و مرشوطــه خواهــان بــه بهانــۀ مرشوطــه خواهــی علیــه ســتم و ظلــم دیرینــۀ خــان هــا و فئــودال هــای نواحــی خــود شــورش کردنــد.)۳5( کوشــش 

نافرجــام کمیتــۀ مرشوطــه خواهــان ایرانــی مقیــم قفقــاز در تــرور یکــی از عوامــل محمدعلــی شــاه در تربیــز، دو گــروه را وادار بــه صــف آرایــی در برابــر یکدیگــر 

کــرد. روز ســه شــنبه دوم تیرمــاه محمدعلــی شــاه بــا نیروهــای قــزاق بــه فرماندهــی لیاخــوف، افــرس روســی ســاختامن مجلــس شــورای ملــی را محــارصه کــرد. 

یــک شــاهد عینــی ماجــرا را اینگونــه گــزارش مــی کنــد:» بــه هنــگام محــارصۀ مجلــس، چنــد تــن از داوطلبــان ملــی از آقایــان )بهبهانــی و طباطبایــی( خواســتند کــه 

لیاخــوف را بــا تیــر بزننــد، امــا مخالفــت شــد زیــرا از مداخلــۀ روس هــا مــی ترســیدند. در ایــن موقــع 50 تــن از رسبــازان پیــاده کــه جلــوی مجلــس رده کشــیده 

بودنــد، نیــم تنــه هــای رسخ خــود را کنــده و تفنگهــا را بــه مدافعیــن مجلــس دادنــد و خــود بــه ملــی هــا )مرشوطــه طلبــان مدافــع مجلــس( پیوســتند. تعــدادی 

از قــزاق هــا هــم ناگهــان پــا بــه فــرار  گذاشــتند، امــا افــرسان روس بــا تیــر آنهــا را زدنــد.«)۳6(  چــون آتــش نــربد درگیــر شــد، مناینــدگان دیــوار پشــت مجلــس را 

شــکافتند و خــود را بــه پــارک امیــن الدولــه رســاندند. نیروهــای مدافــع در مجلــس یــک ســاعت، و در »انجمــن آذربایجــان« و خانــۀ وزیــر اکــرم و انجمــن هــای 

»هدایــت« و »مظفــری« چهــار ســاعت زیــر بــاران گلولــه هــای مسلســل و تــوپ جنگیدنــد و پــس از خامــوش شــدن آتــش ســنگرهای آنــان و خامــوش شــدن تــوپ 

هــای قزاقــان، رسبــازان ســیالخوری و ســواران قــره داغــی بــه غــارت مجلــس و ســاختامن هــای وابســته بــه مرشوطــه خواهــان پرداختنــد. در روز بعــد، دســتگیری 

و اعــدام و تبعیــد مرشوطــه خواهــان آغــاز شــد: جهانگیرخــان شــیرازی، مدیــر روزنامــۀ صورارسافیــل، ملــک املتکلمیــن، قاضــی ارداقــی و ســلطان العلــام، مدیــر 

روزنامــۀ روح القــدس در باغشــاه کشــته شــدند؛ تقــی زاده، دهخــدا، علــی محمــد تربیــت، دولــت آبــادی، حکیــم امللــک  و گروهــی از روزنامــه نــگاران بــه ســفارت 

انگلســتان، ممتــاز الدولــه، رئیــس مجلــس بــه ســفارت فرانســه و صنیــع الدولــه بــه ســفارت ایتالیــا پنــاه بردنــد.)۳7( روز بعــد از مببــاران مجلــس، شــیخ فضــل اللــه 

نــوری در بازگشــت از باغشــاه، بــه مالقاتیــان خــود مــی گفــت: » الســاعه از باغشــاه مــی آمدیــم، فاتحــۀ مرشوطیــت را خواندیــم و قهــوۀ آن را خوردیــم.« )۳8(

همزمــان بــا تهــران، در تربیــز هجــوم نیروهــای اســتبداد بــه انقالبیــان آغــاز شــد. گروهــی از روحانیــان ماننــد حاجــی میــرزا محســن مجتهــد و امــام جمعــه بــه 

حامیــت از نیروهــای اســتبداد پرداختنــد. بــا توجــه بــه برخــورداری نیروهــای مســتبدان از اســلحه و مهــامت بیشــرت، ســنگرهای آزادیخواهــان بــه دســت نیروهــای 

اســتبداد افتــاد و تنهــا گروهــی بــه رهــربی ســتارخان و همراهــی باقرخــان و مردانــی چــون علــی مســیو، حاجــی میــرزا علــی نقــی گنجــه ای، حاجــی محمــد بــاال و 

کربالیــی حســین فشــنگچی در محلــۀ امیرخیــزی بــه مقاومــت ادامــه دادنــد. در ایــن زمــان گروهــی از ایرانیــان در اســتانبول انجمنــی بــه نــام » انجمــن ســعادت 
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ایــران« بنیــاد نهادنــد. ایــن انجمــن از یــک ســو کار آگاهــی رســانی از ایســتادگی مرشوطــه خواهــان ایــران بــه پارملــان هــای اروپایــی  را بــر عهــده داشــت و از ســوی 

دیگــر، کمــک هــای مالــی ایرانیــان را از عثامنــی، اروپــا و هندوســتان بــه دســت مرشوطــه خواهــان مــی رســانید. )۳۹(

پــس از بــه تــوپ بســته شــدن مجلــس، پانــوف روزنامــه نــگار  آزادیخــواه بلغــاری کــه بــه مرشوطــه خواهــان ایــران پیوســته بــود، بــه دلیــل اخبــار دقیقــی کــه از 

اوضــاع ایــران بــرای روزنامــه هــای روســیه مــی فرســتاد، مــورد غضــب محمدعلــی شــاه واقــع شــد و ســفارت روســیه او را بــه اشــارۀ شــاه بــه قفقــاز تبعیــد کــرد. در 

راه قفقــاز او بــا شــیخ عبدالعلــی موبــد بیدگلــی کاشــانی، روزنامــه نــگار و از اعضــای انجمــن رسی آزادیخواهــان آشــنا شــد. پانــوف، بیدگلــی را بــه عنــوان مناینــدۀ 

روحانیــان نجــف بــه نقــاط مختلــف روســیه مــی بــرد و بــرای او جلســات ســخرنانی ترتیــب مــی داد و ســخرنانی هــای او را بــه روســی بــرای روســی زبانــان ترجمــه 

مــی کــرد.)40( کوششــهای بیدگلــی محافــل دولتــی را در پرتوگــراد و لنــدن بــه دســت و پــا انداخــت.)4۱( در کاشــان مدیرالســلطنه، حاکــم کاشــان دو نفــر از بازرگانــان 

بــه نــام آقــا محمدعلــی آزاده و ســیدمحمد الجــوری را بــه شــالق بســت و پــس از گرفــن جریمــه، تبعیــد منــود.)42( حــزب اجتامعیــون عامیــون ایــران هــم کــه مقــر 

آن در قفقــاز بــود، گروهــی از اعضــای خــود را بــرای جنگیــدن در ســنگرهای مرشوطــه خواهــان بــه تربیــز فرســتاد. در همیــن زمــان، گروهــی از مــردم گرجــی نیــز بــا 

گذشــن از رود ارس خــود را بــه تربیــز رســاندند.

محمدعلــی شــاه، در آغــاز عیــن الدولــه و کمــی پــس از آن، ســپهدار تنکابنــی را بــرای رسکوبــی مرشوطــه خواهــان تربیــز بــه آذربایجــان فرســتاد. بــا وجــود کوششــهای 

بســیار و گلولــه بــاران و بــه تــوپ بســن شــهر، ســپاهیان عیــن الدولــه و ســپهدار تنکابنــی کاری از پیــش نربدنــد. از ســوی محــارصه کننــدگان کوششــهایی بــرای مذاکــره 

و صلــح بــا ســتارخان بــه عمــل آمــد. در یــک مــورد ســفیر روســیه بــرای مذاکــره بــه دیــدار ســتارخان رفــت. امــا ایــن آزادیخــواه  نســتوه بــر خواســته هــای مرشوطــه 

خواهــان پــای فــرشد و چــون پیشــنهاد دریافــت پرچــم روســیه را از او شــنید، چنیــن گفــت: » جــرنال کنســول مــن مــی خواهــم هفــت کشــور زیــر پرچــم ایــران باشــد 

تــا مــن زیــر پرچــم بیگانــه نــروم. « )4۳(

ــود. او کــه خــود را هــوادار و دلســوز  ــا مرشوطــه خواهــان ب ــاط ب ــز ادامــه یافــت. در ایــن زمــان ســپهدار تنکابنــی، پنهانــی، درصــدد مذاکــره و ارتب  محــارصۀ تربی

مرشوطیــت اعــالم کــرده بــود، بــا ایــن گفتــۀ مرشوطــه خواهــان روبــرو شــد کــه:» در شــهر نیــازی بــه ســپهدار نیســت، اگــر او مــی خواهــد کاری انجــام دهــد، بــه 

تنکابــن رفتــه و بیــرق آزادی خواهــی را بلنــد کنــد کــه یــاری بهــرت آن خواهــد بــود.«)44(

از آن ســو محمدعلــی شــاه در برابــر اعــرتاض دولــت هــا و پارملــان هــای اروپایــی ، وعــدۀ بازگشــایی مجلــس را مــی داد و در فرمانــی اعــالم کــرد کــه قانــون تغییــر 

خواهــد کــرد و »مرشوطــه بــر وفــق رشع انــور« خواهــد بــود. در همیــن فرمــان گفتــه شــد تــا تربیــز منظــم و ارشارآنجــا قلــع و قمــع نشــود در»انتخابــات « بهــره 

نخواهنــد داشــت. ایــن تصمیــم محمدعلــی شــاه هــم از هــواداری شــیخ فضــل اللــه برخــوردار شــد. در ادامــه، امــا، محمدعلــی شــاه از گشــایش دوبــارۀ مجلــس رسبــاز 

زد واعــالم کــرد مجلســی بــه نــام »مجلــس شــورای کــربای دولتــی« از درباریــان و اعیــان و بازرگانــان جانشــین مجلــس شــورای ملــی خواهــد بــود.)45(

طــی چنــد مــاه دســتگاه اســتبداد بــا محــارصۀ تربیــز و بســن راه ورود خواروبــار و ایجــاد قحطــی مصنوعــی کوشــید تــا مقاومــت مرشوطــه خواهــان را درهــم بشــکند. 

پــا درمیانــی ســفیران روســیه و انگلســتان نیــز بــرای آتــش بــس و ورود مــواد غذائــی بــه تربیــز نیــز بــا ایــن بهانــه کــه آزادیخواهــان فرصــت حملــه بــه نیروهــای دولتــی 

را خواهنــد یافــت، از ســوی محمدعلــی شــاه پذیرفتــه نشــد. و چــون دولــت هــای روســیه و انگلســتان خــود تصمیــم بــه بازکــردن محــارصۀ تربیــز گرفتنــد، تربیزیــان 

خــود تلگرافــی بــه محمــد علــی میــرزا فرســتادند و گفتنــد ســپردن شــهر بــه دســت دولــت ایــران را بهــرت از ورود ســپاهیان روســیه بــه خــاک ایــران مــی داننــد.)46(

در ایــن زمــان مرشوطــه خواهــان گیــالن، ســپهدار تنکابنــی را بــه فرماندهــی نیروهــای مرشوطــه در گیــالن دعــوت کردنــد. بــه ایــن ترتیــب ســپهدار بــه گیــالن رفــت 

و فرماندهــی نیروهــای انقــالب را بــر عهــده گرفــت. مرشوطــه خواهــان گیــالن در چارچــوب انجمنــی بــه نــام »کمیتــۀ ســتار« گردآمــده بودنــد. در کمیســیون جنــگ 

ایــن کمیتــه حســین کســامیی و انتصارالســلطان از ســوی مجاهــدان گیــالن، پیــرم خــان از ســوی مجاهــدان ارمنــی، والیکــو از ســوی مجاهــدان گرجــی، صــادق اف از 

مجاهــدان قفقــازی و ســیدعلی مرتضــوی ازســوی مجاهــدان آذربایجــان عضویــت داشــتند.)47(

          در ایــن روزهــا در جنــوب کشــور، در شــهرهای کازرون، الر و مینــاب میــان مرشوطــه خواهــان و مســتبدان درگیــری هــای خونینــی روی داد کــه زخمــی و 

کشــتۀ بســیار بــر جــای  نهــاد.

در ۱5 فروردیــن مــاه ۱288 مرشوطــه خواهــان گیــالن بــه رسکردگــی یپــرم خــان ارمنــی وارد قزویــن شــدند. در روز بعــد رسدار محیــی، منترالدولــه، علــی محمدخــان 

تربیــزی و شــامر دیگــری از مجاهــدان بــه آنــان پیوســتند.)48(

در پنجــم اردیبهشــت۱288 ســپاهیان روســیه بــه بهانــۀ تأمیــن غــذا بــرای شــهروندان روســی مقیــم تربیــز بــه نزدیکــی تربیــز رســیدند و درهشــتم اردیبهشــت وارد 

شــهر شــدند.

در نهــم اردیبهشــت همیــن ســال بــا بــاال گرفــن آشــوب در شــهرهای ایــران و بســیج ایرانیــان علیــه حکومــت محمدعلــی شــاه، مشیرالســلطنه صدراعظــم برکنــار شــد. 

بــه دنبــال برکنــاری مشیرالســلطنه، کامــران میــرزا نایــب الســلطنه بــه صدراعظمــی رســید، امــا تنهــا دو روز بعــد او نیــز از کار برکنــار شــد. در همیــن روز محمدعلــی 

شــاه دســتخط دیگــری مربــوط بــه برقــراری دوبــارۀ مرشوطــه و تعییــن روز انتخابــات صــادر کــرد. او همچنیــن فرمــان عفــو عمومــی را صــادر کــرد و افــزود، همــۀ 
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مجرمــان سیاســی در ایــران و خــارج مشــمول عفــو خواهنــد بــود.)4۹( براســاس ایــن فرمــان تبعیدیــان نیــز مــی توانســتند بــه کشــور بازگردنــد. روز بعــد، نارصامللــک 

کــه در اروپــا و در حالــت تبعیــد مــی زیســت، بــه نخســت وزیــری برگزیــده شــد و در غیــاب او ســعدالدوله موقتــاً رسپرســتی دولــت را برعهــده گرفــت. گــروه بزرگــی 

از مرشوطــه خواهــان کــه در بــارگاه حــرت عبدالعظیــم و ســفارت عثامنــی متحصــن شــده بودنــد، از تحصــن خــارج شــده  و مســلح شــدند. در ایــن روزهــای بحــران 

دولــت ســعدالدوله نیــز اســتعفا کــرد، امــا شــاه اســتعفای آن را نپذیرفــت. در دهــم خــرداد مــاه، گروهــی  از رسبــازان در اعــرتاض بــه پرداخــت نشــدن حقــوق خــود 

در میــدان توپخانــه بســت نشســتند.)50( بدیــن ســان دامنــۀ بحــران، ارتــش را نیــز فــرا گرفــت.

در ایــن اوضــاع، رسدار اســعد کــه بــه تازگــی از ســفر اروپــا بازگشــته بــود، بــا ســپاهی هزارنفــری از رسبــازان بختیــاری و یــک قبضــه تــوپ، اصفهــان را بــه قصــد حملــه 

بــه تهــران و تــرف آن تــرک کــرد. مرشوطــه خواهــان تربیــز و گیــالن، تــرف تهــران را درســت منــی دانســتند و ایــن مهــم در ســایۀ  پافشــاری هــای رسدار اســعد و یپــرم 

خــان ارمنــی ممکــن شــد. ســپهدار تنکابنــی کــه از دولتمردانــی بــود کــه بــه مرشوطــه خواهــان پیوســته بــود، در اثــر مذاکــرات هــرروزه بــا رومانــف، کنســول روســیه 

بارهــا کوشــید مجاهــدان را از حملــه بــه تهــران و تــرف آن بــازدارد؛ امــا یپــرم خــان و دیگــر همرزمــان او در برابــر ســپهدار ایســتادند.)5۱(

نیروهــای رسدار اســعد، مجاهــدان زیــر فرمــان یپــرم خــان و ســپهدار تنکابنــی  بــه هــم پیوســتند و در بیــرون شــهر اردو زدنــد. در نربدهایــی کــه در روزهــای 22و 2۳ 

تیرمــاه ۱288 در بادامــک میــان مرشوطــه خواهــان و دولتیــان روی داد، مرشوطــه خواهــان پیــروز شــدند. در روز 2۳ تیرمــاه مرشوطــه خواهــان وارد تهــران شــدند. در 

24 تیرمــاه نــربد خیابانــی میــان مرشوطــه خواهــان و لیاخــوف در خیابــان هــای تهــران روی داد کــه بــه پیــروزی مرشوطــه خواهــان انجامیــد. در 25 تیرمــاه محمدعلــی 

شــاه بــه همــراه خانــوادۀ خــود در پنــاه پانصــد قــزاق بــه بــاغ ســفارت روســیه پناهنــده شــد. یــک کمیســیون عالــی 28 نفــره از میــان مرشوطــه خواهــان انتخــاب شــد 

و ادارۀ امــور کشــور را در دســت گرفــت. ایــن کمیســیون در نخســتین جلســۀ خــود محمدعلــی شــاه را از ســلطنت برکنــار کــرد و ولیعهــد ســیزده ســالۀ او، احمدمیــرزا 

را بــه ســلطنت برگزیــد. در ایــن میــان ســیدعبدالله بهبهانــی در پــی آن بــود کــه بــا گرفــن رشــوه ای بــه مبلــغ ۱50000 تومــان از ظــل الســلطان، مقدمــات ســلطنت او 

را فراهــم کنــد.)52( از آنجــا کــه ســن ولیعهــد بــه حــد نصــاب قانونــی نرســیده بــود، کمیســیون علیرضــا عضدامللــک، رئیــس ایــل قاجــار را بــه نیابــت ســلطنت برگزیــد. 

پــس از آن در 26 تیرمــاه یــک دادگاه انقالبــی بــرای محاکمــۀ کارگــزاران محمدعلــی شــاه تشــکیل شــد. در هشــتم مــرداد، دادگاه انقــالب، صنیــع حــرت و مفاخرامللــک 

و در نهــم مــرداد، شــیخ فضــل اللــه نــوری را بــه اعــدام محکــوم کــرد.)5۳( در همیــن روزهــا، دولــت روســیه کــه رسبــازان خــود را بــه تربیــز فرســتاده بــود، مــی خواســت 

ســتارخان و باقرخــان را بــه عثامنــی بفرســتد و ایــن دو چــون از ســپهدار تکلیــف جســتند، او ایشــان را بــه تهــران دعــوت کــرد.
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روحانیــان کــه در دورۀ صفــوی از قدرتــی کــم ماننــد برخــوردار بودنــد و در دوران فرمانروایــی دو سلســلۀ افشــار و زنــد محــدود شــدند، در دورۀ قاجــار و بــه ویــژه 

فتحعلــی شــاه، بــار دیگــر نفــوذی بســیار یافتنــد. در دورۀ محمدشــاه و نارصالدیــن شــاه، قتــل دو نخســت وزیــر بــا کفایــت همچــون قائــم مقــام فراهانــی و میــرزا تقــی 

خــان امیرکبیــر، بــا ســکوت معنــی دار آنهــا روبــرو شــد. برکنــاری نخســت وزیرانــی چــون میرزاحســین خــان سپهســاالر و امیــن الدولــه هــم بــا دخالــت اینــان روی داد. 

بــا ایــن وصــف، گروهــی از آنــان بــه جنبــش مرشوطــه خواهــی پیوســتند. در مقابــل، گروهــی پشــتیبان اســتبداد باقــی ماندنــد. توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه مرشوطــه، 

مفهومــی غربــی بــود و زاییــدۀ عــر رنســانس کــه ملتهــای مؤســس آن در ســامانه هــای سیاســی خــود دیــن را از سیاســت جــدا کــرده بودنــد، پیوســن روحانیــان بــه 

ایــران جنبــش مرشوطــه، ایــن پرســش را پیــش مــی آورد کــه چگونــه مــی شــد اصــول یــک حکومــت عرفــی ماننــد مرشوطــه را بــا سیاســت دینــی آشــتی داد؟

از آنجــا کــه مرشوطــه مفهومــی غربــی بــود و ایرانیانــی کــه آن را بــه جامعــه معرفــی کــرده بودنــد، در زمــرۀ روشــنفکران عرفی)ســکوالر( بودنــد، روحانیــت کــه از 

دارنــدگان قــدرت سیاســی و اقتصــادی بــود و در جایگاهــی در میانــۀ طبقــات حاکــم و ملــت جــای داشــت، ناگزیــر از واکنــش بدیــن پدیــده بــود. بــرای نشــان دادن 

جایــگاه روحانیــت در ســاختار قــدرت، منونــه ای از برخــورد روحانیــت بــا کارگــزاران قــدرت سیاســی را از زبــان ابراهیــم فخرایــی دراینجــا مــی آوریــم:» در تحصــن 

علــام علیــه عیــن الدولــه، حاجــی آقــا محســن عراقــی از طــرف عیــن الدولــه بــه مســجد جمعــه آمــد و پیامــی از ســوی او آورد بــه ایــن مضمون:»آقایــان علــام محرمانــه 

متفــرق شــوند واال ناچــارم بــازور متفــرق کنــم.« حاجــی شــیخ فضــل اللــه کــه در مســجد حضــور داشــت، گفت:»آیــا ایــن حرفهــا از دهــان عیــن الدولــه خــارج شــده 

اســت؟« حاجــی آقــا محســن کــه خلقــش تنــگ شــده بــود، بــا تغیــر گفــت: »یعنــی مــن دروغ مــی گویــم، آخونــد؟« حاجــی شــیخ مجــدداً اظهــار کرد:»کســی کــه 

حیــات و مامتــش زیــر قلــم ماســت چگونــه جرئــت مــی کنــد چنیــن جمالتــی را بــه زبــان بیــاورد. بــه او بگــو مــا از تــو واهمــه ای نداریــم و عنقریــب تکلیفــت را 

روشــن مــی کنیــم.«)54(

بررســی اســناد دوران انقــالب مرشوطیــت نشــان مــی دهــد کــه کوشــش هایــی بــرای شــبیه ســازی مفهــوم مرشوطیــت بــا میــراث مفاهیــم کشــورداری ایرانــی و اســالمی 

صــورت گرفــت تــا واکنــش دینــداران و روحانیــان را برنیانگیــزد:» در جریــان همیــن آشناســازی هــا بــود کــه »آزادی قلــم و بیــان« در زبــان و بیــان روشــنفکرانی چــون 

یوســف خــان مستشــارالدوله و ملکــم خــان و بســیاری از روحانیــون و مرشوطــه خواهــان، بــه ســادگی بــه » امربــه معــروف و نهــی از منکــر« معنــی مــی شــد و از آن 

مهــم تــر، اســاس مرشوطیــت و حتــی دموکراســی بــه »امرهــم شــوری بینهــم« تعبیــر مــی گردیــد.« )55( ملکــم خــان از پیشــگامان مرشوطــه خواهــی در نوشــته ای 

چنیــن مــی گویــد:» مکــرر گفتــه ام و بــاز هــم مــی گویــم مالحظــۀ فناتیــک اهــل مملکــت الزم اســت.... مــی بایســت کــه از علــوم مذهبیــۀ مــا و قوانیــن فرانســه و 

غیــره و وضــع ترقــی آنهــا اســتحضار کامــل داشــته باشــند و .... بفهمنــد کــدام قاعــدۀ فرانســه را بایــد اخــذ منــود و کــدام یــک را بنــا بــه اقتضــای حالــت اهــل مملکــت 

بایــد اصالحــی کــرد.« و دربــارۀ کنســتی توســیون و قانــون اساســی مرشوطیــت چنیــن مــی نویســد: اصــول ایــن قانــون بطــوری مطابــق اصــول اســالم اســت کــه میتــوان 

گفــت ســایر دول قانــون اعظــم خــود را از اصــول اســالم اخــذ کــرده انــد.)56(
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اینگونــه بــود کــه روحانیــت مانعــی بــرای ورود خــود در ایــن جنبــش منــی دیــد. دیــدگاه روحانیــون مرشوطــه خــواه بــا توجــه بــه پیــش زمینــۀ درگیــری صلیبــی اســالم 

و مســیحیت شــکل گرفتــه بــود:»کار نفــوذ دول غیرمســلامن در ایــران تــا بدانجــا رســیده کــه »مســیونرها« یعنــی مأموریــن مذهبــی آنهــا در ایــن جــا و آن جــا »بــه 

خــاک ایــران ریختــه« و »در اقطــار آن بنــای مــدارس گذاشــته و مشــغول نــرش مذهــب خــود هســتند.« آیــا اینهــا »مقدمــۀ تســلط و اســتیالی ملــل اجنبیــه ... نخواهــد 

بــود؟«)57( روحانیــت پیوســن بــه مرشوطیــت را راهــی بــرای اســتقرار حکومــت رشع مــی دانســت؛ چنــان کــه در نوشــته هــای ثقــة االســالم تربیــزی مــی خوانیــم:» 

پــس مرشوطــه خواهــان بــرای »حفــظ بیضــۀ اســالم و اعتــالی کلمــۀ حقــه« و بــرای ایــن کــه »ســلطنت اســالم یــا ایــران کــه مذهبــش طریــق اثنــی عــرشی اســت، 

متزلــزل« نشــود، عــالج کار را در »مرشوطــه شــدن دولــت و محــدود شــدن ســلطنت و منــع اســتبداد آن دیدنــد و بــه ایــن لحــاظ بــه تهیــه و مقدمــات آن کــه اساســش 

دارالشــوری اســت مشــغول شــدند.«)58(

این دیدگاه را در نوشته های دیگر روحانیان بانفوذ عر مرشوطیت نیز می توان یافت.
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پژوهشــگران و مورخــان دالیــل روی دادن جنبــش ملــی مرشوطیــت ایــران را چنیــن برشــمرده انــد: ۱. شکســت روســیه از ژاپــن؛ 2. انقــالب۱۹05 روســیه؛ ۳. ورود هیئــت 

هــای سیاســی اروپایــی از زمــان فتحعلــی شــاه بــه ایــران؛ 4. ارتبــاط یافــن بخشــی از مــردم ایــران بــا اروپــا؛ 5. تغییــر در ســاختار اقتصــادی 6. افتتــاح مــدارس جدیــد 

در تهــران و دیگــر شــهرها؛ 7. ورود وســایل ارتباطــی جدیــد همچــون تلگــراف، تلفــن و پســت جدیــد؛ 8. ترجمــۀ کتــاب از زبــان هــای اروپایــی؛ ۹. شــکل گیــری یــک 

طبقــۀ تحصیــل کــرده و ورود آن بــه عرصــۀ اجتــامع؛ ۱0. رسشکســتگی ناشــی از شکســت هــای بــزرگ نظامــی ایــران در جنــگ بــا روســیه در دورۀ قاجــار و تجزیــۀ 

بخشــهایی از رسزمیــن هــای شــاملی کشــور و افغانســتان؛ ۱۱. شکســت ســپاه نارصالدیــن شــاه در مــرو؛۱2. دادن امتیازهــای اقتصــادی مکــرر و غیرعادالنــه بــه روســیه 

و انگلســتان؛ ۱۳. انســداد سیاســی و از بیــن رفــن مرشوعیــت سلســلۀ قاجــار؛ ۱4. گســرتش فقــر؛ ۱5. افزایــش مالیاتهــا.)5۹(

احمــد ، تاریخنــگار مرشوطــه در کتــاب تاریــخ مرشوطــۀ ایــران، پیوســته بــر آگاهــی نداشــن مــردم از معنــای مرشوطــه تأکیــد مــی کنــد: » جــای افســوس آنســت کــه 

بــا آن تکانــی کــه بــه نــام آزادی خواهــی بــه مــردم داده بودنــد، بــاری، در ایــن زمینــه بــه آنــان آمــوزگاری ننمودنــد. معنــی درســت مرشوطــه و مجلــس و قانــون را بــه 

آنــان نفهامنیدنــد، و یــک راهــی بــرای کوشــش بــرای ایشــان بازنکردنــد، و یــک آرمانــی بــه ایشــان ندادنــد.«)60(

در جــای دیگــر چنیــن مــی خوانیــم:» وقتــی بــار اول دســتور انتخابــات بــه شــهرها داده شــد، مــردم  زنجــان گفتنــد مــا وکیــل الزم نداریــم. کســی وکیــل انتخــاب مــی 

کنــد کــه دعوایــی بــا کســی داشــته باشــد. حاکــم زنجــان مراتــب را بــه مرکــز گــزارش داد. مرکــز، لــزوم انتخابــات را مجــدداً تأکیــد کــرد. ایــن بــار مــردم گفتنــد: پــس 

وکیــل مــا خــود اعلیحــرت هامیونــی باشــند. بــه حاکــم دســتور داده شــد بــه آقایــان بگوینــد، ایشــان پادشــاه همــۀ مملکــت هســتند، امــا هــر شــهری بایــد وکیلــی 

هــم داشــته باشــد. ایــن بــار مــردم جــواب دادنــد: پــس وکیــل مــا حــرت صاحــب الزمــان )عــج( اســت. دولــت دیــد بــه هیــچ وجــه حریــف مــردم منــی شــود. تلگــراف 

رمــزی بــه حاکــم شــد کــه انتخابــات را بــا رشکــت فــراش هــای حکومتــی و مســتخدمین مالیــه و پســت و تلگــراف کــه تنهــا ادارات آن روزی بودنــد، انجــام دهــد. 

حاکــم چنیــن کــرد و وکیــل زنجــان  بــا ۳7 رأی انتخابــات شــد و بــه مجلــس رفــت!«)6۱( در هــامن زمــان، گفتــه مــی شــد یــک مــالی ســاده دل در تربیــز گفتــه اســت: 

»مرشوطــه یعنــی کبــاب بــه عــرض یــک وجــب.«)62(

ــا مناینــدگان مجلــس اول، شــیخ عبدالحســین الری در الر، نوعــی حکومــت  ــود کــه در گرماگــرم درگیــری هــای مســتبدان ب ــان ب ــارۀ مرشوطــه چن پراکندگــی آراء درب

خودمختــار تأســیس کــرد. حکومــت او بــرای کارهــای پســتی، متــربی چــاپ کــرده بــود کــه بــر روی آن عبــارت »پســت ملــت الر« آمــده بــود. مهــری بــر روی متــرب زده 

مــی شــد کــه عبــارت» االســالم یعلــو و ال یعلــی علیــه« را بــر آن نقــش مــی کــرد. او دســتور داده بــود از مببئــی منگنــه بخرنــد و بــرای الر بفرســتند تــا ســکه هــای طــال 

و نقــره را هــم بــه نــام الر بزننــد کــه فرصــت نیافــت! )6۳(

بــا توجــه بــه بــی ســوادی عمومــی و ورشکســتگی کشــور، طبقــات ثرومتنــد بســیار زود در نظــم مرشوطــه جایــگاه خــود را بازیافتنــد. بــه زودی بــرای کســب قــدرت 

ــود. خــودرسی  ــه ب ــاال گرفت ــی شــاه ب ــت محمدعل ــزاران دول ــاز شــد. خشــونت در کار کیفــردادن کارگ ــاح هــای گوناگــون مرشوطــه خواهــان کشــمکش آغ ــان جن می

هــای مجاهــدان و نیروهــای مرشوطــه اعــرتاض بســیاری از مرشوطــه خواهــان را هــم برانگیختــه بــود: والیکــو از مجاهــدان گرجــی کــه بــه مجاهــدان پیوســته بــود، 

ــه روســیه  ــم ب ــد مراجعت ــگام بازگشــت گفــت:» هرچن ــد و هن ــد و عــازم بازگشــت گردی ــرو شــد، رنجی ــان روب ــا بــی نظمــی هــا و خــودرسی هــای آن هنگامــی کــه ب

مالزمــه بــا تیربــاران شــدنم دارد، مــع هــذا ایــن تیربــاران شــدن را بــه مشــاهدۀ بعضــی اعــامل ناشایســت کــه از طــرف پــاره ای از مجاهدیــن رس مــی زنــد، ترجیــح 

مــی دهــم.«)64( دخالــت روحانیــان در همــۀ امــور، آغــاز شــده بــود.)65( خواســته هــای متفــاوت مرشوطــه خواهــان کــه طیفــی گســرتده از شــیخ فضــل اللــه نــوری 

تــا یپــرم خــان را در برمــی گرفــت، رخ منــوده بــود.

یــک ناظــر غربــی کــه در آن زمــان در ایــران شــاهد جنبــش مرشوطیــت بــوده اســت، نقــش روحانیــان در مرشوطیــت ایــران را چنیــن بــرآورد مــی کنــد:» گرچــه رهــربی 

علــام در جنبــش »مردمــی« بالمنــازع بــود، امــا خودشــان بــه هیــچ روی متحــد نبودنــد و تعجــب آور نیســت کــه وقتــی پیــروزی نخســتین بــه دســت آمــد، نتوانســتند بــا 
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هــم مباننــد. برخــی از آنــان شــاید بــه ســادگی فقــط بــه شــوق نگاهــداری امتیــازات موجودشــان بــه دســت و پــا افتــاده بودنــد؛ چــون کــه مــی دیدنــد ایــن امتیــازات 

بــر اثــر گرایشــهای جدیــد دارد از الی انگشتانشــان فــرو مــی لغــزد. برخــی دیگــر کــه بــه یکــی از جبهــه هــا کشــیده شــدند، هیــچ دلیــل جــدی نداشــتند مگــر رقابــت 

شــخصی و جــاه طلبــی. برخــی نیــز جنبــش جدیــد را بــه عنــوان مرحلــه ای بــه ســوی اســتقرار ملکــوت خــدا بــر زمیــن مــی دیدنــد، و دیگــران در پذیرفــن حکومــت 

پارملانــی امــکان تحدیــد اســتبداد را مــی دیدنــد. هــدف آنــان پذیرفــن متــدن غربــی نبــود، بلکــه فقــط فنــون آن بــود تــا تفــوق قانــون را کــه بــه نظــر آنــان رشیعــت 

بــود، برقــرار ســازند و از نفــوذ خارجــی مامنعــت کننــد.«)66(

اکرثیــت در مجلــس شــورای ملــی از دورۀ دوم بــا زمینــداران و درباریــان و دولتمــردان قاجــار بــود و نخســت وزیــران دورۀ اســتبداد، پــس از مرشوطیــت بارهــا بــه 

قــدرت رســیدند. ســاختار قــدرت، تقریبــاً، دســت نخــورده باقــی مانــد و بــه دلیــل ناآگاهــی مــردم از حقــوق خــود، فرمانروایــان دورۀ مرشوطــه هــم در ادارۀ جامعــه 

بــه راه حاکــامن دورۀ اســتبداد رفتنــد: »نائــب الحکومــۀ یــزد در دورۀ مرشوطــه حاجــی عابــد نامــی بــود. او متصــل منــاز مــی خوانــد و جریمــه دویســت تومــان مــی 

کــرد و دوســاعت رعیــت بــی جــان را زیــر چــوب مــی کشــت.)67(

دربــارۀ لجــام گســیختگی و هــرج ومــرج در دوران اســتقرار دولــت مرشوطــه چنیــن مــی خوانیــم:» اگــر ایــران نظــم بگیــرد وبــه یــک انــدازه مــردم ســاکت شــوند، بــه 

خــدا معجــزه و کرامــت اســت و اینهــا شــق القمــر کــرده انــد. زیــرا از ایــن تغییــر ســلطنت، از ایــن بســتنها، از ایــن کشــتنها و مصــادره هــا ذره ای، خــورده ای، بــرای 

ملــت نتیجــه ای و مثــری حاصــل نشــده . اســتبداد قدیــم مــا از یــک مــکان بــه امکنــۀ زیــاد و از یــک شــخص بــه اشــخاص مختلفــه رسایــت کــرده و امیــد بهبــودی 

نیســت.«)68(

ــان مــی کند:»جنبــش مرشوطیــت بســیاری چیزهــا را  ــن بی ــد آورد، چنی ــران پدی ــی را کــه جنبــش مرشوطیــت در جامعــۀ ای ــردازان معــارص تغییرات ــه پ یکــی از نظری

مــرشوط کــرد بــه رأی مــردم. کشــور در آن هنــگام همــۀ افقهــا و چشــم اندازهــای خــود را از دســت داده بــود و در خدمــت منافــع عــده ای انگشــت شــامر قــرار گرفتــه 

بــود. مرشوطیــت راهــی را گشــود کــه توانایــی جمــع آوری و ســامان بخشــیدن بــه آن را نداشــت. تجربــه ی اجتامعــی و سیاســی انــدک بــود و گرایــش بــه ســودجویی 

بســیار بــاال. منافــع ملــی بــه صــورت عشــایر، زمینــداران، گروههــای سیاســی، دســتجات رسکــش و ... همچنــان باقــی مانــد.«)6۹(
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بازخوانــی تاریــخ مرشوطیــت را در اینجــا بــه پایــان مــی بریــم. در یکصــد و  دومیــن ســالگرد مرشوطیــت ایــران، بــه آرمــان هــای ایــن جنبــش ملــی مــی اندیشــیم: 

حاکمیــت ملــی، اســتقالل ملــی، برقــراری قانــون، آزادی، پیرشفــت کشــور و بهــروزی ایرانیــان. در یکصــد ســالی کــه از صــدور فرمــان مرشوطیــت مــی گــذرد، ایرانیــان 

کوششــهای بســیاری را در پیگیــری ایــن آرمانهــا بــه کار بســته انــد: همــکاری بــا  دو نظــام سیاســی کــه راهــربد خــود را »توســعۀ تــک فرمــان« قــرار داده بودنــد، بــه 

پیــروزی رســانیدن یــک جنبــش ضداســتعامری )ملــی شــدن صنعــت نفــت ۱۳۳۱(، انجــام یــک جنبــش سیاســی )بهمــن۱۳57(، همراهــی بــا یــک حرکــت اصــالح طلبانــۀ 

حکومتــی )دوم خــرداد ۱۳76(. بــا ایــن وصــف کوشــش ایرانیــان بــرای دســتیابی بــه همیــاری ملــی در ادارۀ کشــور، دســتیابی بــه آزادی بیــان و حفــظ اســتقالل فرهنگــی، 

سیاســی و اقتصــادی ادامــه دارد. جنبــش مرشوطیــت همچــون دیگــر جنبــش هــا و انقالبهــای سیاســی فــراز و نشــیب ویــژۀ خــود را داشــت. مرشوطــه خواهــان اگرچــه 

بــه اهــداف خــود نرســیدند، امــا کوشــش ســرتگ آنــان در گوشــزد کــردن حقــوق انســانی بــه حاکــامن مســتبد، کوششــی مردانــه بــود. اگــر پــس از آن، ایرانیــان و بخشــی 

از آســیا و آفریقــا  توانســتند جنبشــهای ضداســتعامری بــه راه بیندازنــد، ایــن مهــم بــر بســرتی شــکل گرفــت کــه آزادیخواهــان مرشوطــه خــواه ایرانــی آن را فراهــم 

ســاخته بودنــد. اگــر امــروز ایرانیــان آزادی فــردی )حــوزۀ خصوصــی( را در زمــرۀ خواســته هــای خــود از حکومــت قــرار داده انــد، ایــن بــی گــامن نتیجــۀ کوششــهای 

مرشوطــه خواهــان اســت. بــه یــاری پایمــردی آنــان بــود کــه متــاس بــا غــرب و متــدن آن بــرای مــا ممکــن شــد. ســهم یافــن در کار تولیــد دانــش نویــن و بقــای ایــران 

بــه عنــوان یــک کشــور باســتانی در جهــان مــدرن نیــز از دســتاوردهای مرشوطــه خواهــان میهــن پرســت بــود. دســتاوردهای ایــن جنبــش بــود کــه تــودۀ »رعیــت« را 

بــه» ملــت« تبدیــل کــرد.)70(

 در مقابــل ایــن خواســته هــا و دســتاوردها، البتــه، دیگرانــی هــم هســتند کــه »مرشوطــه« را بــه دلیــل غربــی بــودن، رد مــی کننــد و کوشــش ایرانیــان بــرای دســتیابی 

بــه همــکاری ملــی در ادارۀ کشــور را بــه متســخر مــی گیرنــد و منکــر حضــور هــر گونــه جریــان سیاســی مــی شــوند.)7۱( یــا لبــاس اســتاندارد و جهانــی کشــتی گیــران 

را رشم آور مــی داننــد و پخــش مســابقات ورزشــی زنــان از تلویزیــون را در شــأن نظــام سیاســی منــی داننــد.)72(
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در معنای تاریخی »دولت« و »ملّت«

ماشاءالله آجودانی

تــا پیــش از نهضــت مرشوطیــت، در دوران اســتبداد قاجــار هیــچ زمینــه ای بــرای پیدایــی و تشــّکل احــزاب سیاســی وجــود نداشــت. نیــروی متشــکل سیاســی غیــر روحانی 

کــه بتوانــد نقــش اپوزیســیون دولــت و در معنــای عــام آن حکومــت را بــه عهــده بگیــرد، در میــان نبــود. چنیــن نقشــی عمــالً بــه عهــده روحانیــون بــود. تقســیم قــدرت 

اجتامعــی دوســو داشــت، یــا در حیطــه اقتــدار دیــن بــود، یــا در حیطــه اقتــدار ســلطنت کــه در معنــای عــام از آن بــه »دولــت« تعبیــر مــی شــد. . . بــه همیــن جهــت 

از شــاه و صدراعظــم و وزرایــش بــه رؤســای دولــت و از مراجــع و مجتهــدان بــه رؤســای »ملـّـت« تعبیــر مــی شــد. »ملــت« در معنــای رشیعــت، دیــن و آییــن و گاه در 

معنــای پیــروان دیــن و آییــن، و »دولــت« در معنــای ســلطنت، حکومــت و عوامــل آن. دســتگاه قضائــی، ثبــت امــالک و قراردادهــا و رســیدگی بــه مرافعــات حقوقــی و 

صــدور احــکام مربــوط بــه آن، در اختیــار رؤســای ملـّـت یعنــی روحانیــون بــود و حکومــت سیاســی از آِن دولــت. محکمــه هــای عرفــی عمــالً فاقــد قــدرت الزم بودنــد. 

نظــام مالیاتــی هــم بــر دو نــوع بــود. روحانیــون مالیــات رشعــی را دریافــت مــی کردنــد و دولتیــان مالیــات عرفــی را. مداخلــه هــر یــک در قلمــرو قــدرت دیگــری باعــث 

کشــمکش هــا، درگیــری هــا و اضطــراب اجتامعــی مــی شــد.

اگــر چنیــن ســاختاری از تقســیم قــدرت سیاســی و اجتامعــی و مهــم تــر از آن اگــر چنیــن مفهومــی از »دولــت« و »ملـّـت« بــه درســتی شــناخته نگــردد، در درک تحــّوالت 

تاریــخ ایــن دوره و درک یکــی از مهــم تریــن وجــوِه علــِل اختــالف بیــن »ملـّـت« )دیــن( و »دولــت« )ســلطنت( و رسدمــداران آن هــا، دچــار مشــکل خواهیــم شــد.

شــیخ ابراهیــم زنجانــی در گــزارش ارزنــده اش دربــاره آغــاز انقــالب مرشوطــه و در بحــث انتقــادی ای کــه از دولــت و ملّــت در دوره اســتبداد قاجــار بــه دســت مــی 

دهــد، بــه حــد و حــدود و کاربــرد عــام مفهــوم تاریخــی ایــن دو »کلمــه«: »دولــت و ملّــت«، چنیــن اشــاره مــی کنــد: » بدبختانــه دولــت ایــران بــه واســطه فاجعــه 

اســتبداد، عبــارت بــود از دو نفــر شــاه و صــدر اعظــم، و نفــوذ زنــان و خلوتیــان و چنــد نفــر درباریــان و ملّــت هــم عبــارت بــود از رؤســا و آقایــان علــام کــه بــه هــر 

وســیله اســم و شــهرتی پیــدا منــوده و ملجــاء شــده بودنــد.« در تبییــن ایــن ســخن مــی نویســد »عــوام و عمــوم مــردم« از »حقــوق« خــود آگاه نبودنــد. رسنوشــت 

زندگانــی آنهــا در دســت دیگــران بــود. بــه نــام »اعتقــاد دینــی« هرچــه علــام مــی گفتنــد و امــر مــی منودنــد، »بــی چــون و چــرا، قبــول« مــی کردنــد. مــی گویــد: »کاش 

اختــالف دولــت و ملـّـت، یعنــی درباریــان و آخوندهــا، در رسترتیــب اداره مملکــت و نفــع ملـّـت و بقــاء اســتقالل« آن بــود. اختــالف بــررس ایــن اســت کــه یــک »مشــت 

رعیــت بدبخــت را. . . دولتیــان بیشــرت بخورنــد یــا مالهــا.«

 ایــن مفهــوم از »ملـّـت« و مالزمــت آن بــا معنــای رشیعــت، دیــن و توّســعاً پیــروان دیــن، و ایــن مفهــوم از »دولــت«، در کاربــرد اصطالحــی آن، بــه معنــای ســلطنت و 

قــدرت حکومــت، اصلــی تریــن و اساســی تریــن مفهومــی اســت کــه در تاریــخ دوران اســالمی، از ایــن دو کلمــه اســتنباط مــی شــده اســت. . . حتـّـی در جریــان نهضــت 

مرشوطیــت و اندکــی پــس از اعــالن مرشوطیــت، در بســیاری از نوشــته هــا مفهــوم مســلّط ایــن دو واژه هــامن مفهومــی اســت کــه پیــش از آن در تاریــخ ایــران از آن 

اســتنباط مــی شــد. . . عــدم توجــه بــه اســتمرار ایــن مفهــوم . . . باعــث بدفهمــی و نوعــی بدخوانــی بســیاری از نوشــته هــا و اســناد ایــن دوره و مهــم تــر از همــه 

باعــث بدفهمــی اختــالف بیــن ملّــت و دولــت هــم شــده اســت.

علـّـت ایــن بدفهمــی، ظاهــراً بــی اطالعــی از مفاهیــم اصلــی و اصطالحــی ایــن دو کلمــه و شــباهت در نــوع کاربــرد آنهاســت. ایــن شــباهت بــه حــّدی اســت کــه خواننده 

عــادی از تشــخیص معانــی اصلــی آنهــا بــاز مــی مانــد و مــی پنــدارد ملـّـت و دولــت در معانــی امــروزی آنهــا بــه مفهــوم nation و state بــه کار رفتــه اســت. و خواننــده 

متخّصــص هــم اگــر در درک آن معانــی بــا متــون کالســیک مشــکلی نداشــته باشــد، در بســیاری جاهــا، بــا متــون متأّخــر یعنــی متــون اواخــر دوره قاجــار و تشــخیص 

اینکــه ملـّـت و دولــت در ایــن نوشــته هــا بــه چــه معنــی بــه کار رفتــه اســت، دچــار مشــکل خواهــد شــد.

کاربــرد ملّــت در معنــای رشیعــت، آییــن، دیــن و گاه پیــروان دیــن و کاربــرد دولــت در معنــای ســلطنت، حکومــت و نوبــِت ســلطنت و حکومــت، در متــون تاریــخ و 

ادب فارســی و منابــع دینــی، پیشــینه ای بســیار طوالنــی دارد. . . .

در اندیشــه سیاســی اهــل ســّنت بــرای حکومــت، رشطــی بــرای معصــوم بــودن ســلطان، خلیفــه یــا امــام وجــود نــدارد. حتــی بعضــی از علــامی اهــل ســّنت امثــال غزالــی 
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و ابــن تیمیــه، در نوشــته هــای خــود، حکومــت ســلطان جابــر را بــر اســاس رضورت، یــا پذیــرش واقعیــت توجیــه کــرده انــد. یکــی از علــامی برجســته اهــل 

ســّنت، فضــل اللــه بــن روزبهــان خنجــی اصفهانــی، کــه در آرزوی برپایــی حکومــت اســالمی کتــاب ســلوک امللــوک را بــه تحریــر درآورد، پــا را تــا بــدان جــا پیــش 

نهــاد کــه رصیحــاً نوشــت: »ســلطان در عــرف رشع کســی اســت کــه بــر مســلامنان مســتولی باشــد، بــه حکــم شــوکت و قــّوت لشــکر. و علــام گفتــه انــد: واجــب 

اســت طاعــت امــام و ســلطان در هــر چــه امــر و نهــی کنــد مــادام کــه مخالــف رشع نباشــد، خــواه عــادل باشــد، خــواه جابــر«. جــدا از تناقــض هایــی کــه در 

اندیشــه سیاســی حکومــت علــامی اهــل ســّنت مــی تــوان نشــان داد، در واقعیــت، دیــن و دولــت جدایــی ناپذیــر تلقــی مــی شــد. ســلطان ولــی امــر محســوب 

مــی شــد. حــال آن کــه در تلّقــی شــیعی، حکومــت در اصــل از آن امــام معصــوم بــود و در غیبــت امــام، ســلطنت امــری غصبــی بــود و ســلطان غاصــب و 

ارکان ســلطنت عملــه جــور. بــه همیــن جهــت در نظریــه شــیعه، همیشــه اختالفــی اساســی بیــن ملّــت )دیــن و رشیعــت( و دولــت وجــود داشــت. ... در هــر 

دو نــوع تلّقــی از حکومــت، چــه تلّقــی ســّنی و چــه تلّقــی شــیعی، دیــن نقــش بزرگــی در امــر حکومــت داشــت. . . دیــن و ســلطنت دو پایــه اساســی قــدرت 

سیاســی و اجتامعــی در تاریــخ ایــران دوران اســالمی بــوده اســت و در تاریــخ قاجــار، اختــالف ایــن دو بــر رس تقســیم قــدرت سیاســی و اجتامعــی، داســتان 

دراز دامنــی دارد. . . ســاختار سیاســی و اجتامعــی ایــن دو قــدرت مهــم در تاریــخ ایــران و مالزمــت و ارتبــاط آن دو بــا هــم بــه انحــاء مختلــف در متــون ادب 

فارســی منعکــس شــده اســت. مضمــون ایــن روایــت: الدیــن و امللــک توامــان، دســتامیه ســخن رسایــی بســیاری از شــاعران شــده اســت. نفــوذ ایــن اندیشــه تــا 

بــه جایــی بــوده اســت کــه در دوره مصــدق، احمــد قــوام الســلطنه در مــواد برنامــه دولتــی کــه مــی خواســت بــر رس کار آورد، طــرح سیاســت داخلــی خــود را 

بــا ایــن عبــارت آغــاز کــرد: »ســلطنت و دیانــت دو مظهــر بــزرگ وحــدت ملــی ایــران بــوده و هســتند.«

 اّمــا مرشوطیــت، بــا ایجــاد دولــت قانونــی و بــا نــگارش قانــون اساســی و وضــع قوانینــی تــازه بــرآن شــده بــود تــا ســاختار کالســیک ایــن دو قــدرت سیاســی 

و اجتامعــی را بهــم بزنــد و بــا محــدود ســاخن قــدرت ســلطنت و قــدرت دیــن و روحانیــون، بــه قــدرت تــازه ای دســت یابــد. قدرتــی کــه مــی بایســت در 

حکومــت قانــون )عــرف( تجلــی یابــد و همــه مــردم در برابــر آن متســاوی الحقــوق باشــند. اّمــا مشــکل بــزرگ نهضــت مرشوطــه از لحــاظ اجتامعــی ایــن بــود 

کــه مــی خواســت براســاس هــامن ســاختار دوگانــه قــدرت و اختــالف بیــن ملـّـت یعنــی دیــن، و دولــت یعنــی ســلطنت، بــه چنیــن قدرتــی: حکومــت قانونــی و 

عرفــی دســت یابــد. اگــر مشــارکت روشــنفکران غیــر مذهبــی و مذهبــی در انقــالب مرشوطــه بــدان جهــت صــورت گرفتــه بــود کــه قــدرت ســلطنت و دیانــت، 

هــر دو را محــدود کننــد، مشــارکت روحانیــون در رهــربی انقــالب، در اصــل بــرای محــدود کــردن قــدرت ســلطنت و »حفــظ بیضــه اســالمی« بــود و اگــر بــه 

محدودیــت قــدرت روحانیــون هــم مــی اندیشــیدند، منطورشــان محدودیــت قــدرت »علــام ســوء« بــود.

مرشوطه ایرانی و پیش زمینه های نظریه والیت فقیه )صص ۱5۳-۱62(
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آزادی های مدنی و 

نخستني قانون اساسی

نويسنده: ژانت آفاری

آزادی هــای مدنــی و نخســتني قانــون اساســی ايــران  ايــن روزهــا ســخن از روش هــای تاريخــی 
ــه تنهــا انقــالب هــای ســيايس، کــه  ــد. ن ــه تدریــج اســطوره صفــت شــده ان ای مــی رود کــه ب
ــندهای  ــا و س ــن ه ــی م ــه حت ــد، ک ــض ان ــر از تناق ــا و پ ــل و دل رب ــش عق ــت خوي در رسش
سياســی ای کــه در گــرو دار دگرگونــی هــای بــزرگ اجتامعــی پديــد مــی آينــد آمــاج خوانشــها و 
تفســرهای گوناگــون انــد. نســل هــای پــی در پــی مــردم ایــاالت متحــده امريــکا در خــط خــط 
بيانيــۀ اســتقالل 1776 نشــان غــرور و افتخــار ملّــی خوانــده انــد و در عباراتــی چــون: »آدميــان 
همگــی برابــر آفريــده شــده انــد، و حــق هــای ناســتاندنی از جملــه حــق زندگــي، آزادی و نیــل 
بــه شــادمانی« دارنــد بــه ديــدۀ ستايشــگری نگريســته انــد. بــا ايــن حــال هنــوز جــای ســخن 
هــای بســيار در چنــد و چــون فرآيندهائــی باقــی اســت کــه بــه تدویــن ايــن بيانيــه انجاميــده 
انــد. ايــن واقعيــت نيــز کــه بيانيــه ســال 1776 بــه آســانی بــا قانــون اساســی ســال 1787 کــه 
بــرده داری را روا مــی داشــت ســازگار منــی افتــد همچنــان محــل گفتگــو اســت. نخســتین قانــون 
اساســی ايــران )7-1906( و متمــم آن نيــز کامبيــش دچــار چنــني رسنوشــتی بــوده اســت.)1( ایــن 
ســند حــق قانونگــزاری مجلــس شــورای ملّــی را کــه قــرار بــود در کانــون قــدرت سياســی نشــیند 

بــه رســميت شــناخت و از دامنــه ی نفــوذ شــاه کاســت.
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طبــق ايــن قانــون قراردادهــای خارجــی بایــد بــه تصويــب مجلــس شــورا رســد، انجمــن هــای ايالتــی از اســتقالل رأی بهــره ور گردنــد، آزادی انتشــار و مطبوعــات 

تضمیــن و »اهالــی مملکــت« در برابــر قانــون برابــر شــناخته شــوند. بــا ايــن همــه، قانــون اساســی از بازکــردن گــره تعــارض ميــان قوانیــن عرفــی و احــکام رشع 

بازمانــد و در نتیجــه نتوانســت بــه شــامر قوانیــن اساســی مــدرن جهــان بپيونــدد. تدویــن کننــدگان ایــن قانــون، بیشــرت از قانــون اساســی ســال ۱8۳۱ بلژيــک اقتبــاس 

کردنــد گرچــه بــه قانــون هــای اساســی فرانســه، بلغارســتان و عثامنــی نیــز بــی اعتنــا نبودنــد. ایــن نوشــته بــه بررســی تأثــري ايــن الگوهــا بــر ســاختار قانــون اساســی 

نخســت ايــران مــی پــردازد و نشــان مــی دهــد کــه قانــون اساســی ايــران در پــاره ای زمینــه هــا از برخــی از قوانیــن اساســی اروپائیــان فراتــر رفتــه، بــه ویــژه از 

آن رو کــه از حقــوق پادشــاه کاســته و قلمــرو اختيــارات مجلــس شــورا و وزیــران را گســرتده تــر کــرده اســت. قانــون اساســی ايــران پایــه هــای بنــای دادگســرتی 

عرفــی را فراهــم آورد و از قــدرت ســنتی فقهــا و مجتهــدان کاســت. اّمــا از ديگــر ســو، قانــون اساســی امتیازهــای بــی ســابقه ای بــه اســالم و روحانيــت شــیعه داد 

و بديــرنوی هــم حقــوق مدنــی شــهروندان و هــم اســتقالل مجلــس شــورا و قــوه قضائیــه را مخــدوش کــرد. عدالــت در گفتــامن ســنتی شــاردن، جهانگــرد فرانســوی 

ســدۀ هفدهــم، پادشــاه ايــران را خودکامــه تريــن و نريومنــد تريــن شــاه جهــان مــی دانــد)2( رسپرســی ســايکس نيــز در نخســتني ســال هــای ســدۀ بيســتم چنــني 

مــی نــگارد کــه شــاه ايــران، »فرمــان روای خودکامــه ای بــود کــه اقتــدار مطلقــش در ســّنت پادشــاهان هخامنشــی ريشــه داشــت،« وهامننــد قطبــی بــود کــه همــۀ 

نظــام زندگــی اجتامعــی بــه گـِـردش مــی گشــت.«)۳( اّمــا، واقعیــت آن اســت کــه نقــش و نفــوذ ديگــر بازيگــران پهنــۀ سياســت از ایــن قــدرت مطلقــه مــی کاســت و 

خودکامگــِي پادشــاه را مهــار و محــدود مــی کــرد. بــه ســخن دیگــر، در جامعــۀ ســّنتی ايــران مــی تــوان نشــان از یــک ســاختار دوگانــه، و مردســاالِر، قــدرت گرفــت 

کــه در آن شــاهزادگان، روحانيــان، رسان قبيلــه هــا، و حاکــامن ایــاالت قــدرت شــاه را در برخــی زمینــه هــا محــدود مــی کردنــد.)4( درایــن ســاختار احــکام رشع از 

یکســو و قوانیــن و ســنت هــای عــريف، از ســوی دیگــر بــر روابــط خصوصــی و عمومــی حاکــم بودنــد. احــکام رشع را مجتهــدان و فقیهــان بــر پایــۀ قــرآن و احادیــث و 

روایــات و احــکام امامــان دوازده گانــه و نيــز برداشــت هــای فقيهــان شــيعی تعییــن مــی کردنــد و بــه اجــرا در مــی آوردنــد.)5( دولــت نيــز کارپــرداز رســوم و قوانیــن 

عرفــی بــود. در دوران قاجــار، ایــن قوانیــن را ديوانیــان انشــاء مــی کردنــد و داروغــه هــا بــه اجــرا مــی گذاشــتند. قاضيــان ديوانخانــه هــا بــه دســت شــاه منصــوب يــا 

برکنــار مــی شــدند. واليــان محلـّـی نيــز دادگاههــای عرفــی محلـّـی در ايالــت هــای خويــش داشــتند. در روســتاها نیــز دهخدايــان بــه داوری و ميانجيگــری کشــمکش 

هــای محلـّـی مــی پرداختنــد. اّمــا مــرز ميــان رشيعــت و قوانیــن عرفــی هيچــگاه روشــن و متاميــز نبــود. بــرای منونــه، در دوران پايانــی صفويــه )۱50۱-۱722( رسرشــتۀ 

قانونگــذاری در دســت رشيعــت مــداران بــود اّمــا در دوران نادرشــاه افشــار )۱7۳6-۱747( مقامــات دولتــی قانونگــذاری را یکــرسه بــه عهــده داشــتند. بــا اينجــال 

مــی تــوان گفــت کــه رويهمرفتــه روحانیــان بــه داوری هــای مذهبــی و مدنــی مــی پرداختــه و مأمــوران دولــت نيــز عهــده دار داوری و اجــرای حکــم در مــورد جرائــم 

عــادی بــوده انــد. در کشــمکش هــای مالــی نيــز بيشــرت دو داور بــه منايندگــی هريــک از دو طــرف بــه حــل مشــکل از راه ميانجيگــری و مصالحــه مــی پرداختــه 

انــد.)6( ايــن شــيوه هــا و برداشــت هــا از مقولــۀ عدالــت در جامعــه دســت کــم در چهــار مــورد بــا درک مــدرن از عدالــت ورزی تفــاوت دارنــد. نخســت اينکــه در 

ايــران، همچنــان کــه در متــدن هــای يونانــی و رومــی و جامعــه هــای اروپائــی ســده هــای ميانــه، عدالــت ورزی در گــرو رفتارهــای گوناگــون بــا آدميــان بــه فراخــور 

جايــگاه و رتبــۀ آنــان در پهنــۀ زندگانــی اجتامعــی بــوده اســت. پاســداری از سلســله مراتــب اجتامعــی در کانــون درک ســنتی از عدالــت مــی نشســت و پادشــاه 

عدالــت گســرت نيــز بــه نگاهبانــی از حــق هــای چهــار گــروه اجتامعــی و پاسداشــت سلســله مراتــب ميــان آنهــا مــی پرداخــت. اهــل قلــم، مــردان شمشــري، بازرگانــان 

و کشــاورزان هريــک حقــوق ويــژه ای مــی طلبيدنــد کــه در خــور مرتبــه و کارکــرد اجتامعــی ايشــان بــود. حســني واعــظ کاشــفی ايــن نــگاه ســنتی و همگانــی را 

چنــني بــه تصويــر مــی کشــد: هرآدمــی را جايــگاه و رتبــه ی ويــژه ای اســت کــه از گذشــته ی بســيار دور برايــش در نظــر گرفتــه شــده اســت اگــر هرکــس بخواهــد 

از گليــم خويــش پــا بــريون نهــد از چــپ و راســت کشــاکش هــا و کشــمکش هــا آغــاز مــی شــود پــس پادشــاه بايــد هرکــس را در جايــگاه فراخــور وی نگاهــدارد و 

آنــگاه شــکوفائی و بســامانی ملــک خويــش را نظــاره کنــد.)7( ايــن نــگاه ســنتی بــه عدالــت دســت پادشــاه را بــرای چريگــی بــر زندگــی درباريــان، وزيــران و کارمنــدان 

دولتــی مــی گشــود چنانکــه: »هرکــس کــه بــه مقــام و رتبــه ای دولتــی دســت مــی يافــت خويــش را نوکــر پادشــاه مــی دانســت و جــان و مــال و نامــوس اش و نيــز 

زندگــی فرزندانــش همــه و همــه در دســرتس شــاه بــود.«)8( بــی ســببی نيســت کــه تــا صدراعظمــی از چشــم شــاه مــی افتــاد جــان و مالــش هــردو بــر بــاد مــی 

رفــت.)۹( از ديگــر ســو، پنــاه بــردن بــه قــدرت فائقــۀ پادشــاه طبقــه هــای ميانــی و پائينــی اجتــامع را تــوان آن مــی بخشــيد کــه واليــان محــّي، شــاهزادگان و ديگــر 

وابســتگان بــه قلمــرو قــدرت را از زيــاده روی در ســتم بــه زيردســتان بازدارنــد. دومــني ويژگــی عدالــت ســّنتی پراکندگــی و گونگــی تعاریــف آن بــود چنانکــه بــرای 

يــک جــرم بــه فراخــور شــهر و ديــاری کــه درآن روی مــی داد کیفــری خــاص اِعــامل مــی شــد. ايــن مشــکل راه حــل چنــدان ســاده ای نداشــت بويــژه اينکــه بــه رغــم 

گونگوئــی حکــم هــا و کیفرهــا، حاکــم رشع هــر شــهر و ديــار خــود را بــه کانــون فقــه شــيعه مــی پيوســت و بديــن روی َعلـَـم اســتقالل و خودمختــاری در داوری و 

مجــازات برمــی افراشــت. همچنــان کــه خيــل بزرگــی از عاملــان دينــی نيــز کــه علــم فقــه اندوختــه بودنــد ســخن آخــر در داوری و تعيــني مجــازات را بــر زبــان مــی 

آوردنــد. در ايــن ميــان گــروه مجتهــدان در رأس عاملــان دينــی بــه بشــامر مــی رفتنــد. بيــرش مجتهــدان در حــوزه هــای فقهــی شــیعی عــراق آمــوزش مــی ديدنــد و از 

آن پــس حــق تفســري قــرآن و رشيعــت و تعيــني امــام جامعــت محلـّـی در هــر شــهر و روســتا را بــه دســت مــی آوردند.»پــاره ای از ايــن مجتهــدان بــه مقام«مرجعیــت 

ــد خــود مــی شــدند. در حالــی کــه دســت مراجــع تقليــد در تفســري احــکام و قوانیــن اســالم کامــال بــاز بــود،  شــيعه مــی رســیدند و رسمشــق همــۀ مؤمنــان مقلّ

هــر فــرد شــيعه مــی بايســت مرجعــی ويــژه را برگزينــد و در متامــی کارهــای دينــی و عبــادی خويــش از وی پــريوی کنــد. گروههــای گوناگــون ايرانيــان بســته بــه 

قوميّــت شــان، بيشــرت پــريو يــک مرجــع تقليــد ويــژه مــی شــدند و پــس از مــرگ وی پريوانــش ديگــری را بجــای وی برمــی گزيدنــد.)۱0( بــه ســبب ايــن گونگونــی 

و پراکندگــي، چــاره هــای بســياری کــه در ســدۀ نوزدهــم بــرای ســامان بخشــیدن بــه محاکــم رشعــی بــه کار بــرده شــد بــه فرجــام مطلــوب نرســید. بنانهــادن يــک 

نظــام يگانــۀ حقوقــی هــم در گــرو آشــتی عــرف و رشيعــت بــود و هــم وامــدار هامهنگــی مراجــع تقليــد در شــيوۀ تفســري رشیعــت. ناگفتــه پيداســت کــه چنیــن 

هامهنگــی بــه دگرگونــی شــگرفی در ســاختار پراکنــده و گونگــون رهــربی شــيعه مــی انجاميــد.)۱۱( ســومني ويژگــی عدالــت ســنتی در شــيوۀ مجــازات آن جلــوه گــر 

مــی شــود. تنبيــه بــدين- ماننــد بريــدن و جــدا کــردن پــاره هائــی ازبــدن- و تعمیــم دادن کیفــر گنــاه کار بــه افــراد طایفــه دو ویژگــی عدالــت ورزی ســنتی بــود. تــا 

ســال هــای پايانــی ســدۀ نوزدهــم نيــز کیفــر شــوريدن براســالم يــا پادشــاه مجــازات هــای ســنگین و گاه کشــن همــۀ بســتگان مجــرم بــود. منونــۀ ايــن مجــازات هــا 

را مــی تــوان در رسنوشــت پیــروان کیــش بــاب ديــد کــه در ســدۀ نوزدهــم رواج يافتــه بــود.
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در ســال ۱852، پــس از آنکــه چارتــن بابــی قصــد جــان نارصالديــن شــاه کردنــد، ســی تــن از رهــربان بابــی بــه گنــاه ارتــداد بــه مــرگ محکــوم شــدند و در کــوی و بــرزن 

بــه دســت گروههــای گونگــون اجتامعــی بــه شــيوه هــای بــی رحامنــه ای کشــته شــدند.)۱2( در ديگــر شــهرها و ايالــت هــای ايــران نيــز چنیــن کشــتارهائی روی داد. 

درايــن دوران شــکنجه و آزار زندانيــان و چــوب و فلــک کــردن و دســت و پــا و گــوش ايشــان شــيوه ی مرســوم مجــازات بــود.)۱۳( تنهــا در ســال ۱8۹6 بــود کــه، پــس 

ــا بدارآويخــن وی در پيــش چشــم همــگان  ــداد و ب ــی را ن ــن شــاه اجــازۀ شــکنجه کــردن مــريزا رضــای کرمان ــدش مظفرالدي ــن شــاه، فرزن از کشــته شــدن نارصالدي

موافقــت کــرد.)۱4( چهارمــني ويژگــی عدالــت ســنتی شــيعی در ايــران رفتــار نابرابــر بــا زنــان واقليــت هــای دينــی ايــران خــواه مســلامن ســنی و خــواه نامســلامن و 

بــردگان بــود. بايــد بــه يــاد داشــت کــه برخــالف ديــن يهــود و مســيحيّت کــه بــه زن حــق ارث بــردن از مــال نــداده اســت، زنــان مســلامن از حــق ارث برخوردارنــد. زن 

مســلامن همچنــني مــی توانــد پرداخــت نفقــۀ خويــش را از شــوهر طلــب کنــد. بــا ايــن همــه، قانــون ارث اســالمی کــه ســهم پــرس را دو برابــر دخــرت معــني کــرده اســت 

در بيشــرت بخــش هــای روســتائی و بويــژه آنجــا کــه مالکيــت زمــني در ميــان بــود بکلــی ناديــده گرفتــه مــی شــد.)۱5( بــرای بســياری زنــان شــهری نيــز تبعیــت از ایــن 

قانــون و دسرتســی بــه ســهم موروثــی امــکان پذيــر نبــوده اســت و زنــان از حضــور و مشــارکت در بخــش بزرگــی از ســپهر همگانــی برکنــار داشــته شــده و از حقــوق 

شــخصی ناچيــزی بهــره منــد بــوده انــد. حــق مــردان بــه چنــد همــرسی و طــالق نيــز آزادی هــا و حقوقــی انــدک بــرای زنــان در نهــاد خانــواده باقــی مــی نهــاده اســت. 

زنــان حتــی توانائــی بهــره وری از ایــن حقــوق انــدک را نيــز نداشــتند. اقليــت هــای دينــی نيــز بهمــني شــيوه از برابــری در برابــر قانــون محــروم بــوده انــد. يکــی از 

ویژگــی هــای دســتگاه عدالــت ســنتی پاســداری از متايزهــای دينــی و اجتامعــی و تفکیــک بیــن مســلامن و نامســلامن و شــخص آزاد و بــرده در جوامــع اســالمی بــوده 

اســت. بنــای بســياری ازيــن دوگانگــی هــای اجتامعــی در واپســني ســال هــای پادشــاهی صفــوی نهــاده شــد و تــا ســال هــای آغازيــن ســدۀ بيســتم نيــز دوام آورد. تنهــا 

بــا انقــالب مرشوطــه بــود کــه بیشــرت اعتقــادات ســّنتی بــا ارزش هــا و باورهــای نویــن روبــرو شــدند از آن جملــه ایــن کــه: متامــی شــهروندان )مــرد(، جــدا از رتبــۀ 

اجتامعــی شــان، در برابــر قانــون برابرانــد؛ ُمثلــه کــردن و بريــدن اعضــای بــدن مجرمــان مجازاتــی وحشــيانه و غريانســانی اســت؛ قانــون بايــد بــه يکســان در همــۀ 

شــهرها و ايالــت هــا بــه اجــرا درآيــد؛ نظــام بــرده داری غیــر انســانی اســت و رسانجــام گونگونــی ديــن و اميــان مذهبــی ايرانيــان مانــع از برابــری ايشــان در برابــر 

قانــون نیســت. اّمــا خواهيــم ديــد کــه بــرای شــاه و طبقــه روحانيــان پذيــرش ايــن گونــه آزادی هــا و برابــری هــای انســانی بــه هيــچ روی کار ســاده ای نبــود و در 

نتیجــه کشــمکش بیــن هــواداران و مخالفــان ایــن دگرگونــی هــا از آن روز تاکنــون تأثــري بســیار بــر مســري حرکــت سیاســی و فرهنگــی جامعــۀ ایــران نهــاده اســت. 

انقــالب مرشوطيــت در روز پنجــم اوت ســال ۱۹06 پــس از مــاه هــا تظاهــرات خيابانــی و شــورش هــای همگانــی مظفرالديــن شــاه )۱8۹6-۱۹07( بــه ناچــار فرمانــی 

صــادر کــرد کــه درآن از گشــايش مجلــس شــورای ملـّـی و تدویــن قانــون اساســی ســخن رفتــه بــود.)۱6( در دورۀ پنــج ماهــۀ آغــاز انقــالب، مرشوطــه خواهــان انتخابــات 

همــگاين ای برگــزار کردنــد و مناينــدگان مجلــس را روانــۀ خانــه ملّــت ســاختند. قانــون انتخابــات کــه در مــاه ســپتامرب ۱۹06 بــه تصويــب رســيد راه را بــرای حضــور 

مناينــدگان گروههــا و اصنــاف در مجلــس شــورا گشــود و حــق رأی دهــی را بــه مــردان وابســته بــه شــش گــروه اجتامعــی واگــذار کــرد: خانــدان قاجــار، زمــني داران و 

ارشاف، روحانيــان و طــاّلب، بازاريــان و پيشــه وران ُخــرد، و بازرگانــان.)۱7( بــه گــزارش ســيد حســن تقــی زاده، مناينــدۀ تربیــز، در شــهرهای بــزرگ ۹0 درصــد شــهروندان 

حائــز رشایــط و در روســتاها نزدیــک بــه 50 درصــد از روســتائيان دارنــدۀ حــق رأی در گزينــش ۱56 مناينــدۀ مجلــس اول رشکــت جســتند، اگــر چــه ایــن ارقــام ممکــن 

اســت اغــراق آمیــز باشــد. بــا آن کــه بســياری از حائــزان رشایــط در ميــان عشــاير و اســتان هــای ايــل نشــني در انتخابــات رشکــت نکردنــد، بیشــرت پژوهنــدگان معــارص 

بــرآن انــد کــه نخســتني انتخابــات عمومــی در ایــران از اســتقبال همگانــی بهــره منــد بــود و شــاید بتــوان آن را منونــۀ انتخاباتــی دموکراتيــک دانســت.)۱8( بالفاصلــه 

پــس از گشــايش مجلــس در تهــران و حتــی پيــش از آنکــه بســياری مناينــدگان اســتان هــا و شهرســتان هــا بــه پايتخــت برســند، گروهــی برگزيــده از مرشوطــه خواهــان 

پيشــن نويــس مختــری از قانــون اساســی را تهیــه کردنــد. ايــن پيــش نويــس کــه از قانــون اساســی ۱7۹۱ فرانســه و قانــون اساســی ۱8۳۱ بلژيــک الگــو گرفتــه بــود 

بنیــان نظــام پارملانــی مــدرن درايــران را پــی افکنــد. مجلــس اول مرکــب از مناينــدگان تهــران و شهرســتانها بــود کــه بــرای مــدت دوســال بــه منايندگــی برگزيــده شــده 

بودنــد. مجلــس اول، بــه معنــای واقعــی يــک مجلــس قانونگــذاری بــود کــه هــم رأســا بــه تدویــن قوانیــن مــی پرداخــت و هــم لوایــح پیشــنهادی دولــت را رد یــا 

تصویــب مــی کــرد. مجلــس نقشــی اساســی در امــور مالــی و بودجــه دولــت، در پرداخــت هــای خارجــي، و در تصویــب قراردادهــا و پيــامن هــای دولتــی داشــت 

)اصــول 22 تــا 26 قانــون اســايس(. )۱۹( برپایــۀ قانــون اساســی، حقــوق و اختیــارات مطلقــه شــاه یکــرسه محــدود مــی شــد. گرچــه او هنــوز رياســت دولــت را بــه 

عهــده داشــت امــا وزيرانــش پاســخگوی مجلــس شــورای ملّــی بودنــد. شــاه ديگــر نــه بــر خزانــۀ کشــور مســلط بــود و نــه مــی توانســت پــای از دايــرۀ حقوقــی کــه 

برابــر قانــون اساســی بــه او داده شــده بــود فراتــر گــذارد. ازيــن پــس شــاه وظيفــۀ پــريوی و پاســداری از قانــون اساســی ای داشــت کــه درکنــار ديگــر حقــوق و آزادی 

هــای مدنــی بــه ويــژه برحــق آزادی احــزاب و روزنامــه هــا تأکیــد مــی کــرد. قانــون انتخابــات ســپتامرب ۱۹06 تشــکیل انجمــن هــای نظــارت بــر انتخابــات را رضوری 

شــمرد. ايــن انجمــن هــا نخســت در آذربايجــان و تهــران و پــس از آنهــا در اســتان هــای جنوبــی يعنــی شــرياز و اصفهــان و ديگــر جــای هــا گشــوده شــدند و بيشــرت 

آنهــا نيــز خدمــت خويــش را تــا پايــان دوران انتخابــات پــی گرفتنــد. انجمــن هــا بــه تدريــج بــه عنــوان نهادهائــی مســتقلی ریشــه دواندنــد و بــه بازتابــی نابســامانی 

هــای انتخاباتــی پرداختنــد. انجمــن هــای گوناگــون دیگــری نیــز در شــهرهای بــزرگ و کوچــک، و حتــی در برخــی روســتاهای شــامل کشــور برپــا شــدند. شــامری از 

ایــن گونــه انجمــن هــا نیــز بــه صــورت نيمــه مخفــی بــه هّمــت برخــی از زنــان طبقــات بــاال و میانــی جامعــه در تهــران و چنــد شــهر بــزرگ ديگــر آغــاز بــه کار کردنــد 

و بــه بنانهــادن مدرســه هــا، بیامرســتان هــا و يتيــم خانــه هــا دســت گشــودند. بســياری از حقوقــی کــه ایــن انجمــن هــا طلــب مــی کردنــد، از آن جملــه حــق تأســیس 

مدرســه و بیامرســتان و نظــارت بــر کارکــرد فرمانــداران و زمــني داران، در قانــون اساســی پيــش بينــی نشــده بــود. از ایــن گذشــته، اصولــی کــه کیفیــت رابطــۀ شــاه بــا 

مجلــس شــورا مــی پرداخــت و نيــز قوانینــی کــه بــه محــدود ســاخن دامنــۀ شــمول احــکام رشعــی مــی انجاميــد در پــردۀ اجــامل و ابهــام بــود. ايــن واقعيــت برچگونگی 

داد و ســتد مجلــس، بســان یــک نهــاد تصمیــم گیــری نويــن، بــا دو قطــب ســنتی قــدرت يعنــی شــاه و نهــاد روحانيــت تاثــري مــی گذاشــت. متّمــم قانــون اساســی توجــه 

مجلــس بــه مقــوالت آزادي، عدالــت و برابــری و محــدود شــدن دايــرۀ قــدرت شــاه بــه دگرگونــی شــگرفی در الگــوی سياســی و اجتامعــی ايــران در نخســتني ســال هــای 

ســدۀ بيســتم انجاميــد. در ایــن ســالها هــم مجلــس شــورا و هــم مطبوعــات از حقــوق بــی ســابقه ای برخــوردار شــده بودنــد و در نتیجــه سلســله مراتــب قــدرت 

ســنتی در اجتــامع را بــه چالــش مــی کشــيدند. چنــني چالشــی نــه تنهــا ســنت گرايــان و محافظــه کاران ضــد مرشوطــه کــه بســياری روحانيــان مرشوطــه خــواه و هــوادار 

انقــالب را نيــز دلنگــران مــی ســاخت. بــرای منونــه، مجلــس مــی توانســت »در عمــوم مســائل آن چــه را صــالح ملــک و ملـّـت مــی دانــد« بــه تصویــب رســاند )اصــل 

۱5 قانــون اســايس(؛ همــۀ قوانیــن کشــور نیــز مــی بايســت از تصويــب مجلــس بگذرنــد. )اصــل ۱6 قانــون اســايس( انتقــال یــا فــروش هــر بخشــی از »عایــدات یــا 

دارائــی دولــت« یــا هــر تغییــری در »حــدود و ثغــور مملکــت« بــا تصویــب مجلــس شــورای ملــی ممکــن خواهــد بــود. )اصــل 22 قانــون اســايس( »عهدنامــه هــا« و 
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»اعطــای امتیــازات« بــه هــر کــس اعــم از خارجــی یــا داخلــی بایــد بــه تصویــب مجلــس برســد. )اصــل 24 قانــون اســايس( مجلــس مــی توانســت از شــاه برکنــاری 

هــر وزیــری را بخواهــد کــه مرتکــب »خــالف یــا نقــض قانــون« شــده باشــد. )اصــل هــای 28 و 2۹ قانــون اســايس( بــا ايــن همــه، قانــون اساســی بســياری نکتــه 

هــا را ناگفتــه و ناپرداختــه گذاشــته بــود. بــرای منونــه، در آن فهرســت دقیقــی از حقــوق و آزادی هــای فــردی و اجتامعــی شــهروندان بــه چشــم منــی خــورد و 

مــرز روشــنی بیــن تکالیــف و اختیــارات ســه قــّوۀ مقننــه، اجرائیــه، و قضائیــه دیــده منــی شــد. در زمســتان ســال ۱۹07 مجلــس گروهــی شــش نفــری را بــرای 

رســيدگی بــه ايــن کاســتی هــا برگزيــد تــا بــه نوشــن متممــی بــر قانــون اساســی بپردازنــد. هریــک از اعضــای ایــن گــروه مــی بايســت بــا يــک زبــان خارجــی آشــنا 

باشــد تــا بتواننــد از قوانیــن اساســی دیگــر کشــورها در ایــن کار بهــره برنــد.)20( ســالها بعــد، يکــی از اعضــای ايــن گــروه شــش نفــري، سيدحســن تقــی زاده، در 

ســخنانی در »گــروه آســيای مرکــزی لنــدن« تأکیــد کــرد کــه او و همکارانــش اصــول منــدرج در متمــم قانــون اساســی ایــران را »بيــش از هرچيــز بــر قانــون اساســی 

ــران دیگــر قوانیــن  ــون اساســی ای ــدگان قان ــن کنن ــد«.)2۱( تدوی ــه ان ــز کمــک گرفت ــد، گرچــه گاه از قوانیــن اساســی فرانســه و بلغارســتان ني بلژيــک نهــاده ان

اساســی، از جملــه قانــون اساســی ۱87۱ امپراتــوری آملــان را کنــار نهادنــد، گرچــه پــاره ای از آن را در نســخۀ پيــش نويــس قانــون انتخابــات ۱۹06 گنجانــده بودنــد.

)22( بــه ايــن پرســش کــه چــرا ايرانيــان قانــون اساســی بلژيــک را الگــو قــرار دادنــد بــدو گونــه پاســخ مــی تــوان گفــت.)2۳( يکــی اينکــه قانــون اساســی عثامنــی 

کــه در ســال ۱876 تدویــن شــده و نخســتني قانــون اساســی خــاور ميانــه بــود، متأثـّـر از قانــون اساســی بلژيــک بــود و بديــرنوی از خــود رسمشــق و منونــه ای 

بــرای ايرانيــان بجــا مــی نهــاد. در واقــع، قانــون اساســی بلژيــک تاثــري عمــده ای بــر توســعۀ سياســی چندکشــور اروپائــی و هــر ســه کشــور مهــم خاورميانــه يعنــی 

امپراتــوری عثــامين، ايــران و مــر داشــت)24( فــرشده ای از همیــن قانــون اساســی در دربــار نارصالديــن شــاه )۱848-۹6( بــه گفتگــو گذاشــته شــده بــود و شــاه 

هــم آنــرا از آنــرو کــه از قــدرت پادشــاه ســخت مــی کاســت يکجــا رد کــرده بــود. نارصالديــن شــاه کــه پادشــاهی خويــش را بــا شــوق و شــور فراوانــی بــرای 

دگرگونــی و مــدرن ســازی نظــام حکومتــی آغــاز کــرده بــود تخــت ســلطنت را در حالــی بــدرود گفــت کــه از اصالحــات سياســی و اداری بــه هراســی مــرگ آســا 

افتــاده بــود.)25( قانــون اساســی بلژيــک بــه پــريوی قانــون فرانســوی ســال ۱7۹۱، دســت روحانيــان و کليســا را از حقــوق و اختیاراتشــان کوتــاه ســاخت. افــزون 

برایــن اصــل ۱4 ایــن قانــون آزادی مذهــب، برگــذاری مراســم و آداب مذهبــی همــگاين، و ابــراز عقيــده را تضمیــن مــی کــرد مگــر آن جــا کــه اِعمــل ایــن آزادی 

بــه ارتــکاب جرمــی بينجامــد. درقانــون اساســی عثــامين، هامننــد قانــون اساســی بلغارســتان، ســلطان هــم پادشــاه و هــم باالتريــن رهــرب دينــی بــه شــامر مــی رفــت 

و مســئولیت تضمیــن اجــرای قوانیــن رشيعــت و عــرف هــردو بــدوش او نهــاده شــده بــود. چنانکــه خواهيــم ديــد بــه رغــم کوشــش هايــی کــه بــرای محــدود 

کــردن قــدرت نهادهــای مذهبــی در کار شــد، قانــون اساســی ايــران دســت آخــر از الگوهــای عثامنــی و بلغــار و نــه قانــون اساســی بلژيــک پــريوی کــرد و حتــی 

پــا از آن هــردو فراتــر نهــاد و در مقایســه بــا آن هــا قــدرت فزونــرتی بــه روحانيــان بخشــيد. دلیــل دیگــری کــه نویســندگان قانــون اساســی ایــران را بــه قانــون 

اساســی بلژیــک متامیــل مــی کــرد پيوندهــای تجــاری و سياســی ای بــود کــه شــامری از نخبــگان مرشوطــه خــواه ايرانــی را بــا دولــت بلژيــک پیونــد مــی داد. 

)26( ســعدالدوله کــه بــه منايندگــی دولــت ايــران ســال هــا در بلژيــک بــرس بــرده بــود بــا ســاختار سياســی بلژيــک آشــنا بــود. همــو نســخه ای از قانــون اساســی 

۱8۳۱ را از دولتمــردان بلژيکــی طلــب کــرد، آنــرا بــه زبــان فارســی برگردانــد و بــا گــروه شــش نفــری بازنگــری قانــون اساســی درميــان نهــاد)27( چنــني بــود کــه 

گرچــه قانــون هــای فرانســه و بلژيــک هــردو بــر قانــون ســال ۱۹06 ايــران تأثــري مــی نهادنــد دســت آخــر ايــن قانــون ۱8۳۱ بلژيــک بــود کــه کامبیــش رسمشــق 

ــی بلژيــک طــرح قانــون اساســی ای را درافکنــد کــه در  متمــم قانــون اساســی ۱۹07 ايــران شــد. قانــون اساســی ســال ۱8۳۱ بلژيــک در ســال ۱8۳۱ کنگــره ملّ

بســیاری زمینــه هــا وامــدار قانــون اساســی ســال ۱7۹۱ فرانســه بــود. دريــن قانــون اصــل منایندگــی فــرد شــهروند جايگزيــن شــيوۀ پيشــني يعنــی منايندگــی گــروه 

و صنــف شــده بــود. برپایــۀ بســياری از قوانیــن اساســی ســده هــای هجدهــم و نوزدهــم اروپائــی حــق رأی دادن تنهــا بــه طبقــۀ کوچکــی از مــردان تعلــق مــی 

گرفــت کــه توانائــی پرداخــت مالیــات داشــتند. گرچــه قانــون اساســی ۱8۳۱ بــه پيدايــش دولــت مرکــزی قدرمتنــدی انجاميــد اّمــا در همــني حــال قــدرت درخــوری 

ــا، تــا آنجــا نرفــت کــه،  ــی آنــان پديــد مــی آورد. قانــون اساســی بلژيــک، اّم نيــز بــه اســتان هــای گوناگــون مــی داد و پيونــد اندامــواری ميــان شــوراهای محلّ

همچــون رسمشــق فرانســوی اش، از »حقــوق ذاتــی و جدائــی ناپذيــر مردمــان« يــاد کنــد. چنــني بــود کــه بــه رغــم آرمانخواهــان انقــالب فرانســه، قانونگــذاران 

بلژيکــی بــه مرشوطــه ســلطنتی   نــه جمهــوری مــی انديشــيدند و آنچــه ايــن انديشــه را بــه پيــش مــی رانــد برآينــدی از فشــار قــدرت هــای اروپائــی و تــالش 

ميانــه روهــای مترکــز گرائــی بــود کــه اکرثيــت مجلــس قانونگــذاری را بدســت داشــتند. در ایــن قانــون اساســی، شــاه فرمانــدۀ کل نريوهــا شــناخته شــد و حــق 

داشــت مجلــس را بــه خواســت خويــش منحــل کنــد. افــزون برایــن، قانــون اساســی بلژيــک بــه چريگــی کليســای کاتوليــک بــر نظــام آمــوزش و پــرورش پايــان مــی 

داد و دســتگاه آمــوزش همگانــی را جايگزيــن آن مــی ســاخت. اصــل هائــی درايــن قانــون نیــز بــه آزادی مذهبــی و جدائــی کليســا و دولــت مــی پردازنــد. اصــول 

دیگــری نیــز آزادی هــای مدنــی از آن جملــه آزادی تجمــع و تحــزّب و نــرش آرا و عقایــد و رسانجــام آزادی زنــان را تضمیــن مــی کــرد و بــه شــهروندان فرانســوی 

و فنالنــدی زبــان حــق مــی داد زبــان مــادری خویــش را بیاموزنــد و بــدان ســخن گوینــد. اصــل تفکیــک نســبی و نــه مطلــق قــوای ســه گانــۀ مجریــه، مقننــه و 

قضائیــه شــالودۀ ایــن قانــون اساســی بــود. بــه ایــن ترتیــب، پادشــاه، مجلــس مناینــدگان و مجلــس ســنا هــر ســه حــق قانونگــذاری داشــتند گرچــه قانــون هــای 

تصويــب شــدۀ آنــان منــی بايســت بــا اصــول قانــون اساســی ناســازگار باشــد. پادشــاه در رأس قــوه مجریــه قــرار داشــت اّمــا فرامیــن اش بــدون امضــای هيئــت 

وزيــران مجــری منــی شــد. وزيــران نيــز بــرای مانــدن بــر مســند وزارت نیازمنــد پشــتيبانی مجلــس بودنــد. از اينهــا گذشــتّه پادشــاه اختیاراتــی در مــورد قــوه 

قضائیــه داشــت از جملــه حــق انتصــاب قضــات بــا او بــود اّمــا در برکنــاری آنــان دو مجلــس مناينــدگان و ســنا نیــز ســهم مســاوی بــا شــاه داشــتند. بــا وجــود 

همــه امتیازاتــی کــه بــه شــاه داده شــده بــود، قانــون اساســی بلژیــک تــا آغــاز ســده ی بيســتم در صــدر فهرســت قوانیــن اساســی ســتايش شــده و پــر طرفــدار 

اروپايــی جــای داشــت بــه تدریــج رسمشــق قانــون هــای اساســی آزادی گــرا در رسارس اروپــا شــد.این قانــون روح حقــوق و آزادی هائــی را کــه بــا انقــالب هــای 

فرانســه و آمريــکا بــه ذهــن هــا رســوخ کــرده بودنــد بــه کالبــد اصــول خويــش مــی کشــيد امــا در عیــن حــال بــه ســاختار اجتامعــی رساپــا نوينــی کــه بکلــی بــا 

ــای  ــتان ه ــود در اس ــی موج ــب اجتامع ــله مرات ــنن و سلس ــۀ س ــر پاي ــه ب ــيد )28( بلک ــی انديش ــد من ــه باش ــک بيگان ــری بلژي ــنت حکومتگ ــه و س ــم جامع رس

خودمختــار، حقــوق فــردی شــهروندان را تعیــن و تضمیــن مــی کــرد. چنــني اســت کــه نویســندگان قانــون اساســی مرشوطــه ايــران بــه اقتبــاس از قانــون اساســی 

بلژیــک پرداختنــد و بــه قوانیــن اساســی انگليــس، و آمريــکای شــاملی عنایتــی نکردنــد. گزينــش قانــون اساســی بلژيــک نــه پــی آمــد ناگزيــر رشائــط زمانــه بــود 

و نــه از رس تصــادف صــورت مــی بســت. )2۹( برعکــس، چنــني کــه پيداســت ايــن انتخــاب در پــی وارســی ناقدانــۀ قوانیــن اساســی بســیاری از جوامــع دیگــر و 

به نيّت يافن سازگارترين آنها با يک دستگاه سياسی پارملانی در کشوری مسلامن به فرجام رسيد.
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مقايســۀ دقيــق قانــون اساســی ۱۹07 ايــران بــا قوانیــن اساســی فرانســه، بلغارســتان، بلژیــک و عثامنــی حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه مرشوطــه خواهــان ايــران در 

طرّاحــی یــک قانــون اساســی بــه نســبت مــدرن و دموکراتيــک و شــالوده ریــزی نظــام هــای اجرائــی، قانــون گــذاری و قضائــی پیرشفتــه کاميــاب بــوده انــد. بــا ايــن همــه 

قانــون اساســی ۱۹07 شــیفتگی ایرانیــان آزادی گــرا بــه تحکیــم و تثبیــت یــک هويــت ملــی و عرفــی را بــا مرشوعیــت و اقتــداری کــه بــه روحانیــون مــی بخشــيد در 

آميخــت و از ایــن رهگــذر بــه یــک مــن حقوقــی چنــد پهلــو و پــر ابهــام بــدل شــد. انجمــن هــای ايالتــی و والیتــی درميــان دســتاوردهای برتــر قانــون اساســی در زمینــۀ 

حقــوق مدنــی، حقوقــی بــود کــه از ايــن قانــون، از راه تأکیــد بــر انجمــن هــای ایالتــی بــرای مــردم اســتان هــا و مناطــق گوناگــون ایــران شــناخت. ايــران از ديــر بــاز بــه 

اســتان هــا و ايــاالت تقســيم مــی شــد اّمــا انجمــن هــا نهادهــای نوينــی بشــامر مــی رفتنــد کــه در گــريو دار انقــالب مرشوطــه رسبــرآورده و باليــده بودنــد.)۳0( پــس از 

پــريوزی انقــالب مرشوطــه، انجمــن هــای ايالتــی از حقــوق و اختيارهائــی برخــوردار مــی شــدند کــه بيــش ازيــن بــه همتايانشــان در بلژيــک و مســتعمره هــای فرانســوی 

ارزانــی شــده بــود. هامنگونــه کــه پيــش ازيــن گفتيــم بلژيــک و هلنــد ســابقۀ تاريخــی بلنــدی در برســميت شــناخن خودمختــاری اداری شــوراهای محلّــی داشــته انــد. 

اصــول گوناگــون قانــون اساســی ۱82۱ بلژیــک منايانگــر فصــول مشــرتک بیــن رســم هــا و حقــوق ســنتی بــا حقــوق مــدرن و دموکراتيــک دريــن قانــون اســت. در چهــار 

اصــل قانــون اساســی ۱۹07 ايــران نیــز حقوقــی بــرای انجمــن هــای ايالتــی درنظــر گرفتــه شــده اســت. برابــر ايــن اصــل هــا انجمــن هــای ايالتــی مــی تواننــد نقشــی 

عمــده در ادارۀ امــور محلــی بــر دوش گیرنــد، ســهمی از ماليــات ايالتــی را دريافــت کننــد و بودجــۀ محلّــی خويــش را بــرآن اســاس ســامان دهنــد. طبــق اصــل نــودم 

قانــون اساســی »در متــام ماملــک محروســه انجمــن هــای ایالتــی و والیتــی بــه موجــب نظامنامــۀ مخصــوص مرتـّـب مــی شــود و قوانیــن اساســیۀ آن انجمــن هــا از ایــن 

قــرار اســت. مطابــق اصــل نــود و یکــم ایــن قانون:»اعضــای انجمــن هــای ايالتــی و والیتــی بالواســطه از طــرف اهالــی انتخــاب مــی شــوند مطابــق نظامنامــۀ انجمــن 

ایالتــی و والیتــی.« و طبــق اصــل نــود و دّوم ایــن انجمــن هــا: »اختیــار نظــارت تامــه در اصالحــات راجــع بــه منافــع عامــه دارنــد بــا رعایــت حــدود قوانیــن مقــرره.« 

قانــون اساســی ۱8۳۱ بلژيــک اختيــار افزونــرتی بــه انجمــن هــای محلـّـی مــی داد تــا بــه بازرســی و ارزيابــی چنــد و چــون درآمدهــای مالياتــی در ايالــت خويــش بپردازنــد. 

برابــر اصــل ۱۱0 ايــن قانــون »هيــچ ماليــات همگانــی و يــا گروهــی بــدون تصويــب شــوراهای محلـّـی قانونــی نخواهــد بــود.« اصــول ناظــر بــر چگونگــی اخــذ و تقســیم 

مالیــات هــای عمومــی در قانــون اساســی مرشوطــه، اّمــا، از چنــني حقــی بــرای انجمــن هــای ايالتــی يــاد منــی کننــد. بــا اينهمــه، و در مقايســه بــا نهادهــای مشــابه در 

بلژیــک انجمــن هــای ايالتــی در ایــران، از نظــر قانــون اساســی، از خودمختــاری سياســی بيشــرتی بهــره منــد بودنــد. ملّــی گرائــی در برابــر رونــد نهادينــه ســازی شــيعه 

گــری اگــر چــه روحانيــان شــيعه، در قانــون اساســی، بخشــی از پایــگاه اقتــدار و نفــوذ ســّنتی خــود را بــه مجلــس شــورای ملــی واگذاشــتند، اّمــا بــا تصویــب متمــم قانــون 

اساســی در ســال ۱۹07 بــه قلمروهــای نوينــی از قــدرت دســت يافتنــد. اصــل اول متمــم قانــون اساســی گوهــر ايــن دگرگونــی را روشــن مــی کنــد. بيانيــه اســتقالل امريــکا 

و اعالميــه حقــوق بــرش فرانســه در رسآغــاز خــود پــاره ای از انديشــه هــای روشــنگری )Enlightenment(، بويــژه بــاور بــه حقــوق جــدا ناشــدنی انســان هــا يعنــی حــق 

زندگــی و حــق آزادی و برابــری در برابــر قانــون را در کالبــد اســتوار زبــان قانونــی کشــيدند. قوانیــن اساســی بلژيــک، بلغارســتان و عثامنــی امــا تــا اينجــا پيــش نرفتنــد 

و دفــرت قانــون را بــا اشــاره هائــی کلــی بــه ويژگــی هــای جغرافيائــی ملـّـت و کشــور خويــش گشــودند و از جملــه بــه مفهــوم شــهروندی و رشائــط آن همچــون بــه دنيــا 

آمــدن درآن قلمــرو جغرافيائــی يــا مهاجــرت بــه آن خــاک پرداختنــد. نخســتني نســخۀ پيشــنهادی متمــم قانــون اساســی ۱۹07 ايــران نيــز از همــني الگــوی دّوم پــريوی 

کــرده و ســخن را بــا برشــمردن نــام ايالــت هــای کشــور آغــاز مــی کنــد.)۳۱( نســخۀ بازبينــی شــدۀ ايــن پيــش نويــس، اّمــا، بــا بندهائــی بکلــی متفــاوت آغــاز مــی شــود. 

ايــن نســخه بــه نــام اســتان هــا و ايالــت هــا و مرزهايشــان منــی پــردازد بلکــه بجايــش چنــني مــی آورد: »مذهــب رســمی ایــران اســالم و طریقــۀ حّقــۀ جعفریــۀ اثنــی 

عرشیــه اســت. بایــد پادشــاه ایــران دارا و مــرّوج ایــن مذهــب باشــد.«)۳2( بديــن روي، متمــم قانــون اساســی بــر دیــن رســمی کشــور و تکلیــف شــاه در ترویــج آن پــای 

مــی فشــارد در حالــی کــه فرمــان مرشوطیــت، قانــون انتخابــات و قانــون اساســی ۱۹06 هیچیــک چنیــن بــر نقــش و نفــوذ دیــن اســالم تکیــه نکــرده بودنــد. برخــالف ايــن 

ســه ســند، متمــم قانــون اساســی ۱۹07 درآغــاز ســخن و جائــی کــه بايــد از هويــت ملـّـی ايرانيــان ســخن رود، از هويــت دينــی ملـّـت يــاد مــی کنــد و نيــز بــر مذهبــی از 

مذاهــب اســالم انگشــت مــی نهــد و آنــرا، کــه البتــه مذهــب بيشــرت ايرانيــان اســت، مذهــب رســمی کشــور مــی شناســد. اصــل دوم متمــم قانــون اساســی ۱۹07، کــه بــه 

»اصــل طــراز« شــهرت یافتــه اســت، گامــی فراتــر مــی نهــد و خواســتار تشــکیل هیئتــی از روحانيــان مــی شــود کــه از حــق بازرســی و ارزيابــی قوانیــن مصوبــۀ مجلــس 

شــورا بهــره ورنــد. برابــر ايــن اصــل قوانینــی کــه از مجلــس مــی گذرنــد نبایــد بــا رشيعــت اســالم ناســازگار باشــند. هرچنــد مناينــدگان مجلــس حــق گزينــش پنــج مجتهــد 

عضــو ايــن شــورا را دارنــد، ايــن گزينــش تنهــا ازميــان فهرســتی صــورت مــی پذيــرد کــه علــام خــود فراهــم آورده بــه مناينــدگان مجلــس پيشــنهاد مــی کننــد.)۳۳( بايــد در 

اينجــا اشــاره کــرد کــه نــه قانــون اساســی عثامنــی و نــه قانــون اساســی بلژيــک هيچيــک چنــني اختيــار ويــژه ای بــه نهــاد روحانيــت نــداده انــد. تــرکان عثامنــی ســال هــا 

پيــش تــر از ايرانيــان جنبــش اصالحــات خویــش را آغــاز کــرده بودنــد. در ســدۀ نوزدهــم، آن گاه کــه دولــت هــای قدرمتنــد غربــی در تکاپــوی از هــم پاشــيدن امپراتــوری 

چنــد قومــی و چنــد ملّيتــی عثامنــی بودنــد، تــرکان عثامنــی يــک بــار بــه ســال ۱8۳۹ در »فرمــان رشيــف گلخانــه« و پــس از آن بــه ســال ۱856 در »فرمــان هامیونــی« 

برابــری همــۀ مــردم عثامنــی در برابــر قانــون را -جــدا از تعلقــات دینــی و طبقاتــی آنــان- دســت کــم بــر روی کاغــذ آوردنــد.)۳4(

اصــل يازدهــم قانــون اساســی عثامنــی اســالم، و نــه اســالم اهــل تســّنن را کــه مذهــب بيشــرت مــردم عثامنــی بــوده اســت، مذهــب رســمی مــی دانــد. اّمــا همــني اصــل بــی 

درنــگ بــه حقــوق اقليــت هــا مــی پــردازد و چنــني مــی آورد: »قانــون اساســی آزادی اميــان و عمــل بــه ديــن هــای گوناگــون در رستــارس امپراتــوری را پــاس مــی دارد.« 

همچنــني طبــق اصــل ۳7 قانــون اساســی بلژيــک، مســيحيت ارتدوکــس رشقــی مذهــب دولــت بــود، اّمــا اصــل هــای ديگــر حقــوق اقلیــت هــای مذهبــی را پاســداری مــی 

کردنــد. آزادي، برابــری و ديگــر حقــوق مدنــی از آغــاز جنبــش مرشوطیــت بــه بعــد معضــل ســازگار ســاخن قوانیــن مــدرن عرفــی بــا احــکام رشيعــت همــواره دغدغــه 

خاطــر ایرانیــان بــوده اســت. بررســی گفتگوهــای آغازیــن ایــن دوران گــواه آنســت کــه روحانيــان مرشوطــه خــواه آمــادۀ بازنگــری و دگرگــون ســاخن حتـّـی ســنتی تريــن 

احــکام و قوانیــن رشعــی بودنــد. حــد ايــن بازنگــری هــا و دگرگونــی هــا امــا تــا آنجــا بــود کــه بــه آزادی هــای مدنــی و دينــی شــهروندان نينجامــد و دگرگونــی اساســی در 

اصــل نابرابــری بیــن حقــوق مــرد و زن در پــی نيــاورد. اّمــا ایــن آزادی هــا و برابــری هــا در بســیاری از جوامــع آن دوران بــه رســمیت شــناخته شــده بودنــد، از جملــه 

در بيانيــۀ حقــوق بــرش فرانســه در بیانیــۀ حقــوق انســان ایــاالت متحــد آمریــکا، درقانــون اساســی بلژیــک )اصــل 7( و حتّــی درقانــون اساســی عثــامين. )اصــل ۹( قانــون 
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اساســی ایــران، اّمــا، از آزادی فــردی مشــخصا یــادی نکــرده اســت. بــا تــالش برخــی مناينــدگان آزادی خــواه مجلــس، بــه ویــژه ســید حســن تقــی زاده، اصــل برابــری همــگان 

در اصــل هشــتم متمــم قانــون اساســی تریــح شــد: »اهالــی مملکــت ایــران در مقابــل قانــون دولتــی متســاوی الحقــوق خواهنــد بــود.« الگــوی ايــن قانونگــذاران در 

شــيوه ی نــگارش ايــن اصــل، اصــل 6 بيانيــه حقــوق بــرش فرانســه بــود کــه خالصــه ای از آن در اصــل 6 قانــون اساســی بلژيــک و اصــل ۱7 قانــون اساســی عثامنــی و اصــل 

57 قانــون اساســی بلغارســتان آمــده اســت. واژه هــای کليــدی در قانــون اساســی ايــران برابــری همــه در برابــر »قانــون دولــت« و نــه »احــکام رشیعــت« اســت. از همیــن 

رو، در ایــن قانــون کمرتیــن اشــاره ای بــه آزادی زنــان و یــا برابــری آنــان بــا مــردان نشــده اســت. در خاطــر نهــاد روحانيــت تفــاوت بیــن زن و مــرد و مســلامن و نامســلامن 

نازدودنــی بــود، گرچــه اجــرا کــردن حکــم رشعــی ايــن تفــاوت هــا در عمــل ســخت تــر و ســخت تــر مــی شــد. قانــون اساســی مرشوطــۀ ايــران در نــگارش اصــل هــای 

دیگــری در بــارۀ حقــوق مدنــی شــهروندان نيــز از قانــون اساســی بلژيــک اقتبــاس کــرده بــود از جملــه در پاسداشــت حــق مالکيــت فــردي، احــرتام بــه حريــم زندگــی و 

خانــه شــهروندان، حــِق داشــن حريــم خصوصــی بــه ويــژه در مکاتبــات و حــق دادخواهــی از دادگاه. اصــل ۱4 قانــون اساســی نیــز مــی افــزود کــه هيــچ شــهروند ايرانــی 

را منــی تــوان »نفــی بلــد یــا منــع از اقامــت در محلــی یــا یــا مجبــور بــه اقامــت در معینــی منــود مگــر در مــواردی کــه قانــون تریــح مــی کنــد.« مقایســۀ پيــش نويــس 

قانــون اساســی ۱۹07 و آنچــه در نهايــت بــه تصويــب رســيد ایــن واقعیــت را آشــکار مــی کنــد کــه تدویــن کننــدگان ایــن قانــون در قلمروهــای ديگــری نيــز کليــد قــدرت 

و اختيارهــای بســيار را در کــف روحانيــان شــيعه نهــاده انــد: »تحصیــل و تعلیــم علــوم و معــارف و صنایــع آزاد اســت مگــر آنچــه رشعــا ممنــوع باشــد.« )اصــل ۱8(، 

مطبوعــات آزادنــد و ممیّــزی در آن هــا ممنــوع اســت »غیــر از کتــب ضــالل و مــواد مــرّه بــه دیــن مبیــن. . .« )اصــل 20( آزادی احــزاب و انجمــن هــا و گردهــم آئــی 

هــا هــم در رسارس کشــور تضمیــن شــده بــه رشط آن کــه »مولـّـد فتنــۀ دینــی و دنیــوی و مخــّل بــه نظــم نباشــند. . .« )اصــل 2۱( ســی ســال پيــش از انقــالب مرشوطیــت 

قانــون اساســی عثامنــی همــۀ ایــن حقــوق را بــدون هیــچ رشط و محدودیتــی تضمیــن کــرده بــود. اّمــا اگــر ســلطان عبدالحميــد دوم قانــون اساســی عثامنــی را چنــدی 

پــس از تدوینــش نفــی بلــد کــرد روحانيــان محافظــه کار ايرانــی کار حقــوق مدنــی ایرانیــان را در مــن قانــون اساســی یکــرسه ســاختند. برخــی دیگــر از اصــول منــدرج در 

قوانیــن اساســی بلژيــک و عثامنــی در بــارۀ آزادی هــا و حقــوق مدنــی هيچــگاه بــه قانــون اساســی ۱۹07 ايــران راه نيافتنــد از جملــه اصــل هــای ناظــر بــر جدائــی دیــن 

و دولــت، آزادی مراســم مذهبــی و عبــادي، منــع تحمیــل شــکنجه و کار اجبــاری و بــرده داری.)۳5( فــرشدۀ ســخن در تنــگ کــردن دايــرۀ قــدرت و اختيــار شــاه، قانــون 

اساســی ۱۹06-7 ايــران از قوانیــن اساســی بلژيــک، بلغارســتان، عثامنــی و نيــز آملــان و ژاپــون و روســيه پيشــی مــی گرفــت. مجلــس شــورا نهــاد قانونگــذاری بــود و برابــر 

قانــون اساســی ايــران بســياری از حقــوق و اختياراتــی کــه شــاهان اروپــا و امپراتــوران ژاپــون در انحصــار خــود گرفتــه بودنــد، بــه مجلــس شــورا واگــذار شــد. ایــن قانــون 

اســاس حاکميــت ملّــی را بــا بــه رســمیت شــناخن شــاه بســان مناينــدۀ شــهروندان )ونــه مالــک رعيــت( بنيــاد مــی نهــاد و تریــح مــی کــرد کــه »قــوای مملکــت ناشــی 

از ملــت اســت.« )اصــل 26( )۳6( افــزون برایــن، قانــون اساســی اقتــدار و اختيــار روحانيــان را از ســه راه مــی کاســت، يکــی بــا گشــايش مجلــس قانونگــذاري، دوم بــا 

واگــذاری نظــام آمــوزش همگانــی بــه دولــت و ســّوم بــا تقســيم نظــام قضايــی بــه »محاکــم رشعیــه« و »محاکــم عرفیــه«. )اصــل27( در محاکــم رشعیــه قضــات رشع بــه 

داوری در بــارۀ امــور حســبی و روابــط خانوادگــی مــی پرداختنــد و محاکــم عرفیــه، کــه هــامن دادگاههــای عــادی دادگســرتی باشــند، رســیدگی بــه دعــاوی مدنــی و امــور 

کیفــری را برعهــده داشــتند. ایــن قانــون بــا تأکیــد بــر برابــری شــهروندان )مــرد( در برابــر قانــون حقــوق تــازه ای بــه اقليــت هــای مذهبــی )خــواه مســلامن ســنی و خــواه 

غیرامســلامن( مــی بخشــيد. اّمــا، در ایــن مــورد هــم زبــان قانــون بــه رصاحــت زبــان قوانیــن اساســی بلژيــک و بلغارســتان و عثامنــی نبــود. بــه ســال ۱۹۱۱ نيــز کــه حــق 

رأی دادن در انتخابــات عمومــی بــه همــۀ مــردان داده شــد از ابهــام زبــان قانــون اساســی کاســته نشــده بــود. زنــان در پرتــو قانــون اساســی مرشوطــه بــه حقــوق مهمــی 

از جملــه حــق آمــوزش و اشــتغال دســت یافتنــد. اّمــا بســياری احــکام مذهبــی و رســم هــای مردســاالنه در قالــب قانــون هــای دامنــۀ تکاپوهــای اجتامعــی زنــان را محــدود 

مــی کــرد.)۳7( چنانکــه برخــی پژوهشــگران فمينيســت اســتدالل کــرده انــد دوگانگــی ســپهر همگانــی و قلمــرو خصوصــی در جامعــۀ مــدرن بــه راســتی تبلــور قانونــی 

بســياری ســنت هــای مردســاالرانه در تاريــخ و فرهنــگ جوامــع بــرشی اســت. از ايــن پديــده مــی تــوان در جامعــه ی ايرانــی نيــز نشــان گرفــت.)6۳( قانــون انتخابــات 

۱۹06 بــا دريــغ کــردن حــق رأی از زنــان ايشــان را از مشــارکت در عرصــۀ سیاســت و تصمیــم گیــری سياســی بــاز مــی داشــت و بــه ويــژه داوری در بــارۀ حقــوق اعضــای 

خانــواده و روابــط میــان آن هــا را در اختيــار مجتهــدان باقــی مــی نهــاد. ايــن پديــده خــود نشــان از آن داشــت کــه دگرگونــی در قانــون خانــواده و تدویــن قوانیــن عرفــی 

ســال هــا چالشــی ســخت و پردامنــه بــرای زنــان و مــردان ایــران خواهــد بــود. قانــون اساســی مرشوطــه مذهــب شــيعه اثنــی عــرشی را ديــن رســمی کشــور دانســت و بــه 

گروهــی از مجتهــدان اختيــار الغــای قوانیــن تصویــب شــده در مجلــس را مــی داد کــه در تعــارض مســتقيم بــا روح آزادی حاکــم بــر بســياری از قوانیــن اساســی مــدرن 

بــود. اّمــا، واقعیــت آن اســت کــه بجــز يــک اســتثنا در دورۀ دّوم مجلــس )۱۹0۹-۱۱( علــام نقشــی در تأییــد یــا ابطــال قوانیــن مصوبــۀ مجلــس ایفــا نکردنــد، هرچنــد 

مناينــدگان پرنفــوذ و روحانــی مجلــس اغلــب بــر ماهیــت قوانیــن تصویــب شــده در مجلــس اثــری قابــل مالحظــه داشــتند. واقعیــت آن اســت کــه آزادی هــای مدنــی 

مــّرح در قانــون اساســی مرشوطــه نیــز، از جملــه آزادی مطبوعــات و تحــزّب و تجّمــع بــا قیــد »ســازگار بــودن بــا قوانیــن اســالم« مهــار و محــدود شــده بودنــد. همیــن 

محدودیــت هــا بــود کــه، همــراه بــا برخــی عوامــل سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی، در نهایــت امــر بالندگــی دموکراســی و رشــد جامعــۀ مدنــی در ایــران را بــا موانــع 

بســيار روبــرو کردنــد. بــی دلیــل نبــود کــه حــدود یــک دهــه بعــد بســیاری از مرشوطــه خواهــان بــه هــواداری از نظــام اقتدارگــرای رضاشــاه برخاســتند. در ســال ۱۹5۹ 

لورنــس الکهــارت هوشــمندانه چنیــن پیــش بینــی کــرد: »چــه بســا روزی زمــام حکومــت ایــران بــه دســت مجتهــدان و فقیهــان شــیعی افتــد. اگــر چنیــن شــود بــی تردیــد 

همــۀ دســتاوردهائی کــه در زمینــۀ حقــوق و آزادی هــای مدنــی و مذهبــی از انقــالب مرشوطــه بــه بعــد نصیــب ایرانیــان شــده اســت بــه چالــش کشــیده خواهــد شــد.« 

)۳۹( ًعلـًـم چنیــن چالشــی را آیــت الــه خمینــی در پیــکار طوالنــی اش علیــه نظــام پهلــوی بــر دوش کشــید.** *

** این نوشته را دکرت علی رضا شاملی از من انگیسی آن که در نرشیۀ زیر انتشار یافته ترجمه کرده است:

 استاد تاریخ و مطالعات خاورمیانه در دانشگاه پردو
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انقالب مرشوطه و 

مقولهء آزادی درایران

احمد سیف

بــا همــه ی خــرده هائــی كــه مــی تــوان بــه نهضــت مرشوطــه خواهــی داشــت، در ایــن كــه بــرای جامعــة اســتبداد زده ایــران، ایــن نهضــت منــاد قدمــی ســرتگ در راســتای 

درســتی بــود تردیــدی نیســت. ای كاش رهــربان نهضــت اندكــی هوشــمندانه تــر عمــل مــی كردنــد و مســتبدان حاكــم نیــز بــر منافــع دراز مــدت خویــش ادراك گســرتده تــر 

وعمیــق تــری داشــتند و نهــال نــو پــای مرشوطــه طلبــی در ایــران بــه بــار مــی نشســت. واقعیــت تاریخــی ایــن اســت كــه ایــن گونــه نشــد. اگــر بخشــی از ایــن شكســت نتیجــة 

توطئــه هــای نیروهــای بــرون ســاختاری باشــد، نقــش معانــدان ایرانــی را در ایــن عــدم توفیــق نبایــد دســت كــم گرفــت.

بطــور كلــی مشــكل جامعــة ایرانــی مــا در ســالهای اولیــه قــرن بیســتم، گذشــته از وضعیــت فــالك بــار اقتصــادی ایــن بــود كــه نــه جامعــه ای دینــی بــود و نــه جامعــه ای 

ســكوالر. در آن دوره ای كــه بــه مرشوطیــت منتهــی مــی شــود، نــه قوانیــن مــدون داشــتیم و نــه جامعــه بــه باورهــای دینــی خــود پــای بنــدی نشــان مــی داد. بــه گفتــة 

بســت نشــینان ســفارت انگلیــس، » عمــده مقصــود مــا تحصیــل امنیــت و اطمینــان از آینــده اســت كــه از مــال و جــان ورشف و عــرض و نامــوس خودمــان در امــان باشــیم«. 

مرشوطــه اگــر چــه كوششــی بــرای جایگزینــی حكومتــی اختیــاری بــا حكومتــی قانونــی بــود ولــی بــه دالیــل گوناگــون در ایــن مهــم موفــق نشــد. بــا ایــن همــه همیــن جــا 

بگویــم و بگــذرم كــه در بســیاری از پژوهــش هائــی كــه در بــارة ایــن نهضــت در دســت داریــم، خواننــده بــا تصویــر متفاوتــی روبــرو مــی شــود كــه بــا واقعیــت مرشوطــه بــه 

آن صورتــی كــه بــه گــامن مــن بــود، هــم خــوان نیســت. .

بــرای منونــه آقــای دکــرت آدمیــت ادعــا کــرده اســت كــه » بــا ایجــاد مرشوطــة پارملانــی حاكمیــت بــه مجلــس ملــی تعلــق گرفــت و دســتگاه مجلــس در گــردش بــود. حقــوق 

آزادی ) آزادی بیــان و قلــم و اجتامعــات و انجمــن هــای سیاســی و تظاهــرات( شــناخته شــدند و قلمــرو عملــی داشــتند. آزادی بــه آنجــا رســید كــه » اعــالن كشــن رئیــس دولــت 

را در روزنامــه منتــرش كردنــد، امــا نــه متعــرض روزنامــه نویــس گشــتند و نــه انجمنــی كــه آن اعــالن بــه نــام او انتشــار یافــت «.]i[ از ســوی دیگــر، » مجلــس كــه قطــب اصلــی 

]ii[» سیاســت ملــی بــود ، از رسشــت طبقاتــی اش عمــده طبقــات جامعــه را در بــر مــی گرفــت

در هــر دو مــورد ایــن ادعاهــا پذیرفتنــی نیســتند. اگــر چــه شــامری از مورخیــن مــا بــا ارزیابــی غیــر مســئوالنه و ناثــواب خویــش روزنامــه هــای عــر مرشوطــه را بعنــوان 

» فحــش نامــه « و یــا روزنامــه هائــی كــم مایــه كــه» هرنشــان در درشــتگوئی و ناهنجــار نویســی اســت « نفــی مــی كننــد]iii[ ولــی واقعیــت ایــن بــود كــه ایــن روزنامــه هــا 

» متعــرض « فــراوان داشــتند و در مــوارد مكــرر توقیــف شــدند. اســتاد دهخــدا و ســلطان العلــامی خراســانی را حتــی بــه مــرگ تهدیــد كردنــد . در یكــی از ایــن دفعــات كــه 

نرشیــه توقیــف شــد، » صورارسافیــل « از عمــوم بــرادران وطنــی » كــه در موقــع توقیــف روزنامــه اظهــار همراهــی فرمــوده انــد كــامل امتنــان را حاصــل منــوده ....... ولــی 

هامنطــور كــه كتبــا و تلگرافــا خدمــت همــه معــروض داشــته ایــم چــون حكــم از مجلــس مقــدس شــوری صــادر شــده بــود و امــر مجلــس عجالتــا در حكــم قانــون 
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اســت مخالفــت بــا آن بــا تقــوای دورة آزادی مبانیــت دارد و حــب قانــون و وطــن خواهــی راهــی بــرای تشــبثات مخالفــان منــی گــذارد «]iv[. بعــالوه و در همیــن راســتا 

ــه  ــارة مندرجــات شــامرة اول » توضیحــات « الزم را ب ــا در ب ــه » دارالفنــون « دعــوت شــد ت ــود كــه رسدبیــرش ب ــب شــامرة اول صورارسافیــل خشــك نشــده ب ، هنوزُمركّ

عــرض وزیــر معــارف دولــت مرشوطــه برســاند چــون بــه قــول آن وزیــر » مــن دیــروز رفتــم مبجلــس شــورای ملــی و در خصــوص جریــدة صورارسافیــل صحبــت كــردم 

وقرارشدشــام را سیاســت كنــم«]v[. در همیــن نشســت هــامن وزیــر، صورارسافیــل را بــه توقیــف تهدیــد مــی كنــد و دیــری منــی گــذرد كــه روزنامــه توقیــف مــی شــود. » 

روح القــدس « و » مســاوات « هــم از ایــن محدودیــت هــا و توقیــف هــا در امــان نبودنــد. بــه ایــن داســتان بــاز خواهــم گشــت.

در مــورد دوم ، ادعــای اینكــه مجلــس اول از نظــر رسشــت طبقاتــی » عمــده طبقــات جامعــه « را در بــر مــی گرفــت، ادعــای خنكــی اســت كــه بــه دشــواری مــی توانــد 

جــدی گرفتــه شــود . گفــن دارد امــا كــه منظــور از » رسشــت طبقاتــی « كامــال روشــن نیســت ولــی از دوحــا ل خــارج نیســت. یــا منظــور تركیــب طبقاتــی مناینــدگان اســت 

و یــا عملكــرد طبقاتــی آن مناینــدگان. هــر كــدام كــه مــورد نظــر باشــد ایــن ادعــا بــا واقعیــت مجلــس مرشوطــه درتناقــض قــرار مــی گیــرد. ایــن درســت كــه انتخابــات 

مجلــس مشــخصا » طبقاتــی « بــود ولــی نــه چنیــن بــود و نــه قــرار بــود چنیــن باشــد و نــه مــی توانســت چنیــن باشــد كــه همــة طبقــات را در بــر بگیــرد. تــا آنجــا كــه 

مــن دیــده وخوانــده ام هیــچ یــك از مناینــدگان مجلــس هــم چنیــن ادعائــی نكــرده اســت. واقعیــت ایــن اســت كــه در حــول و حــوش مرشوطــه ، حــدودا 80 در صــد 

جمعیــت ایــران روســتائیان بودنــد كــه در مجلــس بــه هیــچ شــكل و صورتــی حضــور نداشــتند. اگــر چــه ایــن روزهــا مــد شــده اســت كــه تحلیــل طبقاتــی را بــر منــی 

تابیــم ولــی عملكــرد مجلــس اول هــم در ایــن راســتا بــه خوبــی نشــان دهنــدة جهــت گیــری طبقاتــی آن بــود. ایــن را مــی دانیــم كــه مجلــس »پیشــنهادهای جدیــد را در 

بســن مالیــات مســتقیم بــر مــالكان نپذیرفــت «]vi[ . بعــالوه، » قضیــه تعدیــل ســهم مالــك و زارع نیــز مطــرح نگشــت « ]vii[ . اگرچــه شــامری از مورخیــن مــا الغــای 

رســم تیــول را یكــی از بزرگرتیــن دســت آوردهــای مجلــس اول مــی داننــد ولــی بــه قــول همیــن آقــای آدمیــت » سیاســت مجلــس در قضیــه الغــای رســم تیــول و اصــالح 

وضــع خالصجــات هــم تاثیــری در میــزان ســهم زارع از محصــول زمیــن نداشــت. هیچكــس نگفــت كــه بیاییــم و امــالك تیــول و خالصــة دیوانــی را بــه هــامن برزگــران كــه 

آنجــا بــه زراعــت مشــغول انــد بســپاریم یــا حداقــل بــه خودآنــان اجــاره دهیــم .«]viii[. ایشــان در یــك كتــاب دیگــر خویــش نوشــت ، » امــا در مســائل اساســی اجتامعــی 

چــون تعدیــل مالكیــت زمیــن زیــر كشــت ، یــا افزایــش ســهم دهقــان از محصــول زمیــن قدمــی بــر نداشــت. حتــی گــروه تنــد روان مجلــس اشــارة معقولــی بــه آن مســائل 

نكردنــد. گوئــی افســون مالكیــت زبــان مجلســیان را یكــرسه بســته بــود. صــدای نحیــف احســن الدولــه هــم ندائــی بــود در برهــوت « ]ix[. زنــان نیــز در مجلــس مرشوطــه 

حضــور نداشــتند و بهمیــن نحــو شــهر نشــینان بــی چیــز. بــرای دفــاع از مجلــس و ترجیــح دادن همیــن مرشوطــة نیــم بنــد بــر حكومــت اســتبدادی اصــال الزم نیســت 

تاریــخ را بازســازی كنیــم . بــا همــة كمبودهــا و ضعــف هــا، وجــود هــامن مجلــس نشــانة جهشــی ســرتگ در زندگــی سیاســی ایــران اســتبداد زده بــود. نــه رضورتــی دارد 

كــه در خصــوص آزادی هــای برآمــده از نهضــت مرشوطــه طلبــی اغــراق کنیــم و نــه نیــازی كــه از مجلــس اول تصویــری غیــر واقعــی بــه دســت بدهیــم . ضعــف هــای 

ســاختاری مجلــس اول در واقــع ترجــامن تركیــب طبقاتــی مجلــس بــود کــه تنهــا گــروه كوچكــی از جامعــه را در بــر مــی گرفــت . ایــن گــروه كوچــك از آنجــا كــه فاقــد 

نگرشــی پیــرشو بــود نتوانســت منافــع طبقاتــی خــود را بــه صــورت منافــع طبقاتــی جامعــه مطــرح كنــد ] كاری كــه بــورژوازی غــرب در عــر انقالبــات قــرن نوزدهــم در 

اروپــا كــرد[ و بــه همیــن دلیــل مــورد حامیــت تــا م و متــام اكرثیــت مــردم قــرار نگرفــت . زندگــی كوتــاه مجلــس اول نیــز بطــور عمــده بــه مامشــات بــا محمدعلــی شــاه 

و زمیــن داران گذشــت . بــه ایــن داســتان بــاز خواهــم گشــت و جنبــه هائــی از آن را وارســی خواهــم كــرد.

در خصــوص ضدیــت ریشــه دار محمــد علــی شــاه بــا مجلــس و مرشوطــه، ایــن داســتان خواندنــی را هــم از رشیــف كاشــانی داریــم كــه پــس از تــرور اتابــك مشــیرالدوله 

محــل توجــه عمــوم مــردم واقــع شــده بــود و حتــی محمــد علــی شــاه هــم مكــرر او را احضــار كــرده و تكلیــف رئیــس الوزرائــی كــرد ولــی مشــیرالدوله قبــول نكــرد. باقــی 

داســتان را از زبــان رشیــف كاشــانی مــی شــنویم : » آنچــه واســطه فرســتاد، قبــول نكــرده. مــن بنــده محرمانــه مالقــات كــردم. عنــوان مطلــب منــودم كــه :  ســابقا، در بــاب 

عــدم صــالح در آمــدن اتابــك، آنچــه عــرض شــد محــل قبــول نشــد؛ تــا نتیجــه و مفاســد آن دیــده شــد. حــاال چــرا كنــاره مــی فرماینــد، بــا آنكــه عمــوم مــردم بــا جنــاب 

عالــی همراهنــد؟ گفتنــد كــه :  هیــچ صــالح خــود را منــی بینــم در ایــن ایــام، مــن داخــل كاری شــوم. چــون شــاه باطنــا همراهــی بــا مرشوطیــت نــدارد. ایــن اشــخاص هــم 

كــه حــاال دور شــاه هســتند، غیــر از خرابــی كاری ندارنــد. بــا ایــن وضــع، امــور مملكــت منظــم نخواهــد شــد؛ بلكــه، هــرج و مــرج زیادتــر مــی شــود. دولتیــن همجــوار 

مداخلــه خواهنــد كــرد. بــد نامــی درخانــواده ی مــن خواهــد مانــد كــه دولــت ایــران در ریاســت مــن، بــه دســت خارجــه افتــاده. لــذا، حــارض نیســتم. دوســتان مــن هــم 

.]x[»نبایــد راضــی بــه ایــن بدنامــی بــه جهــت مــن بشــوند

بــا ایــن همــه، یكــی از مشــكالتی كــه در وارســیدن نهضــت مرشوطــه پیــش مــی آیــد بــه ایــن علــت اســت كــه معمــوال معیارهــای دو و گاه چنــد گانــه پیــش مــی گیریــم و 

همیــن كار شناســائی نقــاط قــوت و ضعــف مرشوطــه را دشــوار مــی كنــد. بــرای اینكــه روشــن شــود چــه مــی گویــم، اجــازه بدهیــد یــك منونــه بدهــم. یکــی از مشــکالت 

اساســی مجلــس اول، نقشــی اســت کــه دوســیدین در آن ایفــا مــی کننــد و عمــال، بــدون ایــن کــه مناینــده باشــند خــود را همــه کاره آن مــی دانســتندو در همــه امــور هــم 

مداخلــه مــی کردنــد. بــا توجــه بــه همیــن مداخــالت بــی جــا و بــی مــورد بــود كــه شــب نامــه نویــس مرشوطــه نوشــت و چــه درســت هــم كــه:

» اعــامل ایــن دو نفــر حجــج االســالم اســت كــه مجلــس محــرتم شــورای ملــی را دكان دخــل خــود تصــور كــرده انــد، كــه بــه هرنحــو بخواهنــد ، رفتــار مناینــد یــا كالم 

بگوینــد، خــواه ضــد نظامنامــه باشــد یــا مخالــف قانــون اساســی، هــامن جــاری باشــد كــه رای آقاســت. بــا آنكــه ســمت وكالــت هــم در مجلــس ندارنــد، متوقــع انــد كــه 

متــام امــور مجلــس بــر حســب امــر و میــل آن هــا باشــد؛ ولــو ، مخالــف آرای متــام وكال و نظامنامــه باشــد. و اال هــزار جــور اســباب فتنــه و آشــوب و بلــوا فراهــم مــی 

.]xi[» كننــد

و بعــد در همیــن شــب نامــه از رشــوه ســتانی هــای بهبهانــی ســخن مــی گویــد. درهمیــن دوره، جنــاب طباطبائــی در پیشــنهادش بــه مجلــس از » تقلــب در انتخابــات « 

ســخن مــی گویــد ولــی مشــخص حــرف منــی زنــد. وكالئــی را » خائــن « مــی خوانــد ولــی در عكــس العمــل بــه پرســش وكالی دیگــر قضیــه بــا » خودتــان مــی شناســید 

« اتهــام ماســت مالــی مــی شــود. و بعــد ایــن ســخن نغــز را مــی گویــد كــه » متــا م اهــل مجلــس بداننــد كــه در ایــن شــهر انجمــن هائــی بــرای تخریــب ایــن مجلــس 

. ]xii[» منعقــد اســت وبعضــی از اهــل مجلــس هــم در آن انجمــن هــا حــارض مــی شــوند
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اگــر اتهــام مجتهــد درســت باشــد، یعنــی اگــر اتهــام تقلــب در انتخابــات مجلــس راســت باشــد، پــس دیگــر منــی تــوان بــه ایــن ســادگی منتقــدان آن مجلــس را رضورتــا » 

عوامــل تخریــب مجلــس « بــه حســاب آورد. و اگــر ایــن داســتان صحــت نــدارد و » مجلــس بطوركلــی بــر صحــت انتخابــات صحــه گــذارد مگــر در چنــد مــورد كــه جــای 

حــرف باقــی بــود« . در آن صــورت، پیشــنهاد طباطبائــی مبنــی بــرا خــراج مناینــدگان خــالف آئیــن مرشوطگــی بــود.

بطــور کلــی بایــد گفــت کــه بــا همــه ادعاهائــی کــه گاه مــی شــود، چنتــه مجلــس خالــی بــود. یعنــی بــرای مردمــی كــه بــا آن همــه امیــد بــه مجلــس چشــم دوختــه 

بودنــد، هیــچ كاری صــورت نگرفــت. بــه گــزارش وزیــر مختــار انگیــس » مــردم شــهر بواســطة اینكــه نــان ماننــد ســابق بــه حالــت گرانــی باقــی اســت رضایــت ندارنــد. 

ــه  ــاب همــه گون ــد مكشــوف و ب ــه اســتعفای دادن هــر دو گردی ــت منجــر ب ــه عاقب ــر از رؤســای آن ك ــن دونف ــس بواســطة مناقشــه مابی از طــرف دیگــر ضعــف مجل

فوایــد بــرای دشــمنانش مفتــوح شــد«. بعــالوه، » حــس اســتقالل و حفــظ ملیــت منــودن و مامنعــت از ظلــم و ذیحــق بــودن در اداره كــردن امــور خویــش همــه روزه 

مابیــن مــردم بطــور رسعــت تولیــد مــی شــود«]xiii[.به بــاور مــن، مشــكل اساســی نهضــت مرشوطــه درایــران ایــن بــود كــه بیــن ادعــای مجلــس و واقعیــت آن، شــكافی 

پــر نشــدنی وجــود داشــت.   بــرای روشــن شــدن قضایــا،  بحــث را بــا یــك ســئوال كلــی پــی مــی گیریــم. نتایــج نهضــت مرشوطــه چــه بود؟رصیحــرت اگــر گفتــه باشــم ، 

هامنگونــه كــه مناینــدگان آذربایجــان در مجلــس از مشــیرالدوله اولیــن نخســت وزیــر مرشوطــه پرســیدند : » دولــت بــه ملــت چــه داده اســت ؟ «]xiv[. آیــا ســخن تنهــا 

بــر رس عنــوان حكومــت تــازه بــود یــا اینكــه مــی بایســت عملكــرد حكومــت مرشوطــه بــا دورة ماقبــل تفــاوت مــی كــرد؟ عملكــرد حكومــت مرشوطــه را در پیونــد بــا دو 

مســاله بســیار مهــم، مســئله زمیــن و مقولــه آزادی پــی مــی گیریــم.

در رابطــه بــا مســئله زمیــن كــه بــی گــامن مهمرتیــن مســئله جامعــة ایــران در قبــل از مرشوطــه بــود، نهضــت مرشوطــه خواهــی نــه انقالبــی بــرای برهــم زدن نظــم 

موجــود و جایگزینــی اش بــا یــك نظــم پیرشفتــه تــر بلكــه حركتــی بــرای قانونیــت بخشــیدن بــه آن بــود. ســئوال ایــن اســت كــه اگــر مــی بایســت جنبــه هــای دموكراتــی 

آن جــدی گرفتــه مــی شــد، مرشوطــه خواهــی غیــر از رضبــه زدن بــه مناســبات پیشــا رسمایــه داری حاكــم، بــرای روســتا و روســتا نشــینان چــه دســت آوردی مــی توانســت 

ــر مثلــث ارتجــاع، یعنــی روســیه،  ــن اســت كــه اگــر مــی بایســت در براب ــخ نویســان مرشوطــه در ایــن خصــوص بنویســند واقعیــت ای داشــته باشــد؟ هرچــه كــه تاری

انگلســتان و بوروكراســی فاســد حاكــم برایــران قــادر بــه ایســتادگی باشــد مــی بایســت بــرای نزدیــك بــه 80 در صــد جمعیــت ایــران و بــه خصــوص دهقانــان آن چیزهائــی 

را بــه ارمغــان مــی آورد كــه بــرای حفظــش بــه راســتی از جــان بگذرنــد. ولــی چنتــه مرشوطــه و حكومــت مرشوطــه در ایــن ارتبــاط خالیســت. در جــای دیگــر گفتیــم كــه 

بعضــی از تاریــخ نویســان مــا اظهــار رضایــت كــرده انــد كــه مرشوطــه تیــول را بــر انداخــت ولــی نپرســیدند كــه از حــذف تیــول چــه نصیــب دهقانــان شــد؟ مگــر قــرار 

نگذاشــتند كــه تیولــدار رسســا ل بــرود و ســهمش را از وزارت مالیــه بگیــرد؟ مگــر هشــدار هــای دردمندانــه اســتاد دهخــدا در » صورارسافیــل « بــه گــوش كســی فرورفــت. 

بــه نظــر مــن، تیــول را برانداختنــد بــرای اینكــه اصــل مهمــرت مفــت خــواری زمیــن داران را قانونیــت بخشــند. دیگــر كســی از تعدیــل بهــرة مالكانــه ســخن نگفــت. و اگــر 

دهقانــان مســتقل از مجلــس مرشوطــه از تعدیــل ســخن گفتنــد، مجلــس بــا چــامق مالكیــت خصوصــی و تقــدس آن و حاكمیــت قانونــی كــه نبــود بــر رسشــان كوفــت. 

داســتانش را مــی شــنویم. جالــب اســت كــه مجلــس بــه نــام حفــظ نظــم و » عدالــت « هــر جــا كــه الزم شــد بــه نفــع مســتبدین و زمیــن داران مداخلــه كــرد، منــو نــه 

هایــش را خواهیــم دیــد، ولــی آنجــا كــه مــی بایســت بــر علیــه مســتبدین و زمینــداران مداخلــه كنــد، عــذر و بهانــه آورد و مامشــات كــرد. زمیــن داران بــه مرشوطــه 

رســیده بــا كاردانــی بســیار عمــل كردنــد. آنجــا كــه بایــد در مهــار كــردن اســتبداد افسارگســیخته شــاه بكوشــند، منافــع مــردم را پیــش كشــیدند و آنجــا كــه انفعــال مــردم 

بــه نفعشــان بــود، بــه طرفــداران اســتبداد و از جملــه خــود شــاه امتیــاز دادنــد و بــه » افراطیــون« و » انجمــن هــا « تاختنــد. بهانــه شــان در متــام ایــن مــوارد » حفــظ 

نظــم عمومــی « بــود. ولــی كمــرت از خویــش پرســیدند كــه كــدام قــدرت اجتامعــی مخــل نظــم اســت؟ در توقیــف روزنامــه هــا و اعــامل سانســور رسیــع و قاطــع عمــل 

كردنــد ولــی از ســوی دیگــر، قتــل تاجــر زرتشــتی را جــدی نگرفتنــد و حملــه بــه كلیمیــان، ســنی هــا، زرتشــتی هــا، ارمنــی هــا در یــزد، اصفهــان، ارومیــه، شــیراز، تهــران، 

كاشــان، كرمانشــاه، و اراك را زیــر ســبیلی در كردنــد. آدم كشــان میــدان توپخانــه را در وضعیتــی كــه شــاه مســتبد قاجــار در موقعیتــی تدافعــی بــود بــه دهســال حبــس و 

توقیــف در كالت محكــوم منودنــد. تــازه رسدمــداران آن حركــت در كنــار شــاه قاجــار آســوده ماندنــد تــا در كودتــای بعــدی منشــاء خدمــات بیشــرتی بــرای اســتبداد بشــوند.

واقعیــت ایــن اســت كــه اســتبداد ســلطنت اگرچــه در نتیجــة نهضــت مرشوطــه تضعیــف شــد، ولــی بــر خــالف بــاور بســیاری از مورخــان مــا، نــه دولــت، مرشوطــه شــد و 

نــه حكومــت قانــون اســتوار گشــت. شــب نامــه نویــس مرشوطــه درســت نوشــته بــود كــه » وكالی محــرتم! شــام مــی خواهیــد ملــت را مطیــع قانــون كنیــد؟ خــود شــامها 

چــرا مطیــع منــی شــوید؟« ]xv[. شــب نامــه نویــس دیگــر كمــی فراتــر رفــت و روی مهمرتیــن ضعــف مجلــس مرشوطــه انگشــت گذاشــت:

»یكــی نیســت از ایــن آقایــان ] آقــا ســید عبداللــه و آقــا ســید محمــد[ ســئوال كنــد كــه : ای حجــج اســالم! شــام كــه ســمت وكالــت نداریــد، در جــزو كابینــه ی وزراء هــم 

كــه نیســتید، بــر حســب قانــون اساســی و طریقــه ی مرشوطــه حــق مداخلــه در هیــچ كاری نداریــد. ولــی، كــدام كار، كــدام دعــوی، كــدام مرافعــه، كــدام حكومــت، كــدام 

وزارت اســت كــه بتوانــد كاری بكنــد كــه یــا رقعــه، یــا پیغــام آقــا نرســد؟ كــه اگــر اعتنــاء بــه رقعــه ی آقــا نشــود، فــورا او را تكفیــر و رســوا مــی مناینــد«

كمی بعد، نكته بدیع دیگری مطرح می شود :

»یكــی از نتایــج مرشوطــه، رفــع رشــوه گرفــن، حكــم ناحــق دادن بــود، حــاال كــه بدتــر شــده اســت. جنــاب آقــا ســید عبداللــه و آســید محمــد اگــر مرشوطــه خــواه حقــه 

.]xvi[ »باشــند، اول در كارهائــی كــه بــه آن راجــع نیســت، دخالــت نكننــد. بایــد رشــوه گرفــن را موقــوف كننــد

بــی گــامن گمــراه كننــده خواهــد بــود اگــر تنهــا ایــن دو تــن را مقــر بدانیــم . دیگــران نیــز بــه درجــات مختلــف بــه قانــون رفتــار منــی كردنــد. مگــر كار نظــام الســلطنه، 

.]xvii[نخســت وزیــر مرشوطــه كــه بــه شــاه مســتبد قاجــار از خزانــه دولــت پــول پرداختــه بــود بــا قانــون مرشوطــه جــور در مــی آمــد؟
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بطــور كلــی بایــد گفــت كــه مجلــس مرشوطــه، بــا همــة ادعاهائــی كــه در بــاره آن مــی شــود مجلســی نبــود كــه در آن بــه ادعــای یكــی از دو ســیدین، فقیــر و غنــی 

برابــر باشــند. حتــی هــامن ســید در اولیــن تصــادم طبقاتــی كــه پیــش آمــد بــه دفــاع از زمیــن داران تنكابــن نوشــت :

»مقصــود از زحــامت تاســیس مجلــس رفــع ظلــم بــود. شــامها ایــن عنــوان را اســباب ظلــم قــرار دادیــد...... دســت از رشارت بــر داریــد و اال دولــت محــازات خواهــد 

]xviii[»داد و ماهــا مداخلــه نخواهیــم كــرد

ــه پیــش از  ــرار هــای ظاملان ــداوم هــامن ق ــرای ت ــن داران و ب ــه نفــع زمی ــی ب ــة ایشــان اســت ول ــن تلگــراف خــود نشــانة مداخل ــم كــه همی ــن كار نداری ــه ای فعــال ب

مرشوطــه. گذشــته از آن، در همیــن تلگــراف نكتــه جالــب دیگــری هــم هســت كــه بــه دولــت چــراغ ســبز مــی دهــد كــه اگــر رسكــوب و قلــع و قمعــی الزم شــد خیالــش 

از بابــت مجلــس مرشوطــه راحــت باشــد كــه حــرات مداخلــه نخواهنــد كــرد.

وقتــی جنبــش دهقانــی در گیــالن بــاال مــی گیــرد، صنیــع الدولــه كــه » برجســته تریــن متفكــران رفــورم مالــی در دوران مرشوطــه « بــود و در مقــام ریاســت مجلــس » 

موضــع دموكــرات «]xix[ داشــت در زمــان ریاســت تلگرافــی بــه انجمــن ایالتــی رشــت فرســتاد:

»اهالــی رشــت بــه درســتی معنــی مرشوطیــت و حریــت را نفهمیــده انــد و رعایــا بنــای خــودرسی را گذاشــته انــد..... مجلــس قویــا خواهــش مــی منایــد كــه اصــول 

]xx[» ]مرشوطیــت را بــه مــردم بفهامننــد و رفــع ایــن اغتشاشــات را منایــد ] بنامینــد

همو در طول مذاكرات مجلس در بارة حوادث گیالن نظر نغز دیگری دارد:

»اگــر چــه رئیــس مجلــس حــق نطــق نــدارد، ولــی مجبــورا عــرض مــی كنــم: در ایــن كــه قبــل از ایــن مســتبدین ظلــم مــی كردنــد، حرفــی نیســت. ولــی حــاال مــی خواهند 

]xxi[»مــال خــود را بربنــد، وهــرج و مــرج هــم نشــود ]حاصــل [

ــه راســت مــی گفــت. » معنــی مرشوطیــت « از دیــدگاه  ــارة معنــی مرشوطیــت بــدون تردیــد صنیــع الدول هــر دوی ایــن مواضــع توضیــح مختــری الزم دارد. در ب

مناینــدگان مجلــس و دهقانــان كــه در دو ســوی جامعــة طبقاتــی ایــران قــرار داشــتند، منــی توانســت یكســان باشــد و نبــود. بــه اعتقــاد مــن، ایــن متایــز گــره گاه درك 

درســت از جنبــش مرشوطــه طلبــی اســت. شــاهدش هــم در نظــر صنیــع الدولــه در مجلــس مــی آیــد. مســئله ایــن نبــود كــه مجلــس معصومانــه منــی دانســت چــه 

مــی كنــد و یــا آن گونــه كــه ادعــا مــی شــود » افراطیــون « در كارش اخــالل مــی كردنــد، و یــا اینكــه آن گونــه كــه شــامری دیگــر از مورخــان مــا نوشــته انــد، فریــب ایــن 

یــا آن را خــورده بــود. بلكــه آگاهانــه مــی كوشــیدكه بــه وضعیــت موجــود و میــراث باقــی مانــده از حكومــت اســتبدادی و مطلقــه مرشوعیــت قانونــی بدهــد. ودر 

بســیاری از آنچــه كــه مــی گفــت، گوشــهای شــاه و حاكــامن را هــم مــد نظــر داشــت. بــه ایــن ترتیــب، درحالیكــه، بــر روی » تعدیــل بهــره مالكانــه « شمشــیر » تقــدس 

مالكیــت خصوصــی« مــی كشــید، بــا پذیــرش ســلب مالكیــت از دهقانــان و خــرده مالــكان و ســوء اســتفاده از توهــامت مــردم نســبت بــه خــود، بــه ظلــم مســتبدان 

كــه خــود از زبــان رئیــس درس خوانــده خــود مــی پذیرفــت، قانونیــت مــی بخشــید.

چــرا مــی گویــم مرشوطــه مجلــس نشــینان بــا آنچــه كــه مــردم از آن انتظــار داشــتند تفــاوت داشــت؟ وقتــی حاجــی رضــی نامــی كــه بخــش زیــادی از فومــن را مالــك 

بــود، كوشــید » بــا رعایــا ســخت گیــری كنــد« نــه آقــا ســید محمــد تلگــراف زد و نــه مجلــس اصــول مرشوطیــت و حریــت را بــه رُخ كشــید. ولــی وقتــی رعایــا در مقــام 

دفــاع از خویــش، اورا تهدیــد كردنــد و او بــه تهــران گریخــت،

»تلگــراف ســخت از وزیــر امــور خارجــه و صدراعظــم بــه حكومــت رســیدكه فــورا خســارات كــه بــه حــاج ســید رضــی رســیده اســت، از مــردم بگیــرد. ده هــزار تومــان 

.]xxii[»مطالبــه مــی كننــد

بعــالوه بــرای گرفــن اجــاره نــه تنهــا رسبــازان را مامــور كردنــد بلكــه بــه آنهــا اجــازه داده شــد كــه » اگــر از طــرف رعایــا بــی اعتدالــی بــه آنهــا بشــود مجــاز هســتند 

كــه دفــاع كننــد«]xxiii[. بــه واقــع عــربت انگیــز اســت كــه مجلــس مرشوطــه در حالیكــه حــق دفــاع از خــود را بــرای دهقانــان برســمیت نشــناخت بــه رسبازانــی كــه 

بــه منایندگــی از ســوی زمیــن داران وارد عمــل شــده بودنــد، عمــال اجــازة كشــن داد.

در همین راستا بد نیست برای روشن تر شدن قضایا در پیوند با آزادی و عملكرد مجلس شامری از اسناد را مرور كنیم.

قبــل از هرچیــز، یكــی از اولیــن نتایــج مرشوطــه پیدایــش مجلســی اســت كــه اگرچــه ژســت شــیر مــی گیــرد و بــه امیدهــا و آمــال هــا دامــن مــی زنــد، ولــی در عمــل 

بــه مثــل روبــاه عمــل مــی كنــد. قــدرت واقعــی نــه دردســت آحــاد مــردم، بلكــه عمدتــا در دســت زمیــن دارانــی اســت كــه ماســك مرشوطــه خواهــی بــه چهــره زده 

انــد یعنــی هــام ن جامعتــی كــه » افســون مالكیــت « زبانشــان را بســته بــود. البتــه كــه ایــن جامعــت مــی خواســتند قــدرت مطلقــه شــاه و حــكام را تخفیــف بدهنــد 

ولــی در عیــن حــال، بــا همــه تــوان از قــدرت گرفــن تــودة مــردم در برابــر شــاه جلوگیــری مــی كردنــد. علــت حملــه هــای پایــان ناپذیــر مجلــس بــه انجمــن هــا نــه 

بخاطــر »خرابــكاری « آنــان بلكــه بــه ایــن ســبب بــود كــه مجلــس بــر منــی تابیدكــه در حاكمیــت، بــه غیــر از » قبلــة عــامل« رشیــك دیگــری داشــته باشــد. از همیــن رو 

 . ]xxiv[ »هــم بــود كــه مــی خواســتند ایــن انجمــن هــا » ترویــج صنایــع منایــد. تاســیس مــدارس و مكاتــب كنــد نــه اینكــه در امــور سیاســی حكومــت مداخلــه كنــد
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مشــكل واقعــی مرشوطــه ایــن نبــود كــه محمــد علــی شــاه و یــا شــیخ فضــل اللــه مــی خواســتند بســاط مرشوطــه بــر چیــده شــود. آن جامعــت دستشــان بــه متــام 

معنــی رو بــود و همــگان نیــز مــی دانســتند كــه بــا چــه جریانــی طــرف هســتند. مشــكل اساســی تــر مرشوطــه ایــن بــود كــه شــامری در پوشــش مرشوطــه خواهــی 

مرشوطــه ای بــی رس ودم مــی خواســتند. فراتــر رفتــه و مــی گویــم، مــی خواســتند هــامن شــیوة حاكمیــت قبلــی ولــی در پوششــی جدیــد و قابــل قبــول بــه جــای 

حكومــت مطلقــه شــاه بنشــیند. از همیــن رو هــم بودكــه همــه كوششــان رصف تضعیــف جنبــه هــای آزادی طلبانــه نهضــت مرشوطــه شــد.

ــه راســتی ســنگ متــام  ــا هــزار ترفنــد در محــدود كردنــش ب ــه كردنــد و ب ــه آزادی مطبوعــات كــه یكــی از ره آوردهــای تضعیــف حكومــت مســتبده بــود حمل ب

گذاشــتند. بــرای منونــه ، صورارسافیــل در طــول ۱۳ ماهــی كــه منتــرش شــد، گذشــته از دفعاتــی كــه اداره اش مــورد حملــه قــرار گرفــت، ده بــار هــم رســام و علنــا 

توقیــف شــد.]xxv[ هنــور ُمركــب شــامره اول نرشیــه خشــك نشــده اســت كــه وزیــر علــوم یادداشــتی بــه ایــن رشح بــرای مدیــر نرشیــه مــی فرســتد: » جنــاب میــرزا 

جهانگیــر خــان مدیــر روزنامــه صورارسافیــل... لزومــا زحمــت مــی دهــم كــه صبــح یكشــنبه بیســتم ] ربیــع الثانــی ۱۳25[ در مدرســة مباركة دارالفنــون ترشیــف 

بیاوریــد كــه مالقــات شــام الزم اســت ..« ودر طــول ایــن مالقــات كــه واژة بازپرســی بــرای آن مناســب تــر اســت، معلــوم مــی شــود كــه جنــاب وزیــر علــوم روز قبــل 

بــه مجلــس شــورای ملــی ترشیــف بــرده بودنــد و در خصــوص جریــدة صورارسافیــل صحبــت كردنــد و » قــرار شــد شــام را سیاســت كنــم. ولــی بشــام مــی گویــم 

كــه بعــد از ایــن ایــن طــور چیــز نوشــن را تــرك كنیــد«]xxvi[. كــه مــی دانیــم منــی كننــد و بهــای گزافــش را نیــز مــی پردازنــد. چــه بــه صــورت توقیــف مكــرر و 

نهایتــا بــه شــكل جــان مدیــر فرزانــه اش میــرزا جهانگیــر خــان.

گفــن دارد كــه از هــامن ابتــدا مجلــس تكلیــف خــود را روشــن كــرده بــود. مجلســی كــه قــرار بــود فرزنــد نهضــت مرشوطــه باشــد بــا آزادی مطبوعــات میانــه 

نداشــت. ترفنــد » ســو ء اســتفاده از آزادی « كــه از ســوی مجلــس نشــینان عنــوان مــی شــود )كــه خواهیــم شــنید(، حربــه شــناخته شــده ای اســت كــه مســتبدین 

در طــول تاریــخ همیشــه بــكار گرفتــه انــد. در یكــی از دفعاتــی كــه صورارسافیــل توقیــف شــد مذاكراتــی هــم در مجلــس درگرفــت. اكرثیــت نــه فقــط بــا سانســور 

موافقــت داشــتند بلكــه بــا ترفنــد هــای گوناگــون پیچیدگــی بیشــرتی بــرای سانســور پیشــنهاد مــی كردنــد. هــم زمــان بــا ایــن توقیــف، حبــل املتیــن هــم بــه بهانــة 

درج یــك آگهــی بــرای التــاری ولــی بــه واقــع بــه دلیــل درج مقالــه ای انتقــاد آمیــز از روســیه تــزاری توقیــف شــد. ســخن رانــان ضــد و نقیــض زیــاد گفتنــد چــون 

بــا تظاهــر بــه آزادی از اســتبداد دفــاع مــی كردنــد. مثــال وكیلــی گفــت »حیــات مملكــت بســته بــه آزادی روزنامــه اســت « كــه البتــه ســخن بســیار درســتی هــم 

بــود ولــی بالفاصلــه افــزود ولــی » آن آرتیكلــی كــه در آن درج بــود عــالوه بــر توهیــن، بعضــی رضرهــا امــروزه بــه جهــت ایــن مملكــت داشــت «. وكیــل دیگــری از 

آزادی ســخن گفــت ولــی در عیــن حــال از محاكمــه حــرف زد. وكالئــی هــم بودنــد كــه رصیحــرت ســخن مــی گفتنــد. یكــی گفــت » روزنامــه ای كــه بخواهــد بیــن 

مــردم اســباب فتنــه و فســاد بشــود هیــچ الزم نیســت آزاد باشــد«. و آن دیگــری كــه ژســت دفــاع از آزادی اش بــه نظــر جــدی تــر مــی آمــد گفــت ، » ایــن نســبت 

را بــه مــن ندهیــد كــه فالنــی ایــراد بــر توقیــف دارد«. وكیــل التجــار در محاســن مرشوطگــی نطــق غرائــی كــرد ولــی افــزود مرشوطــه ای كــه »مــر بــه دیــن باشــد، 

منــی خواهیــم«. وكیلــی دیگــر مــی خواهــد كــه آزادی نظــم داشــته باشــد كــه البتــه ســخن راســتی بــود و قانــون انطباعــات طلــب كــرد كــه ایــن هــم متنــای بجائــی 

بــود ولــی، بــه موجــب آن قانــون روزنامــه نویــس » راجــع بــه مذهــب چیــزی ننویســد«. مدتــی بعــد، در ســوم جــامدی الثانــی ۱۳25 بازبحــث سانســور در مجلــس 

درگرفــت. مجلــس در برخــورد بــه مقولــة آزادی مطبوعــات بــه واقــع گرفتــار مشــكل الینحلــی شــده بــود:

- از سوئی گفته می شد كه مجازات فایده ندارد، چون مقاله چاپ شده و كار خودش را كرده است.

- در عین حال، عده ای اعتقاد داشتند كه توقیف قبل از چاپ، مجازات قبل از وقوع جرم است و مخالف رشع.

مســئله ولــی در طــول آن مباحثــات كمــی پیچیــده تــر شــد. تقــی زاده تــا حــدودی گــره كار مجلــس را بــاز كــرد و پیشــنهادبكارگرفن » سانســورچی « داد ولــی 

بالفاصــه افــزود كــه » بنــده فقــط در كتبــی كــه مذهبــی اســت « گفتــم. وزیــر علــوم حــرف دل جامعــت مجلــس نشــین را زد. اگــر بــا مــن باشــد، جنــاب وزیــر ادامــه 

داد، » مــن هیــچ صــالح منــی دانــم چنــد حكایــت در گلســتان كــه اول كتــاب اخالقــی اســت درج شــود«. یقــه چنــد تــا كتــاب دیگــر را هــم گرفــت و باالخــره » بــه 

عقیــده بنــده عیبــی نداشــته باشــد كــه ُمفتــش بــرای كتــاب باشــد«. وكیلــی گفــت ســابق ُمفتــش داشــتیم و بــه » همــه قســم بلیــه مبتــال بودیــم«. تقــی زاده بــاز 

بــه كمــك مــی رســد و پیشــنهاد مــی دهــد كــه » انجمنــی « درســت كننــد از » علــام كــه اهــل خــربه و بصیــرت باشــند « بــرای سانســور. وكیــل دیگــری كمــی دســت 

پاچــه مــی شــود كــه » كتــب ضــالل یــك افــراد جلیــه دارد كــه محتــاج بــه تحقیــق نیســت و ممنــوع اســت « ولــی از ســوی دیگــر » یــك افــراد خفیــه دارد كــه البتــه 

تحقیــق شــده بــه طبــع برســد«. نظــر كلــی مجلــس در بــارة رضورت برقــراری سانســور ابهامــی نــداردو روشــن اســت. یكــی دوهفتــه بعــد، بــاز صحبــت از توقیــف 

همزمــان صورارسافیــل و حبــل املتیــن اســت. وزیــر علــوم بــا ســالح تفرقــه بیانــداز و حكومــت كــن بــه مجلــس مــی آیــد. ضمــن دفــاع از توقیــف صورارسافیــل مــی 

گویــد در حبــل املتیــن » فقــط یــك اعالنــی منــدرج شــده كــه ظاهــرا مــی منایــد از روی غفلــت درج شــده باشــد«. اگرچــه بیــن ایــن دو نرشیــه فــرق مــی گــذارد ولــی 

فرقشــان را منــی گویــد. وكیلــی كــه مدعــی بــود » مملكتــی كــه روزنامــه نــدارد، حــس نــدارد« ادامــه مــی دهــد » بایــد از متــام صاحبــان جرایــد التــزام بگیرنــد كــه 

اگــر بــر خــالف قــرآن چیــزی نوشــتند، توقیــف ابــدی باشــد«. وزیــر علــوم در پاســخ مــی گویــد كــه از روز نــازل شــدن قــرآن ایــن التــزام وجــود داشــته اســت. یكــی 

دیگــر، و تنهــا همیــن وكیــل از آزادی دفــاع مــی كنــدو مــی گویــد » توقیــف معنــی نــدارد« ولــی صدایــش در البــالی فریــاد هــای مدافعــان سانســور گــم مــی شــود. 

آقــا ســید جعفــر نامــی مــی گویــد، »  بایــد التــزام گرفتــه شــود كــه مخالــف رشع چیــز ننویســند« . دیگــری مــی گویــد » روزنامــه آزاد اســت« ولــی، ایــن هــم مهــم 

اســت كــه آزادی » حــدی دارد«. تــا اینجــا حرفــی نیســت و درســت هــم همیــن اســت. ولــی همــه حــرف و ســخن بــر رس ایــن » حــد« اســت. بــه قــول آن وكیــل، 

چنــد چیــز اســت كــه در بــاره شــان نبایــد بنویســند، « یكــی رشعیــات و آنچــه متعلــق بــه آن اســت« . در ایــران آن روز جــز ایــن انتظــاری نبــود ولــی » یكــی امــوری 

كــه راجــع بــه دولــت اســت« . حــد ایــن وكیــل مرشوطــه هــم معلــوم مــی شــود . یكــی از احــرتام بــه قلــم ســخن گفــت . دیگــری ولــی بــرای ایــن احــرتام از » حــد« 

حــرف زد. » احــرتام و رشافــت در صورتیســت كــه بــه امانــات الهیــه خیانــت نكــرده باشــد«. دیگــر ی نكتــه ســنجی ظریفــی دارد. » تقصیــر از نویســنده اســت، 
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مجــازات را بــه كاغــذ و قلــم منــی شــود داد«. و بــه ایــن ترتیــب، نطفــة » ممنــوع القلــم « كــردن نویســندگان در ایــران شــكل گرفــت . هــامن مجلــس مرشوطــه 

كــه ایــن همــه بــه بــاورش بــه آزادی مــی نازیــد، حكــم صــادر كــرد كــه » بایــد مجــازات داد، توقیــف معنــی نــدارد«. صحبــت بــرای مدتــی مختــل شــد چــون ســید 

محمــد طباطبائــی كــه وكیــل نبــود مجتهــد مراغــه را كــه او هــم وكیــل نبودبــه مجلــس معرفــی مــی كنــد. وقتــی بحــث از رسگرفتــه مــی شــود، امــام جمعــه نطــق 

مفصلــی مــی كنــد و از جملــه مــی گویــد كــه مدتیســت كــه مــی خواســته در بــارة روزنامــه نویــس هــا حــرف بزنــد ولــی » نبایــد معــرتض حــال روزنامــه نویســان 

شــد«. راهنامئــی امــام جمعــه ربطــی بــه بــاورش بــه آزادی نــدارد بلكــه معــرتض شــان نبایــد شــد، » زیــرا كــه زود آبــروی آدم را مــی ریزنــد«. داســتان تــا حــدودی 

روشــن شــد و ســپس حــرف اصلــی اش را مــی زنــد، » امــروز هیــچ چیــز از بــرای مجلــس مرتــر از ایــن روزنامــه جــات نیســت» و چرایــش هــم معلــوم اســت. مثــل 

همیشــه، بــرای اینكــه » مفســدین دارنــد از آزادی سوء اســتفاده مــی كننــد«.

گفــن دارد كــه فقــط صورارسافیــل و حبــل املتیــن نبودندكــه توقیــف مــی شــدند. روح القــدس هــم از عنایــات مجلــس بــی نصیــب منانــد. ایــن روزنامــه را نحســی 

شــامرة ۱۳ گرفــت بــه دســتور محمــد علــی شــاه و تائیــد مجلــس توقیــف شــد. بهانــه توقیــف هــم درج مقالــه ای انتقــادی بــود از شــاه مســتبد قاجــار. روزنامــه از 

اســتبداد مجلــس نشــینان نیــز شــكایت كــرده بــود و بــه همیــن دلیــل، یكــی از وكال خواهــان تبعیــد نویســنده شــد. صنیــع الدولــه كــه وزیــر علــوم اســت و بــر 

اســاس قوانیــن مرشوطــه مــی بایســت در برابــر مجلــس مســئو ل باشــد مــی گویــد، » بلــی روزنامــه هــای مملكــت مــا غیــر از اینكــه مطالبــی بنویســند باعــث نقــار 

شــود دیگــر چیــزی نیســت«. تظاهــر بــه آزادی خواهــی هــم مــی كنــد، » مــن منــی گویــم چطــور بنویســند«، ولــی » بــر حســب تكلیــف روزنامــة روح القــدس را 

توقیــف كــرده ام«. نویســنده اش هــم بایــد محاكمــه شــود. رئیــس مجلــس هــم بــرای اینكــه از قافلــه عقــب منانــد مــی گویــد، » در بــارةو كال هــم بعضــی چیــز هــا 

مــی نویســند..... از حــاال بــه وزیرعلــوم مــی گویــم و پُرتِســت مــی كنــم كــه اگــر منبعــد كســی بــه یكــی از وكال بــد گفــت فــورا بایــد روزنامــه او توقیــف شــود و 

اســتنطاق شــود«. وكیلــی كــه خواســتار مجــازات اســت وقتــی كــه روزنامــه هــا بــر ضــد دیــن ودولــت چیــزی نوشــته باشــند ولــی ایــن نكتــة درســت را مــی گویــد 

كــه » بنــده راضــی نیســتم بــه اســم اینكــه بــه بنــده بــد نوشــته ، توقیــف شــود«. امــام جمعــه مثــل همیشــه جالــب ســخن مــی گویــد از مجلــس و مجلــس نشــینان 

مــی پرســد آیــا در ایــن مملكــت » چیــزی مقــدس داریــم ؟ « و خــود قبــل از هــر كــس پاســخ مــی دهــد، البتــه كــه داریــم، » دیــن و اعلیحــرت «. ولــی دور دوِر 

مرشوطــه طلبــی هــم هســت، پــس امــام جمعــه از شــعار دادن هــم غفلــت منــی كنــد، » البتــه روزنامــه بایــد در مملكــت باشــد و آزاد باشــد«. بــا ایــن وصــف 

دســت بــه دامــان قانــون اساســی مــی شــود كــه » غیــر از كتــب ضــالل و كتــب مذهبــی كــه بایــد مالحظــه شــود و باقــی آزاد اســت«. ناگفتــه روشــن اســت كــه واژة 

تعریــف ناشــدنی » كتــب ضــالل « دســت سانســورچی هــا را بــه انــدازة كافــی بــاز مــی گــذارد. وكیــل دیگــری ســخن امــام جمعــه را تكمیــل مــی كنــد كــه ضدیــت 

بــا دیــن » مجازاتــش در رشایــع معلــوم اســت كــه قتــل اســت.« رئیــس مجلــس كــه بــه خیــال خویــش شــخصی اســت معــارف دوســت معتقــد اســت كــه » روزنامــه 

هــا بــد مــی كننــد و از مســلك روزنامــه نویســی خــارج هســتند«. اگرچــه مســلك روزنامــه نویســی روشــن منــی شــود ولــی بــا روزنامــه هــا امتــام حجــت مــی كنــد 

كــه اگــر تعهــد كننــد كــه » دیگــر عبــارات ذواحتاملیــن نســبت بــه دیــن در روزنامــه ننویســند و بــر ضــد دولــت چیــزی ننویســند« ] و البــد ترویــج صنایــع كننــد! [ 

دســتور رفــع توقیــف داده خواهــد شــد. ولــی اگــر ایــن دفعــه چیــز نوشــتند، » مــن بــا متــام قــوای مجلــس حــارضم كــه بــا آنهــا ضدیــت كنــم « ، و كســی هــم ایــن 
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در برزخ سنت و تجدد

لطف الله آجداين

در بررســی ماهيــت و مبانــی ســنت و مدرنيتــه در ايــران و چگونگــی نســبت آن دو بــا يکديگــر، غالــب مورخــان و تحليلگــران تاريــخ معــارص ايــران بــا توجــه بــه عالقــه 

منــدی و متايــالت تجددطلبانــه روشــنفکران و گروهــی از روحانيــان عــر قاجاريــه و بــه اعتبــار موافقــت يــا مخالفــت آنــان بــا مرشوطيــت، انديشــه گــران و مواضــع سياســی 

و اجتامعــی آنــان را بــه دو گــروه تجددگــرا و ضدتجــدد تقســيم کــرده انــد. بــر پايــه ايــن شــيوه از نگــرش، دفــاع از ســنت در ماهيــت خــود بــه منزلــه ضديــت بــا تجــدد و 

دفــاع از تجــدد بــه منزلــه ضديــت بــا ســنت تلقــی و معرفــی شــده اســت. هرچنــد ايــن شــيوه از تحليــل بهــره يــی از واقعيــت دارد، امــا خالــی از پــاره يــی بدفهمــی هــای 

گمــراه کننــده در گريــز از واقعيــت و ســتيز بــا تاريــخ نيســت.

ايــن واقعيــت کــه بســياری از مفاهيــم و نهادهــای جديــد از ســوی روشــنفکران و گروهــی از متحــدان روحانــی آنــان در عرصــه قاجاريــه و مرشوطيــت بــه شــدت مــورد 

جانبــداری و پشــتيبانی قــرار گرفــت، الزامــاً ماهيــت متجــدد انديشــه هــا و رفتارهــای تجددطلبــان ايرانــی را اثبــات منــی کنــد. بــه رغــم پــاره يــی آگاهــی هــای هرچنــد 

ســودمند و دارای اهميــت روشــنفکران عــر قاجاريــه و مرشوطــه و گروهــی از روحانيــون هــم انديــش آنــان دربــاره جنبــه هايــی از فرهنــگ و متــدن و تجــدد و ترقــی غربــی 

و دلبســتگی آنــان بــه رضورت تجــدد و ترقــی در ايــران، غالــب آنــان از امــکان و رضورت شــناخت و آگاهــی الزم و بســنده دربــاره علــل و عوامــل عقــب ماندگــی ايــران، 

علــل و ريشــه هــای پيرشفــت غــرب و مقدمــات و بســرتی کــه آن پيرشفــت هــا در آن زايــش و پويــش گرفــت و نيــز از رضورت شــناخت نقادانــه ماهيــت و مبانــی فرهنــگ 

و متــدن متجــدد غربــی و ســنت هــای ايــراين- اســالمی بازماندنــد.

درســت اســت کــه در عــر قاجاريــه و مرشوطــه، مفاهيــم و نهادهايــی چــون نظــام سياســی مرشوطيــت پارملــاين، قانــون و آزادی هــا و برابــری هــای دموکراتيــک، مفاهيــم و 

نهادهايــی بودنــد کــه نــه در ذهــن و زبــان و نــه در تجربــه تاريخــی ايــران تــا پيــش از عــر قاجاريــه ســابقه يــی نداشــت امــا ضعــف و ناتوانــی تجددطلبــان ايرانــی عــر 

قاجاريــه و مرشوطــه در راهيابــی بــه عمــق ماهيــت و مفهــوم مدرنيتــه و مدرنيســم، پيــش و بيــش از هــر عاملــی محصــول تــالش بــی بنيــاد آنــان بــرای هامهنــگ نشــان 

دادن دموکراســی و تجــدد غربــی بــا اســالم بــود.

ترديــدی نيســت اقــدام و کوشــش بســياری از روشــنفکران و روحانيــان مرشوطــه طلــب بــرای انطبــاق دادن هــا و هامنندســازی هــای ميــان مفاهيــم و نهادهــای جديــد غربــی 

بــا اســالم، تــا حــدود زيــادی مصلحــت انديشــی آنــان بــرای جلوگــريی يــا کاهــش مخالفــت هــای ســنت گرايــان افراطــی بــا انديشــه هــا و تکاپوهــای تجددطلبانــه را منعکــس 

مــی کــرد. امــا تــالش آنــان بــرای هامهنــگ نشــان دادن دموکراســی و تجــدد غربــی بــا اســالم از آن رو کــه بــر شــالوده تقليــل مفاهيــم و نهادهــای جديــد قــرار داشــت، الجــرم 

يــک تــالش بــی بنيــادی بــود کــه موجــب شــد بســياری از آن مفاهيــم و نهادهــا تــا حــدود زيــادی دســتخوش بدفهمــی شــوند و کارايــی خــود را از دســت دهنــد.

بــه نظــر مــی رســد تجددطلبــان روشــنفکر و روحانــی در کوشــش خــود بــرای انطبــاق مرشوطيــت و دموکراســی و تجــدد غربــی بــا اســالم، بــر آن بودنــد مفاهيــم و نهادهــای 

جديــد غربــی را در چارچوبــی تفســري کــرده و بــه کار بندنــد کــه هــم دموکراتيــک و متجــدد باشــد و هــم اســالمي. امــا از آن رو کــه تفســري و معرفــی آنــان از مفاهيــم و 
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نهادهــای جديــد غالبــاً نــه برپايــه درســت انديشــی دربــاره واقعيــت پــاره يــی مشــرتکات موجــود ميــان اســالم و دموکراســی غــريب، کــه بيشــرت بــر پايــه غلــط انديشــی 

در ناديــده گرفــن يــا پنهــان نــگاه داشــن واقعيــت برخــی از تفــاوت هــا و تضادهــای اساســی آن دو بــا يکديگــر قــرار گرفــت، نتوانســت بــه درک چنــدان عميــق و 

درســتی از ماهيــت و مبانــی تجــدد و دموکراســی غربــی و نســبت واقعــی آن بــا اســالم و ســنت هــای جامعــه ايرانــی بينجامــد.

منــی تــوان و نبايــد از برابــر ايــن واقعيــت فــرار کــرد کــه بــه رغــم دلبســتگی و تحــت تاثــري قــرار داشــن شــديد غالــب روشــنفکران و تجددگرايــان ايــران از تجــدد 

غــريب، بســياری از آنــان بــه هــامن انــدازه کــه بــه ســبب برخــی افراطــی گــری هــا در تقليــد از غــرب نتوانســته انــد ايرانــی بينديشــند، بــه ســبب آنکــه دلبســتگی 

هــای آنــان بــه تجــدد غربــی غالبــاً متکــی بــر يــک شــناخت ســطحی و روبنايــی از غــرب بــود، در واقــع چنــدان غربــی نيــز نينديشــيده انــد. ميــان تاويــل بســياری از 

ايــن گــروه از تجددگرايــان ايرانــی از آن مفاهيــم و نهادهــا بــا واقعيــت آن مفاهيــم و نهادهــا بــه شــيوه پذيرفتــه شــده آن در فلســفه سياســی جديــد غربــی برخــی 

تفــاوت هــا و تعارضــات جــدی ديــده مــی شــود؛ تعــارض هايــی کــه بــه تناقــض تجــدد در ايــران انجاميــده اســت، تناقضــی هــم در حــوزه نظــر و هــم در حــوزه عمــل. 

تناقضــی کــه در نتيجــه آن تجــدد بــه وجــود آمــده در ايــران، تجــدد نيــم بنــد، ناقــص الخلقــه و شــري بــی يــال و دمــی اســت کــه نــه ايــراين- اســالمی اســت و نــه غــريب.

در نتيجــه همــني تناقــض تجــدد ايرانــی و هامنندســازی هــای نامتناســب و بــی بنيــاد مبتنــی بــر تقليــل مفاهيــم و نهادهــای جديــد در ميــان روحانيــان مرشوطــه 

ــران در عــر مرشوطيــت2 اســت کــه نجفــی اصفهــاينT روحانــی مرشوطــه خــواهT ادعــا کــرد: »مرشوطــه عــني اســالم و اســالم هــامن  طلــب۱ و روشــنفکران اي

مرشوطــه اســت و مرشوطــه خواهــی اســالم خواهــی اســت«. و مالعبدالرســول کاشــانی مدعــی شــد: »اگــر وقــت و همــت باشــد بــرای هــر يــک از اصــول و قواعــد 

مرشوطيــت و فــروع آن مــی تــوان يــک کتــاب مفصــل نوشــت کــه خــرب از قواعــد رشيعــت مــا برنداشــته انــد«. و عامدالعــام خلخالــی نيــز بــر ايــن پنــدار بــود: »اگــر 

خــوب بــه دقــت مالحظــه کنيــد معلــوم و منکشــف مــی شــود کــه اصــول قانــون اروپاييــان ماخــوذ از قــرآن مجيــد و کلــامت امئــه و کتــب فقهــای اماميــه اســت«. 

همچنــان کــه روشــنفکرانی چــون مــريزا ملکــم خــان و مستشــارالدوله نيــز اصــل آزادی در يــک نظــام دموکراتيــک را بــا دو اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و 

نظــام سياســی مرشوطيــت پارملانــی را بــا قاعــده مشــورت اســالمی تطبيــق داده و در فــرو کاســن مفاهيــم و نهادهــای جديــد و هامننــد نشــان دادن آن مفاهيــم و 

نهادهــا بــا اســالم تــا آنجــا پيــش رفتــه کــه ادعــا کــرده انــد قوانــني اروپايــی يکــرسه از قوانــني رشع اســالم اخــذ شــده اســت.

اســتقرار نهادهــای مــدرن در پيونــد تنگاتنگــی بــا فهــم مــدرن و فهــم درســت از ســنت و تجــدد قــرار دارد. از فهــم غلــط منــی تــوان عمــل درســت را انتظــار داشــت. 

در مســري تجددطلبــی در ايــران، ســوءتفاهم در نظــر بــه ناکامــی در عمــل انجاميــده اســت. نتيجــه و نشــانه همــني بدفهمــی در نظــر و ناکامــی در عمــل اســت کــه 

از موضــوع دفــاع از ســنت بــه تجــدد و از موضــع دفــاع از تجــدد بــه ســنت حملــه مــی شــود بــدون آنکــه آنچــه از ســنت و تجــدد کــه نفــی و طلــب مــی شــود و 

چگونگــی نســبت و امــکان تعامــل آن دو بــا يکديگــر بــه درســتی شــناخته شــده باشــد.

در جامعــه ايــراين، ســنت گرايــان بــه رغــم دفــاع رسســخت خــود از ســنت هــا، شــناخت و تعريــف چنــدان دقيــق و مدونــی از ســنت هايــی کــه از آن دفــاع مــی 

کننــد در اختيــار ندارنــد. همچنــان کــه غالــب تجددگرايــان ايرانــی نيــز بــه رغــم دلبســتگی فــراوان خــود بــه مدرنيتــه و مدرنيســم، از شــناخت و توانايــی کافــی بــرای 

ارائــه تعريــف چنــدان دقيــق و مدونــی از تجــددی کــه از آن دفــاع مــی کننــد برخــوردار نيســتند.

يکــی از مهــم تريــن پيامدهــای زيانبــار ايــن کــم آگاهــی از ســنت و تجــدد در ميــان غالــب انديشــه گــران جامعــه ايرانــی آن اســت کــه بــه رغــم واقعيــت وجــود پــاره 

يــی تفــاوت هــا و تضادهــای اساســی ميــان برخــی آمــوزه هــای ســنتی و مــدرن، واقعيــت امــکان وجــود همزيســتی برخــی آمــوزه هــای ســنتی و مــدرن و تعامــل و 

تفاهــم آن دو بــا يکديگــر ناديــده گرفتــه شــده و در نتيجــه افراطــی گــری و مطلــق انديشــی در نفــی ايــن و طلــب آن، امــکان و فرصــت برخــی تعامــل هــا ميــان 

ســنت و تجــدد جــای خــود را يکــرسه بــه تقابــل ســنت و تجــدد و تنــش هــای ناشــی از آن ســپرده اســت.

ســنت ســتيزی و تجددســتيزی بــه شــيوه رايــج در ميــان غالــب ســنت گرايــان و تجددطلبــان ايــراين، تــا حــدود زيــادی دو صــورت متفــاوت از يــک بدفهمــی مشــرتک 

دربــاره ســنت و تجــدد اســت. ايــن بدفهمــی و کژتابــی هــای ناشــی از آن، رشايطــی را فراهــم ســاخته اســت کــه جامعــه ايرانــی نــه بــه طــور دقيــق توانســته ســنتی 

باشــد و نــه مــدرن. در واقــع جامعــه ايرانــی در مســري ســتيز و ســازش بــا جهــان جديــد، پيــش و بيــش از آنکــه ســنتی يــا متجــدد باشــد، در برزخــی بــه رس مــی بــرد 

کــه نــه ســنتی اســت و نــه متجــدد.

پی نوشت ها

۱- برای آگاهی بيشرت در اين باره نگاه شود به لطف الله آجداين، علام و انقالب مرشوطيت ايران، چاپ دوم، تهران؛ نرش اخرتان، ۱۳85.

2- برای آگاهی بيشرت در اين باره نگاه شود به لطف الله آجداين، روشنفکران ايران در عر مرشوطيت، چاپ اول، تهران؛ نرش اخرتان، ۱۳86
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نگاهی به اهداف اساسی تجدد خواهی در ایران در دو قرن گذشته

حسن مکارمی

من سخرانی

١ـ خالصه رسمی طرح مطالعاتی

اهداف راهربدی در دستیابی به تجّدد در ایران از دیروز تا امروز

اروپائیــان در ســده هــای پیــش از هجدهــم از امکانــات فرآهــم آمــده در دوران انقــالب صنعتــی: تســهیالت تــردد و امنیــت، گســرتش روابــط فرهنگــی، پیرشفــت 

دانــش و شــناخت آدمــی از پیرامــون خــود، ســود جســتند. اینــان در طــول بحثهــای طوالنــی مســتقیم و غیــر مســتقیم و از راه ارتبــاط نخبــگان خویــش »اهــداف 

راهــربدی« جامعــه ای نویــن را پختــه کــرده و آنهــا را در قالــب اعالمیــه حقــوق بــرش، اصــول الئیســیته، جدائــی دیــن از حکومــت، پرنقــش ســاخن نقــش رســانه هــا ... 

متبلــور ســاختند. و متفکریــن، روشــنفکران، صاحبــان قلــم بــا ســودجوئی از فضــای آزادی قلــم ایــن مفاهیــم را بــه اعــامق جامعــه بردنــد و آنهــا را همــه گیــر کردنــد.

ــرد ایــن جوامــع قــرار گرفتنــد و بــر اســاس آنهــا  طــی قــرون نــوزده و بیســت، ایــن اهــداف راهــربدی پختــه شــده شــناخته شــده و پذیرفتــه شــده رسمشــق کارکِ

ــس  ــی، مجال ــون اساس ــای قان ــون مناده ــد : چ ــت یافتن ــده و عمومیّ ــان ش ــده، امتح ــرتاع ش ــج، اخ ــوق بتدری ــداف ف ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــردی« ب ــای کارب »ابزاره

ــا و احــزاب. ــن ه ــی ســاخِن انجم ــدم، ســندیکاها، قانون ــی، رفران ــی و محلّ ــزاری در ســطوح مل قانونگ

جوامــع دیگــر بتدریــج بــا ایــن تحــّول بــزرگ آشــنا شــدند و هرکــدام بــر پایــۀ گذشــته و موقعیّــت خویــش در مقابــل آن موضــع گرفتنــد. ایرانیــان از راه مســتقیم 

شــناخِت فرهنــِگ فرنــگ )فرانســه( یــا غیــر مســتقیم قفقــاز، هنــد، مــر و ترکیــه بــا دنیــای تــازه آشــنا شــدند. حاصــل ایــن آشــنائی تدریجــی، در حرکــت پــای گیــر 

نظــام مرشوطــۀ ســلطنتی از ١٩٠٦، قانــون اساســی متمــم ان متبلــور شــد. پــس از ایــن تاریــخ، بــا فــراز و نشــیب هائــی حرکــت مدرنیــزه شــدن ایــران ادامــه یافــت، 

اگــر چــه رسعــت، مســیر، کیفیــت و کمیّــت آن تغییــر یافــت.

در طــی ایــن مــدت )مراحــل آشــنائی، بکارگیــری، همــه گیــر شــدن( اندیشــمندان و مناینــدگان تفکــرات و جهــان بینــی هــای گوناگــون ایرانــی تــالش در »مدرنیــزه« 

کــردن ایــن برخوردهــا کردنــد. مــردم نیــز در مقابــل جنبــه هــای عملــی ایــن برخــورد، خواســته هــای خویــش را چــه در زندگــی هــر روزه و چــه از طریــق حضــور 

مســتقیم یــا غیــر مســتقیم خویــش بیــان داشــتند. در ایــن میــان تفّکــر در اهــداف راهــربدی حرکــت بــه ســوی تجــّدد بــه گونــه ای بــه رونوشــت بــرداری از ابزارهــای 

سیاســی، اقتصــادی، فّنــی ... از غــرب منتهــی شــد. اهــداف راهــربدی حرکــت غــرب نــه حالجــی شــد، نــه درک شــد و نــه بــا موقعیّــت و وضعیّــت مــا تطبیــق داده 

. شد

حاصــل آنکــه در طــی دو ســده تــالش، در کــش و قــوس بــاال و پائیــن رفــن هــا و از طریــق چنــد حرکــت متبلــور، )انقــالب مرشوطیــت، جنبــش ملــی شــدن نفــت، 

قیــام بهمــن ١٩٧٩(، جامعــۀ ایــران نتوانســت مســیر مشــخص و باالرونــده ای را از تجربــه هــای خویــش نشــان دهــد. در یــک نــگاه رسیــع ترازنامــۀ ایــن حرکــت 
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بهیــچ وجــه پاســخگوی آنهمــه تــالش نیســت.

چرائــی ایــن ترازنامــۀ شــوربختانه؛ نــه چنــدان مثبــت را مــی تــوان در فراموشــی اصــل مهــم حــرکات اجتامعــی دانســت : تفکــر، اخــرتاع و همــه گیــر کــردن »اهــداف 

راهــربدی تجــدد« بــرای جامعــه ایــران

 

تــالش مــا برآنســت کــه از طریــق بررســی اندیشــه هــای متفکریــن و حــرکات و رفتارهــای اجتامعــی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی ... در طــی ایــن دوران، ترازنامــه ای 

از حضــور »اهــداف راهــربدی تجــّدد در ایــران« نشــان دهیــم. ایــن ترازنامــه را بــا همتــای غربــی مقایســه کنیــم، تــا بتــوان بطــور اجــامل طرحــی بــرای چگونگــی تهیّــه 

و همــه گیــر کــردن »اهــداف راهــربدی« بــرای ایــران امــروز را مطــرح کنیــم.

٢ـ چگونگی این سؤال ـ چه هر تحقیق با سؤالی آغاز میگردد ـ ب

چگونــه اســت کــه مردمــان رسزمیــن ایــران کــه در ســال ١٩٠٦ توانســتند فرمــان مرشوطیــت را بــه امضــاء برســانند و یکــی از اولیــن مجالــس قانونگــزاری جهــان را در 

خــارج از دنیــای صنعتــی برپــا دارنــد )پیــش از روســیه، پیــش از چیــن، پیــش از کلیــه کشــورهای اســالمی، هنــد، کشــورهای آفریقائــی( و اصــل تفکیــک ســه قــّوه را عمــالً 

در قانــون اساســی گنجانــده و قــدرت اجرائــی دولــت را از منــاد ســلطنت و قــّوه قضائــی را از منــاد روحانیــت جــدا ســازند، مطبوعــات را بــه رکــن چهــارم مرشوطیــت 

تبدیــل کننــد، دولــت را در مقابــل مجلــس پاســخ گــو ســازند، بیکبــاره در قانــون اساســی ١٩٧٩، عمــالً و بطــور کلــی همــه دســت آوردهــای خــود را از دســت دادنــد. و 

قانــون اساســی دّوم در ایــران، در تحــت پوشــش کامــل »والیــت مطلقــه فقیه«قــرار گرفــت. بگونــه ای کــه انتخــاب ریاســت قــوه قضائیــه، فرماندهــان امنیّتــی و نظامــی 

بــه گونــه ای مســتقیم و انتخــاب کلیــه دســت انــدرکاران دیگــر، بــا واســتگی شــورای نگهبــان عمــالً در دســتان ولــّی فقیــه متمرکــز گشــت.

طــرح ایــن پرســش کــه بــی گــامن ذهــن بســیاری از مــردم فرهیختــه را بخــود مشــغول داشــته اســت، نــه بــه ایــن گونــه و بــه شــکلی مســتقیم، بلکــه در قالــب طرحهــا 

و مطالعــات گوناگــون، مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.

روشــی کــه در ایــن طــرح مطالعاتــی مــورد نظــر ماســت، بیشــرت نگاهــی اســت بــه چگونگــی شــکل گیــری اهــداف تجــّدد در ایــران در دو قــرن گذشــته، از ابتــدای 

آشــنائی ایرانیــان بــا اروپــا تــا ســال ١٩٧٩.

آگاهــی الزم را بــه ابعــاد مهــم ایــن پرســش داریــم، لیــک در مدلیــزه ســاخن یــک پدیــده بعمــد، تعــداد ابعــاد را کــم مــی کنیــم تــا بتوانیــم بــه نتایــج نســبی و موقتــی 

برســیم و بهــرت بنگریــم. بــی شــک مــی بایســت نتیجــه ایــن بررســی را بــا توجــه بــه ابعــاد دیگــر مطالعــه و بررســی، بــه قالــب نســبیت خویــش بازگردانــد. ایــن ابعــاد 

بطــور بســیار خالصــه چنیــن انــد:

- اقتصادی:

. تولید

. مالی

. ساختاری

. تجارت

- سیاست بین املللی، منطقه ای، ملی

- فرهنگی:

. سنت

. مذهب

. تعلیم و تربیت

- »روانی – اجتامعی« : پرخاشگری اجتامعی – تولید و قدرت روانی

- سازماندهی – تولیدی

- ساختار جمعیتی و سیر آن

- رشد صنعتی و فن آوری در جهان و در منطقه

 

در این بررسی و با محدود کردن دامنه و بعد و عمق این پرسش وسیع چند نکته را در نظر داریم :

١ـ رشوع بیداری ایرانیان را حدود سالهای ١٨٠٠ با اولین جنگهای ایران و روسیه قرار می دهیم.
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٢ـ مطالعه خود را به ١٩٧٩ و تصویب قانون اساسی دوم ختم میکنیم.

٣ـ به اهداف عمده، objectifs stratégiques می پردازیم و از ورود به جزئیات می پرهیزیم. چون نگاهی از دور به تغییرات بیش از ١٥٠ سال.

٤ـ در ایــن بررســی و بــرای مشــاهدۀ دقیــق تــر، اهــداف عمــدۀ تجــّدد، ســمت و ســو و بــه عمــل کشــیده شــدن آنهــا، تــالش داریــم کــه از ورود بــه تفســیر و تعبیــر 

و قضــاوت دربــارۀ تغییــرات سیاســی، نقــش افــراد، احــزاب، گروههــا، اوضــاع و تغییــرات عمــده منطقــه ای و جهانــی خــود داری کنیــم. گرچــه بخوبــی واقفیــم کــه 

همــه ایــن عوامــل نقــش هــای اساســی در چگونگــی شــکل گیــری تاریــخ مــا و تاریــخ جهــان داشــته انــد.

امــا از آنجــا کــه روابــط پیچیــده و بیشــامر همــۀ ایــن عوامــل منیتوانــد، در یــک تحقیــق جــای بگیــرد و هرکــدام نیازمنــد مطالعــات گوناگــون و فراتــر دیگــری اســت، 

تنهــا در روش مــا و در مطالعــۀ مــا ســیر تحــول ایــن اهــداف مشــاهده میگردنــد. چــون مطالعــه در اهــداف عمــدۀ کارخانــۀ تولیــد اتوموبیــل طــی یــک قــرن، بــی 

گــامن در تولیــد اتوموبیــل هــای گوناگــون در طــی یــک قــرن کارگــران، مهندســان، مدیــران و نیروهــای متخصــص انســانی نقــش اساســی را بــازی کــرده و رشایــط 

زندگــی و تاریــخ منطقــه در کار روزانــه آنــان تأثیــر داشــته اســت. بــی گــامن حــرکات عمــده سیاســی، اقتصــادی، اخرتاعــات و اکتشــافات، پیرشفــت علــم و فــن پــردازی، 

در شــکل گیــری مــدل هــای گوناگــون اتوموبیــل مؤثــر بــوده انــد. بــی گــامن بــاال و پائیــن زندگــی زمامــداران، مشــکالت اقتصــادی، بحــران هــای بــازار و بــاال و پائیــن 

رفــن ارزش نفــت و انــرژی، ... در تولیــد نقــش اساســی داشــته اســت ولــی ورای همــه ایــن متغیّرهــا و جــدا از همــه ایــن عوامــل، مــی تــوان بــه ســیر تغییــر محصولــی 

ایــن کارخانــه کــه هــامن اتوموبیــل اســت پرداخــت و بــه آنهــا نگاهــی از دیــد اهــداف راه بــردی انداختــه و مثــالً ایــن ســؤال را پاســخ داد کــه چگونــه کارخانــه ای 

کــه هــدف اولیــه اش ســاخن اتوموبیــل بــرای خانــواده هــای متوســط بــوده اســت، در یــک قــرن بعــد تنهــا اتوموبیــل هــای گــران قیمــت تولیــد مــی کنــد و بیشــرت 

بــه تولیــد اتوموبیــل پاکیــزه مــی پــردازد.

بــه گونــه ای دیگــر در بررســی مــا، اهــداف راه بــروی تجــّدد چــون محصــول تولیــدی هــامن کارخانــه و جامعــۀ ایــران چــون کارخانــه فــرض شــده انــد. ایــن نــگاه 

تنهــا مــی توانــد مــا را متوجــه فراینــد تــازه ای کنــد، کــه از آن پرسشــهای اساســی تــر در زمینــه هــای جامعــه شــناختی، روان شناســی اجتامعــی، اقتصــادی، توســعه، 

توســعه فرهنگــی و اقتصــادی بیــرون آیــد.

ــد کــه قضاوتهــا و عالئــق و تفســیرها و  ــن کنن ــه ای ــد ب ــرای ســاعتی، خــود را مقی ــه بحــث بســیار مهــم اســت کــه دوســتان ب ــه پیــش از رشوع ارائ ــن نکت تذکــر ای

تعبیرهــای خــود را در زمینــه هــای سیاســی و ایدئولوژیکــی بــه حالــت خــواب موقــت درآورنــد و پــس از نتیجــه گیــری ایــن بحــث اگــر آن را مفیــد یافتنــد، بــه نقــد 

دقیــق بینــش پــر ارزش خــود بکشــانند و همــگان را مســتفیذ کننــد.

بــه گونــه ای دیگــر روش مــا چــون معــامری اســت کــه بــه یــک بنــای تاریخــی مــی نگــرد. بــرای درک چرائــی انتخــاب هــا در برپائــی یــک بنــای تاریخــی از متامــی داده 

هــای ممکــن ســود مــی جوئیــم. نقشــه هــای گوناکــون بنــای تاریخــی را تهیّــه میکنیــم، کاربردهــا و کارکردهــا را دوبــاره بررســی مــی کنیــم. بــا توجــه بــه موقعیّــت 

زمــان و مــکان و داده هــای فنــی، نیازهــا و امکانــات تــالش مــی کنیــم اهــداف اساســی از ســاخته شــدن بنــا، اهــداف کاربــردی، شــاخص هــای موفقیّــت و یــا عــدم 

موفقیّــت چگونگــی اجــرای بنــا، مشــکالت احتاملــی و خطاهــای ممکــن را بیــرون آورده و از ایــن راه، از گذشــته چراغــی بــرای راه آینــده بســازیم.

٣ـ تعریف تجّدد )modernity- modernité - گرفتاری طوالنی تولید می کند که مشکل می توان از چنگ آن خالص شد(.

• آیــا تجــّدد رونوشــت مطابــق اصــل جوامــع اروپائــی – آمریکائــی اســت چنانکــه : مــا بایــد از نــوک پــا تــا فــرق رس فرنگــی شــویم. ایــن تجــّدد معــادل مفاهیــم 

westernalization, occidentalisation اســت.

- آیــا تجــّدد، اصــول بنیائــی الئیســیته، سکوالریســم، جدائــی دیــن از دولــت اســت؟ میدانیــم کــه ایــن تعریــف کافــی نیســت چــه در بســیاری از جوامــع اصــوالً دیــن 

در جامعــه نقــش کمرنگــی دارد و بهرحــال بشــکل طبیعــی از دولــت جداســت.

- آیــا تجــّدد، توســعه افتصــادی و گســرتش فرهنگــی، رفــاه فــردی اســت کــه آنهــا را بــا واحدهــای انــدازه گیــری مــی تــوان ســنجید و امــروز خوشــبختانه شــاخص هــای 

فراوانــی چــه بوســیله ســازمانهای بیــن املللــی، بویــژه ســازمان ملــل و یــا بانــک هــای بیــن املللــی یــا ســازمانهای غیــر دولتــی وجــود دارد کــه کــم و بیــش موقعیّــت 

جوامــع را از ایــن نظــر چــه بــا خــود آن جوامــع در طــول زمــان و چــه مقایســه بیــن جوامــع روشــن مــی کنــد.

- آیــا تجــّدد، اجــرای هــر چــه بیشــرت و بنیانــی اعالمیــه جهانــی حقــوق بــرش اســت؟ در ایــن پرســش نیــز ابعــاد گوناگــون ایــن اعالمیــه منیتواننــد بــرای همــه جوامــع 

از اهمیّــت یکســانی برخــوردار باشــند و جنبــه نســبی اجــرای مّفــاد گوناگــون ایــن اعالمیــه در جوامــع گوناگــون و اعصــار مختلــف منیتوانــد از یــک اهمیّــت برخــوردار 

. شد با

- آیا تجّدد، منادینه شدن »دولت – ملت« در یک فضای جغرافیائی فرهنگی است، با برسمیت شناخن شهروند با حقوق ویژه و الزامات ویژه.

 

باز هم برای ساده تر کردن بحث و رسعت بخشیدن به آن در مطالعه خود تعریف قابل ملس و قابل اندازه گیری زیر را پیشنهاد می کنیم :

• حضور دولت – ملت با مرزهای شناخته شده و امن شناخت شهروند و حقوق اولیه او.

- حداقل سالمتی جسمی و روانی

- حداقل دسرتسی به فرهنگ و آموزش

- حداقل پوشش و غذا و مسکن
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- حداقل رعایت ارزشهای فرهنگی و شیوۀ زندگی

- حداقل عدالت و داوری مستقل و بی طرف در رابطه بین شهروندان، شهروندان و دولت

 یکــی از تعاریــف رایــج »مدرنیتــه« در دنیــای رشکتهــای خصوصــی و علــم ســازماندهی و بازاریابــی، هــامن تعریــف بســیار ســاده و قابــل ملــس: مــدرن یعنــی آنچــه کــه 

»ُمــد« اســت و آنچــه کــه مــردم بدنبــال آن مــی رونــد. آنچــه کــه تازگــی دارد و مــورد اســتقبال قــرار مــی گیــرد، جــای خویــش را بــاز کــرده اســت. اگــر بپذیریــم کــه 

امــروزه مــردم جهــان، آرزوی زندگــی مرفّــه، ســالمتی نســبی، اســتفاده از آب لولــه کشــی، بــرق، امکانــات آموزشــی و تفریحــی، در فضــای امــن، بــا امــکان دسرتســی بــه 

رشــد اقتصــادی – اجتامعــی و سیســتم قضــاوت عادالنــه ای را دارنــد، چنــدان راه غلطــی نپیمــوده ایــم.

٤ـ نگاهی به اهداف اسرتاتژیِک تجدد:

اهــداف اســرتاتژیک )راهــربدی(، و تشــخیص و شــناخت و تعییــن آنهــا در هــر زمینــه ای کاری اســت ســهل و ممتنــع کــه امــروزه در مــرز میــان علــم و هــرن و تجربــه 

قــرار دارد. شــناخت اهــداف اســرتاتژیک هــم نیــاز بــه شــناخت دقیــق جزئیــات در ابعــاد گوناگــون تأثیرگــذار بــر میــدان عملکــرد ایــن اهــداف دارد و هــم نیازمنــد قــدرت 

فــوق العــادۀ خــود رهــا کــردن از دام ایــن جزئیــات و پــرواز و اوج گرفــن و آینــده نگــری اســت. واژۀ اســرتاتژ کــه در زبــان یونانــی مبعنــی ژنــرال و فرمانــده نظامــی بــوده 

اســت، امــروز در ســطح وســیعی و در محــدوده هــای سیاســی، نظامــی، صنعتــی، اقتصــاد ... بــکار میــرود.

در بیــان اهــداف عمــدۀ تجــّدد و متایــالت گوناگــون مــردم ایــران و متفکریــن مــا از بــدو آشــنائی مــا بــا ایــن پدیــده، مکاتــب و گرایشــهای گوناگونــی شــکل گرفتــه انــد. 

ایــن مکاتــب در گویــش هــای مردمــی خــود را براحتــی نشــان مــی دهنــد:

- ما باید از کف پا تا به فرق رس فرنگی شویم.

- می بایست به اصل خود رجوع کنیم

- تنها راه اتحاد مسلامنان در مقابل یورش »دیگران« است

- باید به دوباره سازی ایران بزرگ بازگشت و احیای زبان فارسی و ...

- تنها راه تجّدد از راه سازندگی و تولید کار و رونق اقتصادی می گذرد

- تنها راه آموزش است و رشد فرهنگ

گروهــی نیــز در مقابــل اختــالف بــزرگ و حفــره عمیــق عــدم توســعه و کشــورهای توســعه یافتــه بــه افرسدگــی فلســفی و اجتامعــی دچــار شــده انــد و مــی شــوند. و یــا 

اساســاً بــاور خــود را در قالــب : »نســل مــا نســلی اســت )dégénéré( و ایــن فرصــت کوتــاه زندگــی را بــه خــودت بــرس« از دســت مــی دهنــد. و یــا هــامن عبــارت نقــل 

شــده از طــرف یکــی از پادشــاهان قاجــار پــس از بازگشــت از ســفر فرنــگ را آویــزۀ گــوش مــی کننــد: »اگــر آنهــا بــه جلــو رفتــه انــد ... مــا هــم عقــب نرفتــه ایــم.« بــه 

گونــه ای دیگــر، آنچــه کــه از اهــداف اســرتاتژیک دو قــرن گذشــته در مــورد حرکــت جامعــۀ خــود در ذهــن باقــی مــی مانــد در چهارچوبهــای زیــر خالصــه مــی شــوند:

- رونوشت برداری متام و کامل از غرب

- بازگشت به خود و استفاده از آنچه که هستیم. )هویت گرائی(

- به هر گونه و بهر حال ما باخته ایم و کار از دست ما خارج است و هیچ درمانی نیست و از همه بدتر دچار تئوری توطئه دائم هستیم

- بکارگیری مدلهای موفق دیگر در راه تجّدد

در ایــن میــان بــه رساغ یکــی از اســناد معتــرب جنبــش مرشوطــه خواهــی و تجــدد، کــه هــامن کتــاب »یــک کلمــه« مستشــار الدولــه برویــم کــه در ســال ١٨٧١ نوشــته 

شــده اســت و بعنــوان یکــی از منابــع اصلــی روشــنگری و حرکــت انقــالب مرشوطــه شــناخته مــی شــود.

بطــور اجــامل مستشــارالدوله، راز و رمــز تجــّدد را در داشــن قانــون، نوشــن و توزیــع و اجــرای آن مــی دانــد. و بــا مقایســه قانــون اساســی فرانســه بــا مفــاد قــرآن و 

اصــول ســلطنت، جــای جــاِی کتــاب، همــۀ ایــن ســه مبنــا را هآمهنــگ مــی خوانــد. راز نجــات جامعــه و پیرشفــت را نیــز در همیــن یــک کلمــه میدانــد، قانــون. پیــش از 

بررســی یکایــک ١٩ اصلــی را کــه بقــول او اصــول »کبیــره و اساســیّه« در توضیــح مختــری، مستشــارالدوله در مــورد قانــون اساســی فرانســه مــی نویســد: »... چنــدی 

اوقــات خــود را بــه تحقیــق اصــول قوانیــن فرانســه رصف کــرده و بعــد از تدقیــق و تعمــق همــۀ آنهــا را مبصــداق »ال رحــب و ال یــا بــس اال فــی کتــاب مبیــن« بــا قــرآن 

مجیــد مطابــق یافتــم. وی ســپس بــه گونــه ای بــه »روح دامئــی کودهــا« کــه بــه گــامن مــا هــامن، اهــداف اســرتاتژیک یــا پایــه ای قانــون اساســی اشــاره مــی کنــد و آنهــا 

را در نــوزده مــاده خالصــه مــی منایــد واضافــه مــی کنــد: »اگــر مــا تجســس و تفّحــص در اجــرای کودهــای فرانســه بکنیــم اطنــاب بــی منتهــا و کار بیهــوده و بیحاصــل 

اســت زیــر کــه قوانیــن دنیویـّـه بــرای زمــان و مــکان و حــال اســت و فــروع آن غیــر بــر قــرار اســت یعنــی فــروع آنهــا قابــل التغییــر اســت.« بطــور خالصــه مستشــارالدوله 

کــه چنــان مجــذوب »قانــون« اســت، از یکســوی آنهــا را بعنــوان »مــدل« و »الگــو« مــی دانــد و فــروع آن را قابــل تغییــر مــی شــمرد. مــی تــوان اســتنباط کــرد، کــه او بــه 

مفهــوم اهــداف اســرتاتژیک آشــنائی داشــته اســت.

قانــون اساســی مرشوطیــت و متمــم آن، چنــدان دور از هــامن ١٩ اصــل مــورد نظــر مستشــارالدوله نرفتنــد، و اگــر چــه در مذاکــرات مجلــس اجتامعیــون – عامیــون گاه 

بــه مســئله بــزرگ مالــکان اشــاره کردنــد ولــی ایــن مهــم مــورد توّجــه قانــون گــذار قــرار نگرفــت. خــود اجتامعیــون – عامیــون نیــز در افــکار خــود تجدیــد نظــر کدنــد و 

بقــول ملــک الشــعرا بهــار در کتــاب تاریــخ مختــر احــزاب سیاســی ایــران:

صفحه ٩٧ : از مرشوطه تا جمهوری – ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مرشوطیت:
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»اجتامعیــون – عامیــون شــکل تکامــل یافتــه )شــعبۀ ایرانــی جمعیــت مجاهدیــن( بودنــد کــه در ســال ١٣٢٢ قمــری در مشــهد برپــا شــده بــود. ایــن جمعیــت خــود 

شــعبه ای از اجتامعیــون، عامیــون باکــو بحســاب مــی آمــد. پــس از اســتقرار مرشوطیــت در نظامنامــۀ جمعیــت مجاهدیــن تجدیــد نظــر گردیــد و خــود را اجتامعیــون 

– عامیــون نامیدنــد. بــا آنکــه کمیتــۀ مرکــزی اجتامعیــون در باکــو قــرار داشــت و مرامنامــۀ آن مــی بایســت توســط کمیتــۀ مرکــزی دیکتــه مــی گردیــد، معذلــک در 

برنامــه هــای ایــن جمعیــت بــا برنامــه هــای کمیتــۀ مرکــزی باکــو تفاوتهائــی دیــده مــی شــود. بــه نظــر مــی رســد ســعی در ایــن شــده اســت کــه مســائل حســاس 

مذهبــی و تقســیم امــالک را بــا احتیــاط بیــان کنــد، مثــالً برنامــۀ باکــو درخواســت آزادی مذهــب منــوده ولــی در برنامــۀ مشــهد فقــط اشــاره شــده کــه هــدف مقــّدس 

مجاهدیــن پیرشفــت اســالم اســت. «

پــس از رشوع بیــداری ایرانیــان، بــدون شــک و بــا اتفــاق نظــر مورخــان و جامعــه شناســان، انقــالب مرشوطــه را مــی تــوان بزرگرتیــن حادثــه ای دانســت کــه درهــای 

تجــّدد را بــر روی ایرانیــان گشــود و در زندگــی اجتامعــی مــردم ایــران تأثیــری همــه جانبــه و عمیــق برجــای گذاشــت.

برای بهرت دیدن، اوضاع ایران و آنهم از دور، چه در اینجا تنها اهداف اسرتاتژیک تجّدد مورد نظر ماست، سه نوع جدول زیر را پیشنهاد می کنیم.

١ـ جدول سیاسی که تنها بذکر تغییرات سیاسی می پردازد

٢ـ جدول عمده تغییرات اجتامعی

٣ـ جدول رسمیّت یافن عوامل تجّدد – مدرنیزاسیون )توسعه!(

 جدول ١

فتحعلیشاه پس از آغا محمد خان قاجار به تخت شاهی نشست ١٧٩٧

حملۀ روسها به قفقاز ١٨٠٣

پیامن گلستان ١٨١٣

یورش عباس میرزا ولیعهد به قفقاز ١٨٢٥

پیامن نامۀ ترکمنچای ١٨٢٨

مرگ فتحعلیشاه ١٨٣٤

محمد شاه به سلطنت رسید ١٨٣٤

مرگ محمد شاه ١٨٤٨

رشوع سلطنت نارصالدین شاه ١٨٤٨

سفر اول 5 ماه ١٨٧٣

قتل نارصالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی ١٨٩٥

سلطنت مظفرالدین شاه ١٨٩٥

مرگ مظفرالدین شاه ١٩٠٦

سلطنت محمد علی شاه ١٩٠٦

محمد علی شاه به سفارت روس پناهنده شد ١٩٠٩

سلطنت احمد شاه ١٩٠٩

سلطنت رضا شاه ١٩٢٥

سلطنت محمد رضا شاه ١٩٤١

٢٢بهمن ١٣٥٧ ١٩٧٩

 

جدول ٢ ـ عمده تغییرات و حرکات و جنبش های اجتامعی

تحریم تنباکو و لغو امتیاز آن از طرف شاه ١٨٩١

دستگیری میرزا رضا و چند تن از اعضاء حوزۀ بیداران تهران ١٨٩٣

واگذاری انحصار گمرک شامل به مدت 75 سال به روسیه ١٨٩٩

اعرتاض بر علیه عین الدوله و باز بودن پیش از حد دست مسیو نوز از مسائل گمرکات ١٩٠٥

اعرتاض به ویران کردن گورستان و ساخته شدن بانک استعراضی روسی ١٩٠٥

جنگ روس و ژاپن گران شدن قند، چوب زدن سید هاشم قندی به امر عالء الدوله حاکم تهران، اعرتاض آقایان طباطبائی - بهبهانی ١٩٠٥

تحصن در شاه عبدالعظیم: برکناری عین الدوله، عالءالدوله، مسیو نوز، و بنیاد کردن عدالتخانه ١٩٠٥

بست نشینی در سفارت انگلیس ١٩٠٦
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امضاء فرمان مرشوطیت ١٩٠٦

افتتاح اولین مجلس شورای ملی ١٩٠٦

قانون اساسی با 5۱ ماده به امضاء مظفرالدین شاه رسید ١٩٠٦

تصویب متمم قانون اساسی )مرشوط تصویب پنج مجتهد( ١٩٠٧

به توپ بسن مجلس توسط سیاخوف و به دستور محمد علی شاه و رشوع استبداد صغیر ١٩٠٨

ورود قوای روس و انگلیس به ایران

خروج نیروهای روس از ایران ١٩١٧

قرارداد وثوق الدوله )نخست وزیر( با انگلیس و چیرگی اینان بر منابع مالی و نظامی ایران - عدم پذیرش این پیامن توسط احمد شاه ١٩١٩

کودتای سوم اسفند ١٢٩٩ رضا خان ١٩٢١

فرمان کشف حجاب ١٩٣٥

اشغال ایران توسط روس و انگلیس ١٩٤١

غیر قانونی اعالم کردن حزب توده ١٩٤٨

مجلس مؤسسان - افزایش امتیازات شاه ١٩٤٩

کودتای بر علیه دولت مصدق ١٩٥٣

الیحۀ اصالحی قانون اصالحات ارضی ١٩٦١

رفراندم ١٩٦٢

دور اول اصالحات ارضی

دور دوم اصالحات ارضی

دور سوم اصالحات ارضی ١٩٦٨

افزایش قیمت نفت ١٩٧٣

٢٢بهمن ١٣٥٧ ١٩٧٩

 

جدول ٣ ـ جدول رسمیت یافن عوامل تجدد - مدرنیزاسیون

رسهنگ دارسی و شامری از افرسان انگلیسی برای تعلیم سپاهیان عباس میرزا به آذربایجان آمدند

اولین چاپخانۀ ایران توسط میرزا زین العابدین تربیزی ١٨٢٢

١٨٣٧ )newspaper اولین روزنامه چاپ شد. )کاغذ اخبار

اولین نقشۀ تهران ١٨٤١

افتتاح دارالفنون ١٨٥٢

افتتاح مریضخانۀ دولتی )چهارصد بیامر( ١٨٥٢

اولین خط تلگراف - میان باغ الله زار و ساختامن تلگراف خانه ١٨٥٨

تشکیل قوای نظمیه )پلیس( ١٨٧٨

تشکیل قوای قزاق ١٨٧٨

خط تلفن داخل دربار ١٨٨٤

کارخانۀ برق کوچک و محدود ١٨٩٧

کارخانۀ برق تهران ١٩٠٠

ورود سینام و ۱۹0۳ اولین سالن سینامی عمومی ١٩٠٠

خرید اولین اتوموبیل توسط مظفرالدین شاه ١٩٠٠

مجلس اول: تأسیس بانک ملی - جدائی دین از دولت - مسئولیت دولت در مقابل مجلس ١٩٠٦-١٩٠٨

۱4دی ماه ۱۳00 تشکیل قشون متحدالشکل ١٩٢١-١٩٤٠

مرزهای مطمن

از بین رفن ملوک الطوایفی

وزارت دادگسرتی

ساختار، راه و پل و راه آهن

نام فامیلی، تبدیل سال شامر به شمسی، بزرگداشت بزرگان علم و هرن و ادب ایران، لباس متحدالشکل

نظارت به اوقاف، برقراری امتحان برای طالبان ورود به حوزۀ علمیه، جدائی دین از دولت

دموکراسی - احزاب - روزنامه ها - گسرتش رسانه ها ١٩٤١-١٩٥٢

صنعت مونتاژ - تلویزیون - رادیو - تلفن - جاده ١٩٥٣-١٩٦١
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مدارس و بهداشت و خانه عدالت و راه روستائی ١٩٦٢-١٩٦٨

توسعه صنعت وابسته، توسعه دانشگاه و راهها، یکپارچگی نظام شاهنشاهی، عدم دخالت مردم در سیاست ١٩٦٩-١٩٧٦

***

با بررسی و دقت در این سه جدول مشاهده خواهیم کرد که:

- تا ١٩٢١ نه در عمل و نه در حرف سخنی عمده و جامعی فراتر از مفاد قانون اساسی ١٩٠٦ در مورد تجّدد شنیده منی شود

ــی، آمــوزش یکســان در شــهرها، عمــده  ــش، دســتگاه اداری و قضائ ــت و ارت ــت و مرزهــا امنی ــت«، عمــده مــی شــود دول ــت – مل ــا ١٩٤١ ؛ نقــش »دول - از ١٩٢١ ت

ــان و احــزاب و ... خــربی نیســت ــل آزادی بی ــردی در مقاب ــوق ف ــی از حق ســاختارها، راه و راه آهــن و مســئله برداشــن حجــاب و بازگشــت آن ول

- از ١٩٤١ تــا ١٩٥٣؛ یکنواختــی اهــداف اولیــه زمــان قبــل بــرای شهرنشــینان، بهمــراه امــکان پیدایــش احــزاب، نرشیــات، انجمــن هــا. افــکار گوناگــون تجــّدد بــرای اولیــن 

بــار گســرتش متــام مــی یابــد در شــهرها.

- از ١٩٥٣ الی ١٩٦٢ ؛ رشد تدریجی تجّدد غیر از مسئله آزادی های سیاسی – اجتامعی در شهرها.

- ١٩٦٢-١٩٦٨؛ اصالحات ارضی

بــرای اولیــن بــار اهــداف تجــّدد بــه روســتاها و کــوه و دشــت و عشــایر میکشــاند و دومیــن حرکــت بــزرگ را در اجتــامع ایــران از نظــر اهــداف تجــّدد ایجــاد مــی کنــد. 

مالکیــت زمیــن و جنــگل و مرتــع از دســت مالکیــن، بــزرگ مالکیــن و خوانیــن بیــرون مــی آیــد. بتدریــج آب لولــه کشــی، راه روســتائی، مــدارس روســتائی، بهداشــت 

در روســتا و بیــن عشــایر مطــرح میگردنــد. بــا دوران کوتــاه و کــم رنــگ آزادی هــای سیاســی.

- از ١٩٦٨-١٩٧٨؛ از یکســو ســیر مهاجریــن روســتائی بــه اطــراف شــهرهای بــزرگ صــورت مــی پذیــرد و از ســوی دیگــر توســعه صنعتــی و خانــه ســازی و راه ســازی ... 

و افزایــش دانشــگاه و مــدارس در شــهرها ادامــه مــی یابــد دوران کــم رنــگ آزادی هــای سیاســی از بیــن مــی رود و عمــالً نظــام شاهنشــاهی، حــزب واحــد رســتاخیز و 

تعبیــر مبانــی تاریــخ بــه اهــداف تجــّدد اضافــه مــی شــود.

بــا اســتفاده از آمارهــای ارائــه شــده در کتــاب جغرافیــای جمعیــت ایــران، دکــرت جــوان، بــه چنــد نکتــه در مــورد مهاجــرت پــس از ســالهای ١٩٦٢، از روســتا بــه شــهر 

توجــه کنیــم. )بــرای حفــظ امانــت تاریخهــا را بــه هــامن هجــری شمســی کــه در مــن کتــاب اســت، مــی آوریــم(.

مشــاهده مــی شــود کــه از نظــر مطالعــه اهــداف »اســرتاتژیک تجــّدد« از فاصلــه ســالهای ١٩٠٦ تــا ١٩٦٢، دو حادثــه و اتفــاق و واقعــۀ اجتامعــی کــه عمیقــاً در زندگــی 

مــردم ایــران اثــر پایــه ای گذاشــته انــد. یکــی انقــالب مرشوطیــت اســت و دیگــری اصالحــات ارضــی. هــر دو نقــل قــول از هــامن کتــاب اســت.

ص ١٢٢ :»کاهــش جمعیــت روســتائی در دهــۀ ٥٥ـ٤٥ نســبت بــه ده هــای ماقبــل و مابعــد خــود بیشــرت بــوده اســت بــه طوریکــه اختــالف درصــد دهــۀ مزبــور بــا 

دهــه هــای دیگــر ٩٫٢ درصــد در قبــال ٦٫٥، ٧٫٧٢، ٦٫٨ درصــد مــی باشــد. در مقابــل بیشــرتین میــزان مهاجــرت از نواحــی روســتائی بــه شــهری نیــز در همیــن دهــه 

بــوده اســت. ایــن امــر مســلامً بازگــو کننــدۀ افزایــش مهاجــرت روســتائیان بــه شــهرها در دهــۀ ٥٥ـ٤٥ در نتیجــۀ تحــوالت اجتامعــی و اقتصــادی در ســطح کشــور بعــد 

از اصالحــات ارضــی، ترویــج مناســبات رسمایــه داری بــوده اســت.«

ص ٣٠٧ :»...بدیهــی اســت رسعــت شهرنشــینی هــم بعــد از تثبیــت وضعیــت اصالحــات ارضــی و از هــم پاشــیده شــدن ســاختار اقتصــادی و اجتامعــی نواحــی روســتائی 

و متعاقــب آن جابجائــی هــای جمعیتــی رشوع مــی گــردد.«

٥ ـ 5 ـ برای اینکه بتوانیم نگاهی دقیق تر بر اهداف اسرتاتژیک تجدد بیاندازیم، تغییرات جمعیتی عامل مهم و بنیانی دیگری را وارد بحث می کنیم

طبــق آمــار در پیــش از انقــالب مرشوطیّــت، ٢٥٪ جمعیــت ایــران شهرنشــین و ٧٥٪ روســتائی یاعشــایر بودنــد کــه از ایــن رقــم ٦١٪ بــه گونــه ای یــا بــروش کــوچ نشــینی 

یــا نیمــه کــوچ نشــینی زندگــی مــی کردنــد. بــه عبارتــی دیگــر ســاکنین امــروز ایــران بــا حســابی رسانگشــتی بــا ســه یــا چهــار نســل بــا درصــدی نزدیــک بــه  هفتــاد و 

پنــج در صــد بــه فرهنگــی شــفاهی، روســتائی، عشــایری بــاز میگردنــد. منابــع آمــار ارائــه شــده: جغرافیــای جمعیــت ایــران، تألیــف جعفــر جــوان ١٣٨٠

به جدول زیر توجه کنید: منایندگان مجلس، و درصد منایندگانی که مالک بوده اند، و نیز درصد منایندگانی که پدرشان مالک بوده است.

 تا ١٩٦٣، از منایندگان، دهقانان و عشایر و قوانین که بنفع روستائیان بوده است خربی نیست

 در ١٩٥٢، الیحــۀ ازدیــاد ســهم کشــاورزان و ســازمان کشــاورزی، ٢٠ درصــد از ســهم مالــک را گرفتــه و ١٠ درصــد بــه زارع و ١٠ درصــد را بــه صنــدوق تعــاون )عمــران 

وتعــاون( اهــداء مــی کنــد

 

درصد مالکان در مجلس شورای ملی

تاریخ درصد مالکان در مجلس شورای ملی درصد منایندگانی که پدرشان مالک بوده است
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۱ ٢تیر ١٢٨٧ - مهر ١٢٨٥ ٢١ ١٨

2 ٣دی ١٢٩٠- ١٠ تیر ١٢٨٨ ٣٠ ٢٩

۳ ٢٣آبان ١٢٩٤- ٢٠ اسفند ١٢٩٣ ٤٩ ٣١

4 ٣١خرداد ١٣٠٢ - ١تیر ١٣٠٠ ٤٥ ٣٥

5 ٣٠بهمن ١٣٠٤ - ٢٢بهمن ١٣٠٢ ٤٩ ٤٦

6 ٢٦تیر ١٣٠٧ـ ١٩ تیر ١٣٠٥ ٥٠ ٤٧

7 ١٤آبان ١٣٠٩ـ ١٤مهر ١٣٠٧ ٥٥ ٣٩

8 ٢٤دی ١٣١١ - ٢٤آذر ١٣٠٩ ٥٨ ٤٩

۹ ٢٤فروردین ١٣١٤ - ٢٤اسفند ١٣١١ ٥٥ ٤٣

۱0 ٢٢خرداد ١٣١٦ - ١٥ خرداد ١٣١٤ ٥٣ ٤٢

۱۱ ٢٧شهریور ١٣١٨ - ٢٠شهریور ١٣١٦ ٥٨ ٤٤

۱2 ٩آبان ١٣٢٠ - ٣آبان ١٣١٨ ٥٨ ٤٤

۱۳ ١آذر ١٣٢٢ - ٢٢آبان ١٣٢٠ ٥٩ ٤٢

۱4 ٢١اسفند ١٣٢٤ - ٦اسفند ١٣٢٢ ٥٧ ٤٣

۱5 ٦مرداد ١٣٢٨ - ٣٠تیر ١٣٢٦ ٥٦ ٤٨

۱6 ٢٩بهمن ١٣٣٠ - ٢٠بهمن ١٣٢٨ ٥٧ ٤٤

۱7 ٢٨آبان ١٣٣٢ - ٧اردیبهشت ١٣٣١ ٤٩ ٤٢

۱8 ٢٦فروردین ١٣٣٥ - ٢٧اسفند ١٣٣٢ ٦٠ ٤٦

۱۹ ٢٩خرداد ١٣٣٩ - ١٠خرداد ١٣٣٥ ٤٩ ٥٧

20 ١٩اردیبهشت ١٣٤٠ - ٢اسفند ١٣٣٩ ٥٥ ٦١

2۱ ١٣مهر ١٣٤٦ - ١٤مهر ١٣٤٢ ١١ ٤٩

22 ٩شهریور ١٣٥٠ - ١٤مهر ١٣٤٦ ٦ ٤٤

2۳ ١٦شهریور ١٣٥٤ - ٩شهریور ١٣٥٠ ٥ ٣٢

24 ١٦بهمن ١٣٥٧ - ١٧شهریور ١٣٥٤

در ١٩٥٥، قانــون ســازمان عمرانــی کشــور از ازدیــاد ســهم کشــاورزان مــی گویــد کــه در مکانهائــی کــه ســهم زارع کمــرت از ٥٠ درصــد محصــول اســت، ١٠ درصــد 

دیگــر از درآمــد خالــص مالکانــه بــه برزگــر مــی رســد.

***

• چند نتیجه گیری کوتاه و رسیع:

- با وجود تذکر سوسیال دموکراتها : اهداف عمده تجّدد در ایران در سالهای ١٩٠٦ تنها برای ٢٥٪ مردم تهیه شد و بقیه مردم بحساب نیامدند.

- تــا ســال ١٩٦٢ تغییــرات بســیار اندکــی در اهــداف تجــّدد بــرای اکرثیــت مــردم ایــران، ســاکنان روســتا و عشــایر داده شــد و مســیر طــی شــده هــامن اجــرای ایــن 

اهــداف بشــکلی نــه کلــی و معتــرب و اساســی، بلکــه ناقــص ولــی بــرای هــامن ٢٥ الــی ٤٥ درصــد بــوده اســت

- از ســال ١٩٦٢ اهــداف عمــده تجــّدد شهرنشــینان اجتامعــی بــه مناطــق غیــر شهرنشــین میرســد، بســیار دیــر و چــون بســیار رسیــع در فاصلــۀ ٦ ســال ایــن اهــداف 

صــورت مــی گیــرد بســیار عجوالنــه بشــکلی کــه ســاختار کلــی تولیــد یکبــاره در هــم مــی شــکند و اکرثیــت مــردم ایــران بــدون اینکــه جایگزینــی داشــته باشــند بــه 

تجــّدد هــل داده مــی شــوند.

و نتیجه آنکه

بنیان و ساختار تولیدی اکرثیت مردم ایران در فاصلۀ کوتاهی از هم پاشیده می شود.

بعبــارت دیگــر آنچــه مــی بایســت، بتدریــج ولــی هامهنــگ از ١٩٠٦بــرای کلیــه مــردم صــورت گیــرد؛ تــا ١٩٦٢ بــرای اقلیــت رخ داد و اکرثیــت مــردم وقتــی متوجــه 

شــدند کــه دیگــر همــه چیــز شکســته شــده بــود

 

)*( طرح مطالعاتی در قالب مرکز مطالعات دیپلامسی و اسرتاتژی – پاریس

این سخرنانی در چهارم آوریل ٢٠٠٨، از طرف انجمن فرهنگ ایران در مرکز آندره مالرو پاریس برگزار گردید.
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انقالب مرشوطه و سكوالريسم

نیلوفر بیضایی

ســهيال ســتاری: رسکار خانــم بيضائــی بــا تشــکر از شــام کــه وقتتــان را در اختيــار ســايت مرشوطيــت گذاشــته ايــد، مايلــم بپرســم از نظــر شــام چــه مراحــل 

تاريخــی را جنبــش ملــی ايــران در طــول صــد ســال اخــري طــی منــوده اســت؟ خصايــص عمــده حــرکات اجتامعــی در طــی صــد ســال گذشــته کــدام بودنــد؟

 نيلوفــر بيضائــی: مــا از صــد و پنجــاه ســال پيــش بــه اينســو بــا ســه دوره ی تاريخــی روبرويیــم كــه جنبــش هــای فكــری و اجتامعــی در آن نقــش اساســی 

ايفــا كــرده انــد. پيشــتاز و نخســتني مرحلــه هــامن مقطــع انقــالب مرشوطــه اســت كــه مــا بــا يكــرسی وقايــع پيچيــده، متناقــض و در عــني حــال بــا ورود افــكار 

جديــد مربــوط بــه دنيــای معــارص برخــورد مــی كنيــم. افــكار آزاديخواهانــه و ترقــی جويانــه در ايــن دوران اســت كــه از ســوی روشــنگران ايرانــی مطــرح و 

دنبــال مــی شــد. تــالش بــرای محــدود كــردن قــدرت نهــاد ســلطنت و تاكيــد بــر اينكــه “حــق حاكميــت تنهــا از آن ملــت“ اســت، خواســت برقــراری حكومــت 

قانــون، تــالش بــرای ايجــاد نظــام حقوقــی عرفــی، مــدرن كــردن ســازمانهای اداری، ايجــاد مــدارس و مراكــز آموزشــی همگانــی، آزادی مطبوعــات، قلــم، بيــان 

و احــزاب ... اينهــا همــه موضوعاتــی اســت كــه از ســوی روشــنفكران مرشوطــه بيــان ودنبــال مــی شــد.

 پــس از اينــدوره دوران نهضــت ملــی شــدن نفــت برهــربی دكــرت مصــدق خواســت ملــی ايرانيــان را منايندگــی مــی كنــد. در ايــن دوران بدليــل مقتضيــات 

زمــان مســئله ی اســتقالل ايــران بــه يكــی از اصلــی تريــن خواســته هــا ی ملــی بــدل شــد و مســئله ی محــدود كــردن قــدرت نهــاد ســلطنت همچنــان يكــی 

از دغدغــه هــای اصلــی باقــی مانــد.

 دوران ســوم بــا وقــوع انقــالب ٥٧ در ايــران آغــاز مــی شــود. در ايــن دوران مســئله ی اســتقالل و ضديــت بــا اســتبداد پادشــاهی مهمرتيــن رئــوس حركتــی 

را تشــكيل مــی داد كــه هويــت آن را پــاره ی اســالمی تعريــف كــرد و پذيرفتــه نيــز شــد. اســتقاللی كــه بــه بهــای حــذف فكــر آزاديخواهــی و آزاديخواهــان، 

بــه تحقــق آرزوی ديرينــه ی روحانيــت شــيعه يعنــی در دســت گرفــن قــدرت سياســی انجاميــد، حــق حاكميــت را نــه از آن ملــت، بلكــه از آن ولــی فقيــه، 

مناينــده ی زمينــی قــدرت آســامنی دانســت، ديــن و دولــت را در هــم آميخــت و از “ملــت“، “امــت اســالمی“ ســاخت.

 ســهيال ســتاری: انقــالب مرشوطيــت ايــران اساســا چــه نــوع انقالبــی بــوده، چگونــه و بــا چــه اهدافــی شــکل گرفــت؟ چــه نريوهــای اجتامعــی بــا چــه اهــداف 

اجتامعــی اقتصــادی در آن رشکــت جســتند؟
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نيلوفــر بيضائــی: انقــالب مرشوطــه، نــه انقالبــی بــا مفهــوم ماركسيســتی اقتصــادی- طبقاتــی بــود و نــه خواهــان دگرگونــی و تغيیــركل سيســتم حكومتــی. هــر 

چنــد بحــران اقتصــادی و نفــوذ بيگانــگان در كل اقتصــاد مملكــت و وضعيــت بحرانــی اقتصــادی و واگــذاری روز افــزون امتيــازات اســتفاده از منابــع طبيعــی 

ايــران بــه خارجيــان، پيشــزمينه هــای اعرتاضــات مردمــی را فراهــم كــرده بــود. امــا بــا اينهمــه انقــالب مرشوطــه را مــی تــوان بيشــرت يــك انقــالب فرهنگــی 

ارزيابــی كــرد كــه راه را بــرای ترويــج و ورود افــكار آزاديخواهانــه بــه ايــران بــاز كــرد. يكــی از تناقضــات مهــم انقــالب مرشوطــه را شــايد بتــوان در همــني 

دريافــت دوگانــه از غــرب تعريــف كــرد. مبــارزه بــا حضــور ســلطه جويانــه ی غــرب از يكســو و ترويــج افــكار آزاديخواهانــه و تجــدد طلبانــه كــه مروجــني آن 

از طريــق آشــنايی بــا دنيــای فكــری غــرب بــا آنهــا آشــنا شــده و ذهــن ايرانــی بيگانــه بــا مفاهيــم دمكراســی خواهانــه را بــا آنهــا آشــنا كــرد، يكــی از همــني 

پيچيدگيهــا را بناميــش مــی گــذارد.

ــون  ــد و گرايشــات مذهبــی شــديد داشــتند. نفــوذ روحاني ــران بيســواد بودن ــه ٩٨ درصــد مــردم اي ــك ب ــم كــه در دوران انقــالب مرشوطــه نزدي  دقــت كني

در ميــان تــوده ی مــردم امــری غــري قابــل انــكار بــود. خواســت اصلــی روحانيــون برقــراری حكومــت الهــی بــود و بهمــني دليــل عــالوه بــر نفــوذ دينــی بــر 

جامعــه، مخالفــت آنهــا بــا غــرب تنهــا بــه مقولــه ی اســتقالل محــدود منــی شــد، بلكــه بــا افــكار آزاديخواهانــه نيــز بــه جــد مخالــف بودنــد، چــون تقويــت 

آن را معــادل بــا تضعيــف قــدرت نفــوذ خــود مــی ديدنــد. بهمــني دليــل در مراحــل اوليــه ی انقــالب مرشوطــه بــا دادن فتــوا و ســازماندهی جنبــش تحريــك 

تنباكــو در راس انقــالب مرشوطــه قــرار گرفتنــد، امــا همينكــه خواســته هــای ترقــی خواهانــه و آزاديخواهانــه از ســوی روشــنفكران مرشوطــه دنبــال شــد، 

بــه مخالفــت بــا آن برخاســتند. روشــنفكران مرشوطــه بــا آگاهــی بــه نفــوذ روحانيــون بــر مــردم، در آغــاز رهــربی آنهــا را پذيرفتنــد و حتــی بعــد از تشــكيل 

مجلــس و در رونــد انقــالب مرشوطــه بــرای جلوگــريی از مخالفــت روحانيــون، بــه ارائــه ی تعاريفــی بــی اســاس از آزادی و قانــون و مقوالتــی از ايــن دســت 

پرداختنــد و خواســتند اثبــات كننــد كــه مرشوطــه نــه تنهــا مخالــف اهــداف اســالم نيســت، بلكــه بــر آن منطبــق اســت. نتيجــه اينكــه آزادی،امــر بــه معــروف 

و نهــی از منكــر تعريــف شــد و از اعالميــه جهانــی حقــوق بــرش، مهمرتيــن قســمتها حــذف شــد تــا بــا قوانــني رشيعــت منطبــق شــود. بعبــارت ديگــر افــكار 

ترقــی خواهانــه يكــی پــس از ديگــری بدســت خــود روشــنفكران عرفــی اســالميزه مــی شــدند.

 ســهيال ســتاری: رونــد حرکــت و پيرشفــت انقــالب مرشوطيــت چگونــه بــود؟ نقــش جنبشــهای مناطــق مختلــف و قهرمانــان ايــن مناطــق در آن ميــان چــه 

بــود؟

نيلوفــر بيضائــی: بــا در نظــر گرفــن تاثــريی كــه دســتاوردهای انقــالب فرانســه بــر افــكار روشــنفكران مرشوطــه گذاشــته بــود، بــا در نظــر گرفــن جوهــر اصلــی 

فكــری كــه مــی خواهــد انســان را بــه گوهــر انســانی خــود آگاه كنــد، بــا در نظــر گفــن اينكــه الزمــه ی بــريون امــدن انســان از بندگــی، رشــد اراده ی آزاد 

وی و برقــراری قدرتــی اســت كــه بــر پايــه ی خواســت او شــكل گرفتــه اســت، بــا توجــه بــه همزمانــی انقــالب مرشوطــه و دگرگونيهايــی كــه در همســايگی 

ــا از بــني بــردن دســتگاه اســتبدادی  ايــران در عثامنــی و در روســيه در حــال روی دادن بــود، انتظــار تاريخــی از انقــالب مرشوطــه ايــن بــود كــه بتوانــد ب

دربــار و روحانيــت، اصــل خواســت حاكميــت ملــی را متحقــق كنــد. يحيــی دولــت آبــادی يكــی از روشــنفكران براســتی روشــن بــني انقــالب مرشوطــه در 

كتــاب ارزشــمند “حيــا ت يحيــی“ بدرســتی يكــی از مهمرتيــن علــل عــدم تحقــق آرمانهــای مرشوطــه را چنــني توضيــح مــی دهــد: “ امــروز حكومــت ايــران 

در جلوگــريی از آزادی ملــت بيشــرت از هــر چيــز بــه روحانــی منايــان متوســل شــده اســت و تــا يــك قــوه قاهــره ايــن سلســله را در تحــت انتظــام قانونــی در 

نيــاورده و حــدود آن را تعيیــن نكــرده مشــكل اســت باجــرای قانــون مســاوات و اصــول عدالــت موفقيــت حاصــل گــردد. ايــن محظــور بــزرگ در مملكــت 

ــا  ــه ت ــز گرفت ــران، نقــش آزاديخواهــان مناطــق مختلــف از تربي ــد...“- ص.٤٩ - در داخــل اي ــه را پيــش از مــا پيمــوده ان ــن مرحل ــا اي ــی نيســت و آنه عثامن

بختياريهــا و مناطــق ديگــر در دوره ی دوم مرشوطــه فعالــرت مــی شــود و آخريــن تالشهاســت بــرای حفــظ مرشوطيــت كــه متاســفانه بــا شكســت مواجــه شــد.

سهيال ستاری: نقش جنبش ترقيخواهانه داخلی از يکسو و نريوهای خارجی از سوی ديگر در رابطه با انقالب مرشوطيت ايران چه بوده است؟

 نيلوفــر بيضائــی: هامنطــور كــه قبــال نيــز در جايــی نوشــته ام، بــه بــاور مــن رونــد تحــوالت سياســی- اجتامعــی را پيــش از هــر چيــز روابــط داخلــی تعيیــن 

مــی كنــد. اينكــه نــريوی خارجــی چگونــه و چــرا از آن بهــره بــرداری مــی كنــد، امــری اســت ثانــوی. مــن بــا ايــن ديــدگاه كــه بنوعــی تــالش مــی كنــد مبارزيــن 

انقــالب مرشوطــه را بــا نــريوی خارجــی مربــوط كنــد، مخالفــم. در اينكــه انگليــس در ايــران هــم بدنبــال حفــظ نفــوذ سياســی و هــم در پــی منافــع اقتصــادی 

خــود بــوده اســت، شــكی نيســت. همــني دو نكتــه نيــز باعــث چرخشــهای گاه ضــد و نقيــض در اقدامــات انگليــس در ايــران شــده اســت. از لحــاظ سياســی، 

ــا تــوان تــر بــود، امــكان نفــوذ انگليــس بيشــرت مــی بــود )اســنادی وجــود دارد كــه منونــه هايــش را آدميــت در  هــر قــدر حكومــت عقــب مانــده تــر و ن

كتــاب “ايدئولــوژی نهضــت مرشوطيــت ايــران“ ارائــه مــی دهــد و در آن وزيــر خارجــه انگليــس رصيحــا اعــالم مــی كنــد كــه خواســت انگليــس، گســرتش 

نفــوذ علامســت(. امــا از لحــاظ اقتصــادی نيــاز بــه وجــود ثبــات و امنيــت داشــت. در جريــان انقــالب مرشوطــه نيــز چرخــش سياســت انگليــس و بــاز كــردن 

درهــای ســفارت انگليــس بــروی بســت نشــينان بــا همــني منطــق قابــل توضيــح اســت. جنبــش ترقيخواهانــه ی داخــل بــا وجــود اينكــه مــرياث فكــری اش 

امــروز بيــش از هــر زمــان ديگــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، امــا بســياری از روشــنفكرانش كــه حامــل ايــن افــكار بودنــد، از يكســو مرعــوب دســتگاه 

روحانيــت و رشيعــت شــدند و از ســوی ديگــر نتوانســتند بجــز دوره ی كوتاهــی عــالوه بــر محــدود ســاخن قــدرت اســتبداد سياســی، در جهــت رشــد و 

گســرتش آزاديهــا گام بردارنــد. عــالوه بــر ايــن بعــد از بــه تــوپ بســته شــدن مجلــس اول، هــر مجلســی كــه تشــكيل شــد، نتوانســت بــه نيازهــای جامعــه 

پاســخگو باشــد. حتــی پيــش از آن هــم گســرتش فســاد و ســودجويی در ميــان مرشوطــه خواهــان، زمينــه هــای ســقوط اخالقــی آنــان را نيــز در ميــان مــردم 
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ايجــاد كــرد. ايــران تكــه تكــه شــده بــود و هــر تكــه در دســت عــده ای بــود. چنــني رشايطــی بــود كــه زمينــه ســاز بقــدرت رســيدن يــك حاكــم مقتــدر يعنــی 

رضــا شــاه را فراهــم مــی كــرد.

 سهيال ستاری: چه ميزان از اصلی ترين اهداف و آماج جنبش مرشوطيت در آن مرحله متحقق گرديدند؟

 نيلوفــر بيضائــی: مرشوطــه توانســت در عرصــه ی مدنــی تحوالتــی بســيار مثبــت ايجــاد كنــد. يكــی از مهمرتيــن آنهــا تاســيس مــدارس بــود. در دورانــی كــه 

نزديــك بــه ٣٠٠٠ مكتــب تحــت نفــوذ علــامی شــيعه و آمــوزش تنهــا در انحصــار روحانيــت قــرار داشــت، تاســيس مــدارس كــه در عــرض ده ســال تعدادشــان بــه 

٣٦ عــدد رســيد، يكــی از مهمرتيــن نهادهــای “مرشوطــه ســاز“ بــود. تشــكيل احــزاب و چــاپ روزنامــه هــا و گســرتش فعاليتهــای هــرنی، ادبــی، روزنامــه نــگاری 

و ترويــج افــكار آزاديخواهانــه، از ديگــر نــكات مثبــت بــود كــه هــر چنــد بــرای دوره ی محــدود، امــا بســيار تاثــري گــذار بــود. همچنــني پيشــزمينه هــای گرفتــه 

شــدن دادگســرتی و قــوه قضائيــه از دســت روحانيــون و عرفــی شــدن ايــن نهادهــا كــه در ايــن دوره ايجــاد شــد، از ديگــر نــكات قابــل ذكــر و مهــم اســت.

سهيال ستاری: دوام و تاثري نهادهای انقالب مرشوطيت در ايران تا چه اندازه بوده است؟

 نيلوفــر بيضائــی: يكــی از مهمرتيــن نهادهــا هــامن مجلــس شــورای ملــی اســت كــه هــر چنــد تحــت ديكتاتــوری پيشــني وتوتاليتاريســم اســالمی امــروز )كــه 

شــده مجلــس شــورای اســالمی(، كمــرت مناينــدگان واقعــی انتخــاب شــده از ميــان گزينــه هــای گوناگــون در آن رشكــت داشــته انــد، امــا حتــی در همــني صــورت 

ظاهرســازی شــده اش، نشــان مــی دهــد كــه رای مــردم، غــري قابــل چشــم پوشــی اســت.

سهيال ستاری: نقش اين انقالب در شكل گريی آينده ايران چه بوده است؟

نيلوفــر بيضائــی: انقــالب مرشوطــه يــك پيشــينه ی تاريخــی اســت كــه متــام آزاديخواهــان و دمكراســی خواهــان مــی تواننــد بــا تكيــه بــه آن طــرح آينــده را 

بريزنــد. وقــوع انقــالب اســالمی و درهــم آميختگــی ديــن و دولــت و ايجــاد نظــام توتاليــرت دينــی بــه جامعــه نشــان داد كــه عواقــب ورود ديــن بــه قــدرت 

سياســی تــا چــه حــد مــی توانــد فاجعــه آفريــن باشــد. اميــدورام روشــنفكران هــم ايــن درس را گرفتــه باشــند كــه اتــكا بــه قــدرت نــريوی دينــی و رصف نظــر 

حتــی مقطعــی از روشــنگری و ترويــج خواســت و رضورت جدايــی ديــن از دولــت بعنــوان پيــش رشط برقــراری دمكراســی در ايــران، تــا كجــا مــی توانــد آنهــا را 

در فاجعــه آفرينــی ســهيم كنــد. امــروز آزاديخواهــان بــا طــرح خواســته هايــی چــون تشــكيل حكومتــی كــه قــوای آن ناشــی از اراده ی مــردم اســت و تاكيــد بــر 

لــزوم برقــراری دمكراســی سياســی و اجتامعــی، بدنبــال متحقــق كــردن هــامن آرمانهــای انقــالب مرشوطــه هســتند. منتهــا مســلم اســت كــه امــروز دانــش نريوهــا 

در مــورد ايــن مفاهيــم و درك بســياری از رضورت وجــود آزادی فــردی بعنــوان پيــش رشط آزادی سياســی، گســرتده تــر از پيــش اســت. هــر چنــد كــه همــني 

امــروز هــم نــريوی دينــی تــالش مــی كنــد تــا ايــن مفاهيــم را بــه زيــر ســيطره ی نــگاه دينــی بــه سياســت بــربد. البتــه جــای تاســف اســت كــه پــس از ١٥٠ ســال 

هنــوز انــدر خــم يــك كوچــه ايــم و مهمرتيــن ركــن آرمانهــای مرشوطــه كــه هامنــا دمكراســی، ازادی و حقــوق بــرش بــود، هنــوز بســيار دور از دســرتس اســت.

سهيال ستاری: آيا پيوندی بني حرکت اجتامعی که اين انقالب ايجاد کرد و جنبش ملی شدن نفت ميبينيد؟

 نيلوفــر بيضائــی:  مســلام. پــس از ســقوط حكومــت رضــا شــاه كــه توانســته بــود فعاليتهــای سياســی و اجتامعــی را تعطيــل كنــد و بــا بقــدرت رســيدن محمــد 

رضــا شــاه جــوان و در اثــر فضايــی كــه ايجــاد شــد حركتهــای اجتامعــی و سياســی دوبــاره از رس گرفتــه شــد. از يكســو روحانيــت و نريوهــای مذهبــی كــه علريغــم 

محدوديتهايــی كــه رضــا شــاه در مقابــل فعاليتهــای آنهــا ايجــاد كــرده بــود، از نظــر پايــگاه اجتامعــی همچنــان قــدرت داشــت، دوبــاره بــه ميــدان آمــد و از ســوی 

ديگــر نريوهــای آزاديخــواه و ملــی توانســتند پايــگاه اجتامعــی خــود را فعــال كننــد. در دوران رضــا شــاه هــر چنــد چهــره ی ظاهــری ايــران را بصــورت برگشــت 

ناپذيــری نوســازی شــده بــود، امــا بــه دليــل تشــديد فضــای اســتبدادی، تحــوالت اجتامعــی مثبتــی صــورت نگرفتــه بــود. در عــني حــال رضــا شــاه توانســته بــود بــا 

ايجــاد دولــت مقتــدر مركــزی، فضــای قــدرت منايــی سياســی را از روحانيــون بگــريد. بــا بقــدرت رســيدن محمــد رضــا شــاه از يكســو بــا شــكل گــريی جريــان چــپ 

و تشــكيل حــزب تــوده روبرويیــم و از ســوی ديگــر بــا قــدرت گرفــن دوبــاره ی روحانيــت و تشــكيل فدايیــان اســالم، بعنــوان يــك جريــان تروريســتی اســالمی 

كــه خواهــان برقــراری حكومــت اســالمی بــود.

در اينجــا الزم مــی دانــم بــر يــك نكتــه ی بســيار مهــم تاكيــد كنــم. حضــور روحانيــون چــه در انقــالب مرشوطــه و چــه در جنبــش ملــی كــردن نفــت و در قالــب 

اســتقالل طلبــی، چــون آنهــا را در برابــر حكومــت قــرار مــی داد، باعــث ايجــاد ايــن توهــم مــی شــد كــه آنهــا “آزاديخــواه“ هســتند. چيــزی كــه خــود آنهــا هرگــز 

ادعايــش را نداشــتند. در هــر دو حركــت، هــم در انقــالب مرشوطــه و هــم در جنبــش ملــی شــدن نفــت، روحانيــت در ابتــدا بــا آن جنبشــها همراهــی كــرد 

و در نقــش فتــوا دهنــده و بســيج كننــده ی نــريوی مردمــی كــه تابــع آنهــا بــود، وارد ميــدان شــد. در هــر دو جنبــش، پــس از اينكــه فكــر ليــربال- دمكــرات 

خواســت اســتقالل را بــه خواســت آزادی و دمكراســی تعميــم داد، روحانيــت بــه مقابلــه بــا آنهــا برخاســت. تعريــف روحانيــت از مقولــه ی اســتقالل ايــن بــود 

كــه وجــود خارجــی و اجنبــی، اســالم را بــه خطــر مــی انــدازد. يعنــی اگــر بپذيريــم كــه اســتقالل بديــن معنــا كــه منابــع طبيعــی ايــران از آن ايرانيــان اســت و 

نــريوی خارجــی منــی بايســت كنــرتل بــر منابــع و ثــروت ايــران داشــته باشــد، حرفــی درســت و منطقــی و خواســته ای اســت ملــی، روحانيــت، آزاديخواهــی و 

دمكراســی را نيــز بعنــوان پديــده ی غربــی نفــی مــی كــرد و اصــوال در افتادنــش در مراحــل گوناگــون بــا قــدرت سياســی بــا هــدف حضــور در قــدرت سياســی و 

اســالميزه كــردن قوانــني بــود. هــم بهبهانــی و طباطبايــی در انقــالب مرشوطــه و هــم كاشــانی در جنبــش ملــی شــدن نفــت، علريغــم اينكــه در حركتهــای اوليــه ی 
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اســتقالل طلبانــه حضــور داشــتند و نفــوذ مردمــی آنهــا در شــكل گــريی ايــن جنبشــها بخشــا تعيیــن كننــده بــود، زمانيكــه مســئله ی حقــوق ملــی و دمكراتيــزه 

كــردن ســاختار سياســی مبيــان آمــد، بــه مقابلــه پرداختنــد. فرامــوش نكنيــم كــه آيــت اللــه كاشــانی يكــی از روحانيونــی بــود كــه هنگاميكــه رضــا خــان رسدار 

ســپه خواهــان برقــراری جمهــوری شــد، در درخواســت از رضــا خــان بــرای پذيرفــن ســلطنت نقــش فعــال داشــت. پــس از بقــدرت رســيدن رضــا شــاه و در 

افتــادن او بــا روحانيــت، در نجــف “مدرســه علــوی“ را تاســيس كــرده بــود . در عــني حــال همــو بــود كــه تــا ســال ١٣٢٧ رهــرب فدايیــان اســالم بــود و پــس از 

واقعــه ی تريانــدازی بــه محمــد رضــا شــاه بعلــت اينكــه مــورد ســوء ظــن قــرار گرفــت كــه در تــرور شــاه نقــش داشــته اســت، بــه بــريوت تبعيــد شــده بــود.

از ســوی ديگــر پــس از جنــگ جهانــی دوم و بــا توجــه بــه اينكــه قــرارداد اســتعامری نفــت بــه پايــان مــی رســيد و همچنــني تغيیراتــی كــه در جامعــه ايــران 

در اثــر گســرتش نهادهايــی چــون آمــوزش و پــرورش و نهادهــای دولتــی بوجــود آمــده بــود، زمينــه هــای ملــی بــرای يــك سياســت جديــد دوبــاره ايجــاد شــده 

بــود. مبــوازات چــپ كــه ســتيزه جويــی بــا حكومــت سياســی را پيشــه كــرده بــود، يــك حركــت ملــی برهــربی دكــرت مصــدق نيــز بوجــود آمــد. دكــرت مصــدق 

بعنــوان يكــی از مــرياث داران آرمانهــای مرشوطــه و بعنــوان يــك شــخصيت ليــربال- دمكــرات كــه ســالها بــرای تحقــق ايــن خواســته ی ملــی كــه “شــاه بايــد 

ســلطنت كنــد نــه حكومــت“ مبــارزه كــرده بــود، بعنــوان پيشــگام ايــن حركــت ملــی بــه نخســت وزيــری رســيد و توانســت از پشــتيبانی مــردم نيــز برخــوردار 

شــود. شــخص دكــرت مصــدق بعنــوان يــك شــخصيت ســكوالر و ميهندوســت قابــل احــرتام اســت، امــا بايــد ديــد كــه هامنگونــه كــه در مجلــس مرشوطــه 

روحانيــون توانســتند دســت بــاال بيابنــد، روحانيــون و مكاليــان دينــی كــه بــا درهــم آميخــن سياســت و ديــن زمينــه ی رشــد جــاه طلبيهــای سياســی شــان را 

فراهــم كــرده بــود، بــزودی ايشــان را احاطــه كردنــد، بطوريكــه اكرثيــت ١٩ عضــو موســس جبهــه ملــی ايــران از روحانيــون بودنــد و بــه منايندگــی كاشــانی 

بــه اهرمــی بــرای نفــوذ جبهــه ملــی در ميــان مــردم تبديــل شــدند. شــواهد تاريخــی نشــان مــی دهــد كــه كاشــانی در خفــا مصــدق را تحــت فشــار قــرار 

مــی داده تــا “حكومــت اســالمی“ برقــرار كنــد و بــا دخالــت روز افــزون در تصميــم گرييهــای مصــدق، در پــی تحكيــم نفــوذ و قــدرت سياســی اســالميون 

بــوده اســت. البتــه دكــرت مصــدق بــه ايــن خواســته ی كاشــانی تــن نــداد و از همينجــا بــود كــه پشــتيبانی رهــربی شــيعه و در نتيجــه پايــگاه اجتامعــی آنهــا 

بخصــوص در بــازار از دكــرت مصــدق پايــان يافــت. همچنــني بــزودی روشــن شــد كــه بســياری از “يــاران“ دكــرت مصــدق، نــه در پــی منافــع ملــی، بلكــه در 

پــی جــاه طلبــی از او حاميــت كــرده بودنــد، بطوريكــه شــش تــن از آنهــا كــه در ســال ٣٠ بــه مجلــس راه يافتــه بودنــد در كمــرت از يكســال بــه پشــتيبانی 

كاشــانی بــه مصــدق پشــت كردنــد.

در عــني حــال شــاه نيــز كــه در ايــن مــدت بــه وحشــت افتــاده بــود و مــی دانســت كــه تــداوم قدرتــش منــوط بــر حاميــت روحانيــت اســت، پشــتيبانی 

اوليــه اش از وی را قطــع كــرد. همچنــني وی تحــت تاثــري ايــن تبليغــات جناحهــای ارتجاعــی دربــار قــرار داشــت كــه مــی گفتنــد، ادامــه ی حكومــت مصــدق 

رشايــط بقــدرت رســيدن تــوده ايهــا را بــه يــاری شــوروی را فراهــم مــی كنــد. بــا وجــود اينكــه نقــش مخــرب حــزب تــوده در تضعيــف حكومــت مصــدق، 

امــری بــارز اســت، امــا مــن فكــر منــی كنــم كــه ايــن حــزب حتــی بــا وجــود نــريوی نظامــی، قــدرت انجــام چنــني قصــدی را مــی داشــت. امــا منــی تــوان از 

نظــر دور داشــت كــه حــزب تــوده از هيچگونــه هتاكــی بــه مصــدق و دولتــش كوتاهــی نكــرد. ايــن حــزب از يكســو سياســت موازنــه منفــی دولــت مصــدق 

را بــه رضر “حــزب بــرادر“ در راس حكومــت توتاليــرت شــوروی مــی ديــد و از ســوی ديگــر فكــر ليــربال مصــدق و دمكراتيــزه شــدن ســاختار سياســی را كــه از 

اهــداف اصلــی دكــرت مصــدق بــود، عاملــی بــرای عــدم تحقــق “جمهوريخواهــی“ بــه ســبك شــوروی خــود مــی ديــد. در عــني حــال دچــار ايــن ســوء تعبــري 

بــود كــه گويــا بــا افزايــش تنشــهای اجتامعــی و وضعيــت بحرانــی، راه بــرای قدرتگــريی اش بــاز خواهــد شــد. همــه ی ايــن عوامــل ايــن حــزب را در مقابــل 

دولــت ملــی دكــرت مصــدق قــرار مــی داد و همســويی آن را بــا روحانيــت در مقابلــه بــا دولــت ملــی مصــدق تقويــت مــی كــرد. توهامتــی مشــابه ايــن حــزب 

را در انقــالب اســالمی نيــز بــاز در كنــار روحانيــت قــرار داد كــه شــايد بتــوان آن را توهــم خــود بــزرگ بينــی ناميــد.

ســهيال ســتاری:جنبش ملــی کــردن نفــت در ســالهای ١٣٣٢ چگونــه و بــا چــه اهــداف اجتامعــی اقتصــادی شــکل گرفــت؟ بــه چــه ميــزان ايــن اهــداف تحقــق 

فت؟ يا

 نيلوفــر بيضائــی: جنبــش ملــی كــردن نفــت، مرحلــه ای از مبــارزات ملــت ايــران اســت كــه دســتيابی بــه اســتقالل و آزادی را در دســتور كار خــود قــرار داده 

بــود. بعبــارت ديگــر از يكســو جنبــه ی ضــد اســتعامری آن كــه در دوران خــود امــری الزم بــود، مركزيــت يافــت. بــا ملــی شــدن صنعــت نفــت در اســفند 

١٣٢٩ و پــريوزی ايــران در دادگاه الهــه، يكــی از بزرگرتيــن دســتاوردها نــه فقــط بــرای ايــران، بلكــه در ســطح منطقــه و جهــان بــه مديريــت دكــرت مصــدق 

بدســت آمــد. نفــوذ و قــدرت انگليــس در ايــران رو بــه افــول پيــدا كــرد و دورانــی بــود كــه آمريــكا وارد معــادالت مــی شــد. بــه بــاور مــن ايــن بزرگرتيــن 

دســتاورد ممكــن در آن زمــان بــود . امــا در عــني حــال بــه بــاور مــن، دكــرت مصــدق نيــز هــم در رهــربی معــادالت سياســی و اقتصــادی و هــم بلحــاظ تركيــب 

نريوهــای همراهــش دچــار تناقضــات پيچيــده ای شــده بــود. پــريوزی اوليــه كــه شــور و هيجــان بســياری در ميــان مــردم ايجــاد كــرد، باعــث شــد در مرحلــه ای 

كــه شــايد درايــت سياســی حكــم مــی كــرد بــا توجــه بــه تــوازن نريوهــا ی جهــان دو قطبــی، تصميــم هــای ديگــری گرفتــه مــی شــد . البتــه ايــن نــگاه امــروزی 

ماســت و هــر پديــده را بايــد در محــك زمــان خــود ســنجيد. دكــرت مصــدق بعنــوان يــك شــخصيت دمكــرات و ليــربال مســلام از سياســت موازنــه ی منفــی منــی 

خواســت بــه نفــی ارزشــهای دمكراتيــك برســد، بلكــه مــی خواســت ايــران در مقامــی درخــور قــرار بگــريد و بعنــوان يــك كشــور مســتقل و مملكتــی كــه حــق 

بهــره بــرداری از منابعــش متعلــق بــا ســاكنينش يعنــی ايرانيــان اســت، بــرای آزادی و دمكراســی تــالش كنــد. امــا نريوهايــی كــه حــول او گــرد آمــده بودنــد، 

همگــی از ايــن منظــر بــه مســائل منــی گريســتند. در نتيجــه ی ايــن اختــالف نظرهــا و ديدگاههــا، رهــربی بحــران حاكــم در موضــع ضعــف قــرار گرفتــه بــود، 

امــا خواســته هايــی را كــه مطــرح مــی كــرد، بــا رشايــط و امكانــات موجــود همخوانــی نداشــت.

ســهيال ســتاری: در مجمــوع در ايــن دو مرحلــه چــه دســتاوردهای غريقابــل بازگشــتی در راســتای اهــداف جنــش ملــی و ايجــاد جامعــه مدنــی بدســت آمــد؟ 
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کــدام دســتاوردها مجــددا بازگردانــده شــدند؟ کــدام اساســا تحقــق نيافتنــد و علــل اجتامعــی اقتصــادی عــدم تحقــق آنهــا چــه بــود؟ در جريــان انقــالب بهمــن 

١٣٥٧ چــه اهــداف سياســی اجتامعــی اقتصــادی دنبــال گرديدنــد؟

 نيلوفــر بيضائــی: فكــر مــی كنــم بــه دســتاوردها اشــاره كــردم. آنچــه تحقــق نيافــت، دمكراســی بــود. پــس از كوتــای ٢٨ مــرداد و ســقوط دولــت دكــرت مصــدق، 

يــك رسخوردگــی عمومــی ايجــاد شــد و شــايد بتــوان دوران پــس از ايــن ســقوط را دوران يــاس ناميــد. از ايــن دوره بــه بعــد فضــای سياســی ايــران بــرای مــدت 

طوالنــی بســته شــد و حكومــت محمــد رضــا شــاه، سياســتهای اســتبدادی و خامــوش كــردن دگرانديشــان را ادامــه داد. در عــني حــال نريوهــای ملــی بازمانــده 

بدليــل ايــن تجربــه ی تلــخ ديگــر حــارض بــه رشكــت در معــادالت سياســی نشــدند و هــر گونــه فضــای گفتگــو مســدود شــد. در نتيجــه ی همــني جــو  نــا اميــدی، 

جوانرتهــا در دهــه ی چهــل بــه مبــارزات چريكــی و مســلحانه روی آوردنــد.

از ايــن دوره بــه بعــد دوران مقابلــه و رويارويــی بــا نظــام پادشــاهی در ميــان نريوهــای سياســی شــكل عمومــی تــر بخــود گرفــت و فضــا بــرای رشــد تفكراتــی 

در ميــان روشــنفكری كــه “موازنــه ی منفــی “ را نــه تنهــا در سياســت خارجــی، بلكــه در افــكار خويــش نيــز پيــش گرفــت، بــه نريويــی ضــد غربــی بــدل شــد 

كــه يــك ســوی آن در رويــای حكومــت سوسياليســتی از نــوع شــوروی بــود و ديگــری در آرزوی “بازگشــت بــه خويــش“ كــه ايــن “خويــش“ را در هويــت دينــی 

تعريــف مــی كــرد. نزديكــی شــاه بــا آمريــكا و اردوگاه غــرب، در فضــای جهــان دو قطبــی، حضــور نــريوی چــپ را يــك تهديــد جــدی بــرای ايــران تلقــی كــرد و بــا 

متــام نــريو بــه رسكــوب آن پرداخــت. تفكــر مذهبــی كــه هــم بلحــاظ تاريخــی، بارزتريــن پيشــينه اش بــه انقــالب مرشوطــه بــاز مــی گشــت، بــا تبديــل سياســت 

“موازنــه منفــی“ بــه شــعار “نــه رشقــی، نــه غربــی، اســالمی“ گزينــه ای “مســتقل“ امــا بغايــت ارتجاعــی را بــرای ايــران تــدارك مــی ديــد.

متاســفانه مليــون هــم كــه خــود را وارث دكــرت مصــدق مــی دانســتند، بجــای اينكــه از شــاهپور بختيــار حاميــت كننــد، بدليــل خشمشــان از حكومــت شــاه در 

كنــار خمينــی قــرار گرفتنــد و بقيــه نيــز بهمــني ترتيب.بختيــار  هــامن كــرد كــه بــه بــاور مــن مصــدق اگــر بــود مــی كــرد و “يــاران“ خشــمگني دقيقــا هــامن 

كردنــد كــه مصــدق حتــی در بحرانــی تريــن دوران نيــز بــدان تــن نــداد )فشــار كاشــانی بــرای برقــراری حكومــت اســالمی(. در انقــالب اســالمی، تعبــري روحانيــت 

از مقولــه ی “اســتقالل” )كــه پيــش از ايــن آن را تعريــف كــردم( پــريوز شــد و آزادی و دمكراســی ليــربال كــه آرمانهــای انقــالب مرشوطــه و جنبــش ملــی شــدن 

نفــت بــود، در هــامن بهشــت زهــرا دفــن شــد. از لحــاظ اجتامعــی، نــه تنهــا آزادی سياســی ايجــاد نشــد، بلكــه ازادی فــردی و اجتامعــی نيــز از بــني رفــت و 

زنــان اولــني گروهــی بودنــد كــه بيشــرتين بهــا را در آســتانه ی انقــالب اســالمی پرداختنــد. “غــريت مردانــه“ )بقــول محمــد رضــا نيكفــر( و جهــان بينــی اســالمی 

جــای مديريــت سياســی را گرفــت و نــوادگان شــيخ فضــل اللــه نــوری پريوزمندانــه انتقــام ناكامــی شــان را در انقــالب مرشوطــه گرفتنــد. از نظــر اقتصــادی، 

هــامن روال اقتصــاد دولتــی كــه بــه فســادهای گســرتده ی غــري قابــل كنــرتل منجــر شــد در ســطح گســرتده پيگــريی شــد و بحــران پشــت بحــران ايجــاد شــد 

كــه تــا بــه امــروز نيــز ادامــه دارد. بقــدرت رســيدن اســالميون در ايــران رس آغــاز تحــرك دوبــاره ی حركتهــای اســالمی- تروريســتی در منطقــه شــد و امــروز 
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اينجايیــم كــه مــی بينيــد.

ســهيال ســتاری: درجــه تحقــق اهــداف ايــن انقــالب و يــا بازگشــت برخــی از دســتاوردها را چگونــه ميبينيــد؟ بويــژه پــس از گذشــت ٢٧ ســال از ايــن انقــالب 

رشايــط کنونــی را چطــور ميبينيــد؟ آيــا ايجــاد مرشوعيــت و سلطانيســم و اســتقرار نوعــی جديــد از اســتبداد مطلقــه را ميبينيــد؟

 نيلوفــر بيضائــی: مــن بــا وجــود اينكــه تحقــق انقــالب در ايــران را نتيجــه ی نارضايتــی و خواســت تحــول در جامعــه ی ايــران مــی دانــم، امــا ســمت و ســوی 

و مشــخصه هــای آن را هامنگونــه كــه پيــش از ايــن نيــز اشــاره كــرده ام، فاشيســتی ارزيابــی مــی كنــم . در رشايطــی كــه هيــچ مولفــه ی مشــرتك ميــان نريوهــا 

بــر رس واژه ی آزادی وجــود نــدارد و تعريــف ايــن واژه تنهــا بــه آزادی سياســی آنهــم فقــط بــرای “خــودی“ تقليــل مــی يابــد، زمانيكــه شــعار اســتقالل، نــه 

بــه معنــای حــق حاكميــت ملــی، بلكــه بــا هــدف انــزوا و  قطــع ارتبــاط بــا همــه ی دســتاوردهای ليــربال- دمكراتيــك غــرب بــكار مــی رود، نتيجــه تنهــا مــی 

توانــد حكومــت اســالمی باشــد.

 حكومتــی توتاليــرت و بســی خطرناكــرت از “سلطانيســم“ مــورد نظــر شــام، چــون “ســلطان“ يــك فــرد مســتبد، امــا زمينــی اســت، امــا پيشــوا و رهــرب كاريســامتيك 

آنهــم در واليــت فقيــه واســالمی شــيعه مناينــده ی در مقولــه ی “تقــدس“ جــا مــی گــريد،، فرمــان از آســامن مــی گــريد و انســان تســليم فرامــني آســامن، جــرات 

در افتــادن بــا آن را بســختی پيــدا مــی كنــد. خصلــت اعرتاضــی كــه در برابــر حاكــم زمينــی جــرات بــروز مــی يابــد، در برابــر حاكــم آســامنی محكــوم بــه انقيــاد 

اســت. انقيــاد داوطلبانــه بــا ابــزار اميــان و خــارج از محــدوده ی عقــل و خــرد و ابــزار نقــد قــرار دارد. بــدون شــناخت از حكومــت توتاليــرت آنهــم از نــوع دينــی 

اش و مقايســه ی آن بــا نظــام ديكتاتــوری فــردی، تنهــا بــه عــدم تشــخيص ابعــاد فاجعــه يــاری مــی رســاند و از نظــر علــوم سياســی نيــز نادرســت اســت و بــه 

تحليلهــای غلــط و در نتيجــه راه حلهــای غلــط تــر از آن مــی انجامــد. بهيچوجــه قصــد نــدارم بــرای اســتبداد نظــام پيشــني حكــم برائــت صــادر كنــم كــه نــه 

عقــل ســليم حكــم مــی كنــد و نــه شــواهد تاريخــی . امــا مقايســه ی ايــن دو نظــام را تخــت عنــوان “سلطانيســم“ كامــال نادرســت مــی دانــم.

ســهيال ســتاری: کداميــک از ايــن آمــاج در طــول ايــن صــد ســال تحقــق نايافتــه مانــده و از نظــر شــام چــه عوامــل و يــا بحــران اقتصــادی سياســی فرهنگــی 

اجتامعــی موجــب آن گرديــده اســت؟

 نيلوفــر بيضائــی: آزادی، دمكراســی اجتامعــی و سياســی و حقــوق بــرش ســه ركــن بســيار مهــم و پيــش رشطهــای پيوســن ايــران بــه جهــان متمــدن هســتند 

كــه نــه تنهــا در ايــن صــد ســال تحقــق نياقتنــد، بلكــه بــا وقــوع انقــالب اســالمی بــا خشــونت فرهنگی،-سياســی، نظامــی حاكــم مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه انــد. 

بــا بقــدرت رســيدن اســالم سياســی برهــربی روحانيــت يــك نقطــه يــا گــره كــور در شــناخت تاريــخ ايــران كــه در پــس مبــارزات ضــد ســلطنتی ناشــناخته باقــی 

مانــده بــود، روشــن شــد و آن اهميــت غــري قابــل انــكار جدايــی ديــن از دولــت و حكومــت بعنــوان پيــش رشط برقــراری دمكراســی در ايــران اســت . گــامن 

مــی كنــم بــه عوامــل در پاســخهای پيشــني اشــاره كــرده ام . از عوامــل داخلــی، شــايد مهمرتيــن آنهــا نفــوذ روحانيــت شــيعه و تســلط بنيادهــای احساســی و 

غــري عقالنــی در نحلــه هــای سياســی، اســتبداد و حكومــت فــردی پيشــني و دنبالــه روی عــوام از خرافــات و فرامــني و فتواهــای آنــان بــود كــه هامنگونــه كــه 

ديديــم ســابقه ای طوالنــی داشــته اســت.

سهيال ستاری: ادبيات و هرن ايران از جنبشهای صد ساله گذشته چه تاثرياتی را پذيرفتند؟

نيلوفــر بيضائــی: ادبيــات و هــرن ايــران از زمــان انقــالب مرشوطــه وارد مرحلــه ای نويــن شــد و نــه تنهــا رصفــا تاثــري پذيــر نبــود، بلكــه بســيار هــم تاثــري گــذار 

بــود. اصــوال بــا ورود فكــر تجــدد و رويكــرد بــه جهــان مــدرن، ادبيــات، تئاتــر، نقــد و هرنهــای ديگــر وارد فضــای دنيــای معــارص شــد. بزرگرتيــن تحــوالت در 

عرصــه ی ادبيــات، داســتان نويســی، منايشــنامه نويســی، شــعر، نقاشــی ... پــس از انقــالب مرشوطــه در ايــران رواج و تحــول پيــدا كــرد. هــر چنــد كــه محصــوالت 

ادبــی و هــرنی خــود دوران مرشوطــه بنــا بــر مقتضيــات زمــان بســيار شــعاری بــود، امــا يــك فضايــی را بــاز كــرد تــا توليــدات ادبــی و هــرنی ايــران وارد عــر 

مــدرن بشــود. شــايد بتــوان انقــالب مرشوطــه را آغــاز مرحلــه ی رنســانس ادبــی و هــرنی ايــران دانســت كــه هــر چنــد بــا فــراز و نشــيبهای متعــدد، امــا از 

رنســانس انديشــه ی سياســی بســيار موفقــرت و پوياتــر بــوده اســت.

سهيال ستاری: باز هم بسيار سپاسگزارم خانم بيضائی، از وقتی که به من داديد.

پيش  و  مهم  بسيار  ركن  سه  برش  حقوق  و  سياسی  و  اجتامعی  دمكراسی  آزادی،   

تحقق  سال  صد  اين  در  تنها  نه  كه  هستند  متمدن  جهان  به  ايران  پيوسن  رشطهای 

حاكم  نظامی  فرهنگی،-سياسی،  خشونت  با  اسالمی  انقالب  وقوع  با  بلكه  نياقتند، 

اند. گرفته  قرار  تجاوز  مورد 
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پيدايش و تحول احزاب سياسی مرشوطيت

معرفی کتابی از دکر منصوره اتحاديه

رشوين وکيلی

پژوهــش دربــاره ی الگوهــای شــکل گــری نخســتني احــزاب سياســی در ايــران، 
درعمــل، معــادل اســت بــا پرســش از چگونگــی احــداث نهادهــای سياســی مدرنــی در 
يــک جامعــه ی ســنتي، و از ايــن رو از ديــد جامعــه شناســی سياســی حائــز اهميــت 
بســيار اســت. ايــن کتــاب يکــی از متــون مســتند و بــه نســبت کاملــی اســت کــه بــا 
ــی در  ــاختارهای حزب ــف س ــه توصي ــاص ب ــور خ ــه ط ــت اول ب ــدارک دس ــر م ــه ب تکي
مجلــس اول و دوم مــی پــردازد و چگونگــی پيدايــش احــزاب از دل انجمنهــای مخفــی و 
گــروه بنــدی هــای سياســی غرشــفاف پيشــني را پيگــری مــی منايــد. هــدف ايــن نوشــتار 
ــی  ــد و تحليل ــه نق ــن ب ــدون پرداخ ــاب، ب ــث کت ــه ای از مباح ــت دادن خالص ــه دس ب
اضافــی اســت. چــرا کــه بحــث دربــاره ی روندهــای تکاملــی حاکــم بــر پيدايــش احــزاب 
در ايــران بــه مجالــی گســرده تــر و متنــی ديگــر نيــاز دارد. از ايــن رو، بــرای بــه دســت 
دادن تصويــری بــه نســبت دقيــق از مباحــث مطــرح شــده در ايــن کتــاب، مفاهيــم را 

بــه هــامن ترتيبــی کــه در فصــول پياپــی کتــاب عنــوان شــده انــد، ذکــر مــی کنيــم. 
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۱. نيمــه  ی دوم ســلطنت مظفرالديــن شــاه، همزمــان بــود بــا پــر و بــال گرفــن انجمنهــای مرشوطــه خواهــی کــه بــه طــور مخفيانــه فعاليــت مــی کردنــد و از تســاهل و 

تســامح رواج يافتــه از ســوی شــاِه نرمخــو بــرای ترويــج عقايــد و افکارشــان بهــره مــی بردنــد. در ايــن دوره، شــامر زيــادی از ايــن انجمنهــا در تهــران و شــهرهای بــزرگ 

ديگــر پديــد آمدنــد کــه تنهــا نــام و نشــان برخــی از آنهــا بــه مــا رســيده اســت و ســاختار و نحــوه ی عملکــرد بيشرتشــان بــه دليــل مخفيانــه بــودن طبيعتشــان هرگــز 

فــاش نشــده اســت. مهمرتيــِن ايــن انجمنهــا تــا ســال ۱28۳ خورشــيدي، يعنــی دو ســال پيــش از امضــای فرمــان مرشوطــه، بــه قــرار زيــر بودنــد:

الــف( مجمــع آدميــت. ايــن انجمــن ادامــه ی فراموشــخانه ی مــريزا ملکــم خــان بــود کــه توســط مــريزا عباســقلی خــان قزوينــي، از شــاگردان پرشــور ملکــم خــان تاســيس 

شــده بــود. اعضــای ايــن انجمــن خــود را آدم مــی ناميدنــد وبــه ظاهــر نــام آدميــت را بــه عنــوان ترجمــه ی اومانيســم فرانســوی اختيــار کــرده بودنــد. افــکار رهــربان 

آدميــت، از آرای اگوســت کنــت و مثبــت انــگاران فرانســوی متاثــر بــود و تالششــان در راســتای دســتيابی بــه پيرشفــت و متــدن از راه مهندســی اجتامعــی و توســعه ی 

ســواد و علــم در ميــان مــردم بــود.

ب( انجمــن مخفــي. توســط ســيد محمــد طباطبايــي، مجتهــد مشــهور مرشوطــه خــواه، تاســيس شــده بــود. ســيد محمــد خــود از اعضــای فراموشــخانه بــود، امــا بــا 

ســيد جــامل الديــن اســدآبادی و فراماســونها همــکاری چندانــی نداشــت. در ميــان اعضــای ايــن انجمــن بــه ايــن نامهــا بــر مــی خوريــم: ناظــم االســالم کرمــاين، شــيخ 

محمــد شــريازي، ســيد برهــان الديــن خلخــايل، مــريزا آقــا اصفهــاين، ذوالرياســتني و مجــد االســالم کرمانــی کــه ايــن آخــری دوســت نزديــک مــريزا حســن رشــديه -بنيانگــذار 

نخســتني مــدارس جديــد در ايــران- بــود. ناظــم االســالم کرمانــی هــم مجتهــدی بــود کــه بــا طباطبايــی و بهبهانــی دوســتی نزديــک داشــت وعامــل اتحــاد ايــن دو بــا هــم 

و بــا مرشوطــه خواهــان تلقــی مــی شــد. اعضــای ايــن انجمــن خــود را فدايــی مــی ناميدنــد و خواســته هايشــان بــرای آن دوران تندروانــه بــود. از جملــه ايــن کــه بــرای 

نخســتني بــار ايشــان بــه طــور رســمی تاســيس عدالتخانــه و مجلــس را مطــرح کردنــد. ســيد محمــد طباطبايــی پــس از چنــد ســال کــه کارهــای انجمنــش بــه مشــکل 

برخــورد، در ۱۳24ق. انجمــن مخفــی ثانــی را تاســيس کــرد و بخشــی از ايــن عــده را بــار ديگــر بــه شــکلی تــازه ســازماندهی کــرد.

پ( انجمــن مــي. در محــرم ۱۳22 ق. تاســيس شــد و شــصت عضــو داشــت کــه ملــک املتکلمــني، ســيد محمــد رضــا مســاوات، مــريزا جهانگــري خــان صورارسافيــل، ســيد 

جــامل واعــظ اصفهــاين، ذکاء امللــک فروغــي، علــی محمــد و يحيــی دولــت آبــادي، ســليامن خــان ميکــده و حــاج ســياح از ميانشــان نامــدار بودنــد.

انجمــن مخفــی و ملــی پــس از شــکل گــريی مجلــس فعاليــت اندکــی داشــتند و شــامر کمــی از اعضايشــان بــه مجلــس راه يافتنــد، از ايــن رو منــی تــوان آنهــا را بــا 

احــزاب مــدرن همســان گرفــت.

ت( فرقــه ی اجتامعيــون- عاميــون. ايــن گــروه در واقــع شــاخه ای از حــزب سوســيال دموکراتهــای روس بــود کــه بــه عضوگــريی از ميــان مســلامنان گرايــش داشــت. 

سوســيال دموکراتهــای منطقــه ی قفقــاز بــه زودی بــا رهــربی نرميــان نرميانــوف بــرای خــود گروهــی مســتقل تاســيس کردنــد و نــام آن را حــزب همــت گذاشــتند. مرکــز 

ايــن حــزب در باکــو قــرار داشــت و بخــش عمــده ی فعاليتهايــش بــه سياســت روز ايــران مربــوط مــی شــد. ايــن حــزب از ميــان ايرانيانــی کــه بــه عنــوان کارگــر يــا 

مهاجــر بــه قفقــاز کوچيــده بودنــد و شامرشــان بــه صــد هــزار نفــر مــی رســيد عضوگــريی مــی کــرد. اولــني ســند از فعاليــت گــروه اجتامعيون-عاميــون بــه اساســنامه ی 

ايــن فرقــه مربــوط مــی شــود کــه در ســال ۱۳2۳ ق. در باکــو نوشــته شــده اســت. پــس از دوســال، شــاخه ای از ايــن فرقــه در مشــهد تاســيس شــد و برنامــه هايــی را 

تبليــغ کــرد کــه از شــاخه ی قفقــازی واقــع بينانــه تــر و بــا رشايــط اجتامعــی ايــران همخــوان تــر بــود. بــه گفتــه ی ملــک الشــعرای بهــار، شــعار ايــن فرقــه »عدالــت، 

برابــری و آزادي« بــود. ايشــان بــه جــای خواســتهای راديکالــی ماننــد تقســيم اراضــی و آزادی مذهبــی کــه مــورد نظــر حــزب همــت بــود، تاســيس بانکــی بــرای فــروش 

تدريجــی زمــني بــه کشــاورزان را درخواســت مــی کردنــد. رهــرب عملياتــی حــزب اجتامعيــون -عاميــون، حيدرخــان عمواوقلــی بــود کــه نخســتني اعتصــاب در کارخانــه ی 

بــرق مشــهد را ســازماندهی کــرد. ايــن گــروه فاقــد تبليغــات علنــی بــود و بــه طــور مخفيانــه عضوگــريی مــی کــرد.

ث( کميتــه ی انقــاليب. اعضــای ايــن انجمــن از بزرگانــی تشــکيل شــده بــود کــه بيشرتشــان در ســاير انجمنهــا عضويــت داشــتند: ملــک املتکلمــني، ســيد جــامل واعــظ، 

صورارسافيــل، مســاوات، تقــی زاده، حکيــم امللــک، ســيد برهــان الديــن خلخــايل، ميکــده، حســينقلی خــان نــواب، دهخــدا، اديــب الســلطنه ســميعي، نــرت الســلطان، 

و معاضــد الســلطنه از اعضــای ايــن گــروه بودنــد. عبــاس آقــا نامــی کــه امــني الســلطان )اتابــک( را تــرور کــرد و راه را بــرای برقــرار مرشوطــه همــوار ســاخت، از اعضــای 

ايــن انجمــن بــود.

ادامــه  انجمــن  ايــن  آدميــت.  مجمــع 

مــريزا ملکــم خــان  فراموشــخانه ی  ی 

ــان  ــقلی خ ــريزا عباس ــط م ــه توس ــود ک ب

قزوينــي، از شــاگردان پرشــور ملکــم خــان 

ــود.  ــده ب ــيس ش تاس
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چنــان کــه مــی دانيــم، شــکل گــريی جنبــش مرشوطــه و تاســيس مجلــس شــورای مــي، بــا تالشــها و اعــامل فشــارهای همــني مرشوطــه خواهــان اوليــه ممکــن شــد و 

بــه ايــن ترتيــب در آغــاز تاجگــذاری محمدعلــی شــاه قاجــار، مجلــس نخســت تشــکيل شــد.

           2. قانــون اساســی ايــران، کــه بــه دليــل بيــامری شــاه و تــرس از مردنــش پيــش از امضــای مــن آن، بــا شــتاب بســيار تدويــن شــده بــود، چنــد ايــراد بنياديــن 

داشــت. مهمرتيــن مشــکل، بــه ابهامــی مربــوط مــی شــد کــه در رابطــه ی وزرا و مجلــس نهفتــه بــود. ايــن اشــکال، هنگامــی برجســته شــد کــه مســيو نــوز بلژيکــی 

کــه ابتــدا بــرای ســازماندهی گمــرکات اســتخدام شــده بــود، فرمــان بــه تبعيــِد ســعدالدوله داد کــه خــود وزيــر تجــارت بــود. بــه ايــن ترتيــب جنــاح تنــدروی مجلــس 

بــه رهــربی تقــی زاده کــه هــوادار ســعدالدوله بودنــد، مســئله ی رابطــه ی وزرا و مجلــس را مطــرح کردنــد. تقــی زاده اعتقــاد داشــت کــه مجلــس ايــران بــه دليــل 

رشايــط ويــژه اش، بايــد قدرتــی بيــش از هيئــت دولــت برخــوردار بــوده و حتــی از جايــگاه همتايــان غربــی اش هــم مقتدرتــر باشــد.

اشــکال ديگــر قانــون اســايس، بــه آنجــا برمــی گشــت کــه برخــی از تضادهــا و کشمکشــها در داخــل آن پيــش بينــی نشــده بــود. مثــال معلــوم نبــود اگــر شــاه از 

امضــای حکــم مجلــس خــودداری کنــد، چــه بــر رس مرشوعيــت آن خواهــد آمــد. ايــن دقيقــا اتفاقــی بــود کــه در آغــاز ســلطنت محمدعلــی شــاه رخ داد و نزديــک 

بــود بــه برچيــده شــدن بســاط مرشوطــه منتهــی شــود. ايــن اقــدام محمدعلــی شــاه مجلســيان را بــه او بدبــني کــرد و ايشــان هــم در مقابــل از تشــکيل مجلــس ســنا 

جلوگــريی کردنــد.

ســومني ايــراد قانــون اســايس، بــه خاســتگاه غربــی اش مربــوط مــی شــد. نخســتني قانــون اســايس، عمدتــا بــر مبنــای قانــون اساســی کشورفرانســه کــه در ســال ۱8۳0 

نوشــته شــد مبتنــی بــود. ايــن قانــون، در زمينــه ی اروپايــی اش، بــه برخــی از ســنن و عرفهــای جــا افتــاده کــه باعــث تســهيل کارهــا مــی شــد و در ايــران هــم وجــود 

نداشــت، اشــاره نکــرده بــود. بــه عنــوان مثــال، وزرای اروپايــی بنــا بــه ســنت کهــن سياســی شــان، نشســتهای منظمــی را در هــر هفتــه برگــزار مــی کردنــد و در آن 

بــه تصميــم گــريی دربــاره ی امــور مــی پرداختنــد. چنــني ســنتی در ايــران وجــود نداشــت و در نتيجــه هيئــت وزيــران بــه گروهــی پراکنــده و پرتعــارض تبديــل شــده 

بــود کــه مســتقيام زيــر تاثــري آرای شــاه قــرار داشــت.

دومــني مشــکل، بــه ايــن واقعيــت بــاز مــی گشــت کــه در اروپــا احــزاب پــس از تشــکيل مجلــس پديــدار شــدند. در نتيجــه در قانــون اساســی پارملانــی فرانســه اشــاره 

ای بــه نقــش احــزاب ديــده منــی شــد. ايــن در حالــی بــود کــه در ايــران گروههــا و انجمنهــای سياســی پيــش از مجلــس پديــد آمدنــد و بــه نوعــی عوامــل ظهــور 

مجلــس محســوب مــی شــدند. بــا ايــن وجــود غيــاب قواعــدی بــرای مشــارکت ايشــان در کار مجلــس بــه انفعــال و کنــده شدنشــان از پيکــره ی قــوه ی مقننــه ی 

کشــور انجاميــد.

 

۳. مجلــس اول، ســاختاری طبقاتــی داشــت. بــه ايــن معنــا کــه اصنــاف و گروههــای عمــده ی اجتامعــي، هريــک حــق داشــتند تعــدادی مناينــده بــه مجلــس گســيل 

کننــد. طبقــات عمــده ی موثــر در مجلــس اول عبــارت بودنــد از:

الــف( طبقــه ی شــاهزادگان قاجــاري. ايــن طبقــه از نظــر سياســی منفعــل بودنــد و در مــواردی کــه بــه سياســت عالقــه نشــان مــی دادنــد، عمدتــا در برابــر مرشوطــه 

خواهــان جبهــه مــی گرفتنــد. منايندگانــی کــه از ســوی ايشــان معرفــی شــده بودنــد بــه شــاهزادگان درجــه ی دو و ســه و غريمعتــرب مربــوط مــی شــدند و نقششــان 

در مجلــس قابــل چشــم پوشــی بــود. تنهــا معــدودی از شــاهزادگان ماننــد شــهاب الســلطنه و اســدالله مــريزا بــه امــور مجلــس عالقــه نشــان مــی دادنــد و شــامری از 

آن کمــرت -ماننــد ســليامن مــريزا- بــه تندروهــا گرايــش داشــتند. رهــرب شــاهزادگان ضدمرشوطــه کامــران مــريزا نايــب الســلطنه بــود.

در ميــان شــاهزادگان، برخــی از دولتمــردان مســتبد و اســتخواندار از ابتــدای طــرح مســئله ی مجلــس از آن هــواداری کردنــد. در ايــن ميــان فهرســت ايــن افــراد بــه 

نامهايــی عــني الدولــه و ظــل الســلطان برمــی خوريــم کــه خلــق و خويــی مســتبد و مغــرور داشــتند. در ايــن ميــان دولتمردانــی معتــدل تــر ماننــد عالءالدولــه و 

عبدالحســني مــريزا فرمانفرمــا و احتشــام الســلطنه هــم وجــود داشــتند کــه مــی کوشــيدند بــني شــاه و مجلــس وســاطت کننــد و از کشــمکش ايــن دو جنــاح جلوگــريی 

مناينــد. از ايــن گــروِه اخــري، احتشــام الســلطنه هــامن کســی بــود کــه در ربيــع االول ۱۳24 ق. در محفلــی از تاســيس عدالتخانــه پشــتيبانی کــرد و بــه همــني دليــل 

هــم بــه مــرز عثامنــی تبعيــد شــد. او بعدهــا مناينــده ی زمــني داران در مجلــس شــد و پــس از صنيــع الدولــه دومــني رئيــس مجلــس شــد. احتشــام الســلطنه پــس از 

کشــته شــدن اتابــک بــا همراهــی بــرادرش عــالء الدولــه گروهــی بــه نــام انجمــن اکابــر يــا انجمــن خدمــت را تاســيس کــرد کــه اعضايــش بــه طبقــه شــاهزادگان تعلــق 

داشــتند و فراکســيون کوچکــی را درمجلــس رهــربی مــی کردنــد کــه از منافــع ايشــان دفــاع مــی کــرد.

ب( طبقــه ی اعيــان و زمــني داران. کــه بســياری از وابســتگانش بــه طبقــه ی شــاهزادگان هــم تعلــق داشــتند. ايــن گــروه بــه ايــن دليــل ممتــاز بودنــد کــه منبــع 

ثروتشــان زمــني -و نــه کاال يــا رسمايــه- بــود. آســتانه ای از ثــروت کــه بــرای تعلــق بــه ايــن طبقــه رضورت داشــت، متلــک زمينــی بــه ارزش بيــش از هــزار تومــان 

بــود. ايــن گــروه ده مناينــده در مجلــس اول داشــتند کــه 2۱٪ عــده ی مناينــدگان را تشــکيل مــی داد. شــامر مناينــدگان ايــن گــروه از اصنــاف کمــرت بودنــد، امــا بــه 

دليــل آن کــه معمــوال پســتهای وزارت در دســت ايــن طبقــه بــود، قــدرت اصلــی را در دســت داشــتند. مهمرتيــن مناينــدگان ايــن طبقــه عبــارت بودنــد از: مشــريالدوله، 

صنيــع الدولــه، و نارصامللــک. نظــام الســلطنه، و مخربامللــک. مشــريالدوله هــامن کســی بــود کــه مظفرالديــن شــاه را بــه امضــای فرمــان مرشوطــه تشــويق کــرد، و 

صنيــع الدولــه نخســتني رئيــس مجلــس ايــران بــود. نارصامللــک در دانشــگاه آکســفورد تحصيــل کــرده بــود و بعدهــا اولــني نخســت وزيــری شــد کــه توســط مجلســيان 

انتخــاب شــد.
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وابســتگان بــه طبقــه ی زمــني داران افــرادی اصــالح طلــب، عالقمنــد بــه وامگــريی از ظواهــر مدرنيتــه، و معمــوال محــرتم و در ميــان عــوام محبــوب بودنــد. بــا 

ايــن وجــود معتقــد بودنــد مرشوطــه بــرای ايــران زود اســت و سياســت ميانــه روی را بهرتيــن روش پيرشفــت مــی دانســتند. ســازمان يافتگــی درونــی شــان بيشــرت 

بــر محــور روابــط خانوادگــی اســتوار بــود تــا ايدئولــوژی و عقايــد ســيايس. ايــن گــروه بــا وجــود نفــوذ زيــادش در مجلــس از تصويــب برخــی از قوانــني کــه بــا 

منافــع طبقاتــی زمــني داران تعــارض داشــت جلوگــريی نکــرد. بــه معنــوان مثــال اصــول مربــوط بــه تيولــداری و حــق تســعري توســط مجلــس الغــا شــد و قوانينــی 

بــرای جلوگــريی از فــرار ايشــان از ماليــات دادن تصويــب شــد. اعيــان، حتــی در زمانــی کــه حــرِف اســتقراض از خــارج پيــش آمــده بــود خــود رشوع بــه گــردآوری 

کمکهــای مالــی کردنــد تــا کشــور زيــر بــار ديــن قرضهــای اســتعامری نــرود.

پ( علــام و طــالب. ايــن گــروه از دو اليــه ی کامــال متفــاوت تشــکيل شــده بــود. علــامی طــراز اول، از طبقــات بــاالی جامعــه و مرتبــط بــا تجــار بــزرگ و ارشاف 

بودنــد. در حالــی کــه طــالب و واعظهــا بــه طبقــات پايــني اقتصــادی تعلــق داشــتند. شــامر کرســيهای ايــن طبقــه در تهــران تنهــا چهارتــا بــود، امــا در جريــان 

انتخابــات از شهرســتانها، بســياری از روحانيــون بــه مجلــس راه يافتنــد و حــدود يــک چهــارم شــامر مناينــدگان را شــامل مــی شــدند.

يکــی از بزرگرتيــن رهــربان علــام، ســيد محمــد طباطبايــی بــود کــه از تندروهــا و تقــی زاده طرفــداری مــی کــرد. او هــوادار تاســيس مــدارس جديــد و برابــری 

حقــوق اقليتهــا بــود. او بــه همــراه بهبهانــی در انتخابــات رشکــت نکــرد امــا در برخــی از جلســات مجلــس حضــور مــی يافــت و آرايــش بســيار نافــذ بــود. گذشــته 

از آيــت اللــه طباطبايــي، بيشــرت روحانيــون طــراز بــاال بــا معتدلــني و ميانــه روهــا همــکاری داشــتند. در مقابــل طــالب و واعظهــا کــه از طبقــات پايــني برخاســته 

بودنــد بيشــرت بــه شــعارهای تندروهــا جلــب مــی شــدند. رهــرب مناينــدگان طــالب ســيد نراللــه اخــوی بــود کــه موســس کتابخانــه ی ملــی هــم هســت.

ت( بازرگانــان. چهارمــني طبقــه ی مهــم در مجلــس بودنــد. در ايــن طبقــه نيــز تفــاوت منزلــت زيــادی ميــان تجــار بــزرگ و معتــرب و فروشــندگان دوره گــرد و 

خــرده پــا وجــود داشــت. هــردوی ايــن گــروه هــا از امتيازهايــی کــه حــکام قاجــار بــه فرنگيــان مــی دادنــد آســيب ديــده بودنــد و متايــل داشــتند دولتــی ملــی 

و مســتقل بــر رس کار بيايــد. بــا ايــن وجــود، آگاهــی سياســی ايشــان چنــدان هــم زيــاد نبــود و ثبــات سياســی و امنيــت اقتصــادی متــام چيــزی بــود کــه مــی 

خواســتند. همــني تجــار بودنــد کــه پيــش از پــريوز شــدن انقــالب مرشوطــه از بازگشــت اتابــک و تقويــت نريوهــای مســتبد در اطــراف مظفرالديــن شــاه حاميــت 

کــرده بودنــد و بعــد از پــريوزی مرشوطــه هــم بيشرتشــان بــه گــروه معتدلــني و محافظــه کاران پيوســتند. تجــار جــاه طلبــی سياســی چندانــی نداشــتند. امــا بــه 

دليــل ماهيــت شغلشــان از شــبکه ی ارتباطــی نريومنــدی در شــهرهای گوناگــون برخــوردار بودنــد و انباشــت رسمايــه در ميانشــان باعــث شــده بــود تــا نقــش 

نهادهــای بانکــی و رصافخانــه هــا را هــم ايفــا کننــد.

از ميــان مهمرتيــن مناينــدگان ايــن طبقــه مــی تــوان بــه نامهايــی ماننــد حــاج امــني الــرب، حــاج محمــد اســامعيل مغــازه، محمــد تقــی بنکــدار اصفهــاين، اربــاب 

جمشــيد زرتشــتي، معــني التجــار، آقــا محمــود تاجــر اصفهــاين، و آقــا محمــد شــالفروش اشــاره کــرد کــه ايــن آخــری نقــش زيــادی در جنبــش مرشوطــه داشــت. 

ســه نفــر از منايندگانــی کــه توســط اعضــای ايــن طبقــه انتخــاب شــده بودنــد، خــود تاجــر نبودنــد. ايــن ســه نفــر عبــارت بودنــد از مخربامللــک، وثــوق الدولــه، و 

محقــق الدولــه کــه رئيــس مدرســه ی سياســی بــود.

طبقه ــی تجــار هــامن گروهــی بودنــد کــه بــا اســتقراض دولــت از روس و انگليــس مخالفــت مــی کردنــد و از مداخلــه ی خارجيــان در امــور اقتصــادی کشــور 

ناراضــی بودنــد. همــني هــا زمينــه را بــرای عــزل موســيو نــوز بلژيکــی همــوار کردنــد. بــا ايــن وجــود در درون خــود نيــز بــا دودســتگی روبــرو بودنــد. هنگامــی 

کــه معــني التجــار پيشــنهاد کــرد تــا بانــک ملــی بــرای قــرض دادن پــول بــه دولــت تاســيس شــود و خــود اقــدام بــه گــردآوری چهارصــد هــزار تومــان کــرد، بــا 

مخالفــت و مقاومــت منفــی رصافهــا روبــرو شــد و در نهايــت کار بانکــش بــه تعطيلــی کشــيد.

ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــل تهران ــصت وکي ــده از ش ــی و دو مناين ــروه س ــن گ ــد. اي ــی ش ــوط م ــاف مرب ــه اصن ــس اول، ب ــم در مجل ــه ی مه ــن طبق ث( آخري

مــی دادنــد و بنابرايــن صاحــب نفــوذ بودنــد. بــا ايــن وجــود بــه دليــل بيســوادی و کــم بــودن ســطح تجربــه ی سياســی شــان، معمــوال آلــت دســت اعيــان و 

سياســتمداران ديگــر قــرار مــی گرفتنــد و بــه نــدرت از خــود اســتقالل رای نشــان مــی دادنــد. ايــن گــروه در جريــان نهضــت مرشوطــه فــداکاری زيــادی از خــود 

نشــان دادنــد و بســياری از مجاهــدان و فداييــان مرشوطــه خــواه از ميــان ايشــان برخاســتند.

 

4. مجلــس اول، محــل برخــورد دو گــروه عمــده ی اجتامعــی بــود. دو گروهــی کــه مناينــده ی دو شــيوه از دســت يازيــدن بــه سياســت ملــی تلقــی مــی شــدند 

و بــا تغيرياتــی همچنــان تــا بــه امــروز بــا هــامن ســاختار قدميــی شــان باقــی مانــده انــد.

يــک گــروه، تندروهــا يــا آزاديخواهــان بودنــد کــه رهربشــان تقــی زاده بــود و بــه اصالحــات ريشــه اي، رسيــع، انقالبــی و غــرب مــدار بــاور داشــتند. گروهــی کــه 

در مقابــل ايشــان جبهــه گرفتــه بــود، معتدلــني نــام داشــت و از محافظــه کاران و ميانــه روهــا تشــکيل مــی شــد.

معتدلــني، آن طــور کــه تقــی زاده فهرستشــان را بــه دســت داده اســت، ســی و پنــج مناينــده را شــامل مــی شــدند کــه پانــزده نفرشــان از زمينــداران، يــازده نفرشــان 

از تجــار، هفــت نفرشــان از روحانيــون، هشــت نفرشــان از اصنــاف و دو نفرشــان از شــاهزادگان بودنــد. فهرســت مهمرتيــن اعضــای ايــن گــروه عبــارت اســت از:
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ــه نــر، معــني التجــار، مستشــارالدوله، نرامللــک، مخربامللــک، امــني الــرب، اربــاب جمشــيد، عــون  ــی الل ــه طباطبايــي، دکــرت ول ــه بهبهــاين، آيــت الل آيــت الل

ــه بــود کــه نخســتني رئيــس مجلــس هــم محســوب مــی شــود. ــه، مشــارامللک، و حــاج ســيد نراللــه اخــوي. رهــرب ايــن گــروه صنيــع الدول الدول

تندروهــا، بيســت نفــر بودنــد کــه بــه ســه گــروه کوچکــرت تقســيم مــی شــدند. هســته ی مرکــزی ايــن عــده را انجمــن آذربايجانيهــا تشــکيل مــی دادنــد. گروهــی 

از بــی طرفهــا و اعضــای کميتــه ی انقالبــی و سوســيال دموکراتهــای متاثــر از قفقــاز هــم متحــد ايــن هســته ی مرکــزی محســوب مــی شــدند و ايــن جنــاح را بــا 

وجــود عــده ی کمشــان بــه نــريوی اصلــی تصميــم گرينــده در مجلــس اول تبديــل مــی کردنــد. مهمرتيــن اعضــای ايــن گــروه عبــارت بودنــد از:

معاضــد الســلطنه، ممتــاز الدولــه، حســينقلی خــان نــواب، حکيــم امللــک، وکيــل التجــار، ســعدالدوله، بحرالعلــوم کرمــاين، حســان االســالم، حــاج اســامعيل بلورفروش. 

مستشــار الدولــه هــم پــس از کشــته شــدن اتابــک بــه ايــن گــروه پيوســت.

رهــرب تندروهــا در داخــل مجلــس تقــی زاده و در خــارج از آن ملــک املتکلمــني بــود. در مــورد ايــن شــخص بايــد توضيحــی بيشــرت داده شــود. ملــک املتکلمــني لقــب 

ســيد نراللــه بهشــتی بــود. ايــن مــرد، در بوشــهر بــا ســيد جــامل الديــن اســدآبادی هــم قســم شــده و بعدهــا بــه رهــربی کميتــه ی انقالبــی برگزيــده شــده بــود. 

او بــا وجــود ايــن کــه بــه گــروه روحانيــون تعلــق داشــت، عقايــدی انقالبــی داشــت و رابطــی بــود کــه بســياری از انجمنهــای مخفــی را بــه هــم وصــل مــی کــرد. 

يکــی از همــکاران نزديــک او، واعــظ جســوری بــود بــه نــام ســيد جــامل واعــظ اصفهانــی کــه رســاله ی رويــای صادقــه را در نقــد رفتــار مســتبدانه ی ظــل الســلطان 

نوشــته بــود و در آن آقــا نجفــی -مجتهــد قدرمتنــد اصفهــاين- را بــه هــواداری از مســتبدين متهــم کــرده بــود. او در ســال ۱۳۱6 .ق نخســتني رشکــت اســالمی را بــا 

صــد و پنجــاه هــزار تومــان رسمايــه در اصفهــان تاســيس کــرد و بــه زودی کار ايــن رشکــت چنــان گرفــت کــه شــعبه هايــی در تربيــز و شــرياز هــم تاســيس کــرد.

رهــربان تندرويــی کــه در خــارج از مجلــس فعاليــت مــی کردنــد. نفــوذ زيــادی در جامعــه داشــتند و بخــش عمــده ی توامننــدی مناينــدگان آزاديخــواه هــم بــه همــني 

توانايــی مربــوط مــی شــد. برخــی از ايــن رهــربان شــعارهای بســيار تنــدی را مطــرح مــی کردنــد. مثــال مســاوات از هــامن روزهــا بــه طــور جــدی تغيــري نظــام 

حکومتــی از ســلطنتی بــه جمهــوری را خواســتار بــود.

پــس از گشــايش مجلــس اول، دولتمــردان بــه نفــوذ و کارآيــی انجمنهــای مخفــی پــی بردنــد و بــه همــني دليــل هــم ناگهــان شــامر ايــن انجمنهــا زيــاد شــد. چنــني 

بــه نظــر مــی رســد کــه در ماههــای پــس از پــريوزی مرشوطيــت، تعــداد ايــن انجمنهــا بــه صــد تــا دويســت تــا بالــغ شــده باشــد. برخــی از ايــن گروههــا خــود 

را حــزب مــی ناميدنــد و ايــن اولــني بــار بــود کــه چنــني نامــی بــا ايــن کاربــرد در ايــران بــه کار گرفتــه مــی شــد. انجمنهــای يــاد شــده در واقــع واســطه ی مــردم 

و مناينــدگان بودنــد و بســته بــه رشايــط بــه تنظيــم و تحريــک افــکار عمومــی مــی پرداختنــد. بخشــی از ايــن انجمنهــا توســط گروههــای محافظــه کار يــا حتــی 

ارتجاعــی تاســيس شــده بودنــد و هدفشــان مبــارزه بــا تندروهــا بــود. بــه عنــوان مثــال انجمــن فتــوت، کــه بــا دو انجمــن ديگــر بــه نامهــای ورامــني و همــت آبــاد 

متحــد بــود، هــوادار نريوهــای ارتجاعــی بــود. اقبــال الدولــه -رئيــس انجمــن ورامــني- و ظفرالســلطنه -رئيــس انجمــن فتــوت- هــوادار نريوهــای مســتبد بودنــد 

و هدفشــان از تاســيس ايــن انجمنهــا اخــالل در کار انجمــن آذربايجــان بــود. مــريزا ابوالقاســم - فرزنــد مهــرت آيــت اللــه طباطبايــی هــم رياســت بــر دو انجمــن 

ســنگلج و اســالميه را بــر عهــده داشــت و معتقــد بــود تجربــه ی مرشوطيــت بــرای ايــران زود اســت.

بســياری از انجمنهــای مرشوطــه خــواه اصيــل هــم در ايــن دوران بــا رســوخ کــردن نريوهــای ارتجاعــی بــه درونشــان دچــار دگرديســی شــدند. بــه عنــوان مثــال 

انجمــن مخفــی ثانــی کــه در ذيحجــه ی ۱۳24.ق تاســيس شــده بــود پــس از يــوم التــوپ بــه نريوهــای هــوادار شــاه پيوســت. بــا ايــن وجــود مرشوطــه خواهــان 

تنــدرو هــم از ايــن اوضــاع غافــل نبودنــد و بــرای پاکســازی ســازمانهای خــود تــالش مــی کردنــد. يــک منونــه ی ايــن تالشــها، بــه نفــوذ ارشــد الدولــه ی ارتجاعــی در 

انجمــن مرکــزی مربــوط مــی شــود کــه بــا افشــاگريهای ملــک املتکلمــني روبــرو شــد و بــه اخــراج وی از ايــن گــروه منجــر شــد.

ــی شــان  ــت جغرافياي ــه موقعي ــه بســته ب ــی ک ــرادری محل ــای ب ــد از گروهــی از انجمنه ــارت بودن ــن دوره تاســيس شــدند، عب ــه دراي ــای آزاديخواهــی ک انجمنه

نامگــذاری مــی شــدند. انجمــن بــرادران دروازه قزويــن، گروهــی تنــدرو بــود کــه توســط ســليامن مــريزا اســکندری بنيــان نهــاده شــده بــود. انجمــن بــرادران شــاه 

آبــاد گــروه ديگــری بــود کــه جســورانه شــاه را نقــد و تخطئــه مــی کــرد. انجمــن بــرادران دروازه دولــت، و انجمــن مظفــری منونــه هــای ديگــری از ايــن گــروه هــا 

بودنــد. در ايــن بــني، انجمــن آذربايجــان بيشــرتين نفــوذ را در پايتخــت داشــت و شــامر اعضايــش بــه 2۹65 نفــر مــی رســيد.

ايــن انجمــن پــس از ماجــرای قتــل فريــدون زرتشــتی بــا اقبــال و پشــتيبانی زرتشــتيان ايــران روبــرو شــد و پيوندهــای محکمــی هــم بــا انجمــن تربيــز داشــت. ايــن 

انجمــن اخــري نامدارانــی همچــون علــی موســیو و حــاج علــی دوافــروش را در ميــان هيئــت رئيســه ی خــود داشــت. ايــن هــامن انجمنــی بــود کــه اعتصــاب بــزرگ 

شــهر تربيــز را ســازمان داد و باعــث عــزل مســيو نــوز شــد. شــعارهای ايــن گــروه خيلــی افراطــی بــود و عــزل شــاه را هــم شــامل مــی شــد. ايــن گــروه دو روزنامــه 

بــه نامهــای مجاهــد و انجمــن را منتــرش مــی کردنــد. رئيــس انجمــن آذربايجــان در ابتــدا مرتضــوی نامــی بــود، کــه بــه زودی جــای خــود را بــه تقــی زاده داد. در 

ايــن زمــان معاضــد الســلطنه نايــب رئيــس ايــن انجمــن بــود.

 

5. کشــمکش بــني دو جنــاح تنــدرو و معتــدل در مجلــس اول، در نهايــت بــه جبهــه گــريی شــاه و مرتجعــني در برابــر مجلــس و مرشوطــه خواهــان منتهــی شــد 

و پــس از يــوم التــوپ بــه دو ســال اســتبداد صغــري ختــم شــد کــه در جريــان آن عــده ی زيــادی از آزاديخواهــان کشــته يــا تبعيــد شــدند. مــريزا جهانگــري خــان 
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صورارسافيــل، ملــک املتکلمــني و ســيد جــامل واعــظ اصفهانــی در باغشــاه بــه امــر شــاه خفــه شــدند و مستشــار الدولــه و يحيــی مــريزا دولــت آبــادی در هامنجــا 

بــه غــل و زنجــري کشــيده شــدند. مســاوات بــه تربيــز گريخــت و مجلــس ايالتــی آنجــا را بــه مقاومــت برانگيخــت. بهبهانــی و طباطبايــی تبعيــد شــدند و ممتــاز 

الدولــه و حکيــم امللــک بــه ســفارت فرانســه پنــاه بردنــد. تقــی زاده، دهخــدا و معاضدالســلطنه هــم بــه ســفارت انگليــس گريختنــد و بــه کمــک انگليســها بــه 

اروپــا مهاجــرت کردنــد. ايــن ســه تــن در ســوييس ســه شــامره از روزنامــه ی صورارسافيــل را بــا هــم منتــرش کردنــد. پــس از آن ميــان معاضــد الســلطنه و تقــی 

زاده مشــاجره ای رخ داد کــه در نتيجــه ايــن گــروه از هــم پاشــيد. معاضــد الســلطنه در ســوييس بــا لنــني ديــدار کــرد و تجربيــات انقالبــی اش را بــا او تبــادل 

کــرد )ايــن ديــدار باعــث شــد لنــني مقالــه ای دربــاره ی انقــالب مرشوطــه ی ايــران بنويســد.( معاضــد الســلطنه پــس از ايــن رايزنــی هــا بــه پاريــس رفــت و در 

آنجــا مبــارزه ی تبليغاتــی اش را بــا دولــت محمدعلــی شــاه آغــاز کــرد. از ســوی ديگــر تقــی زاده بــه لنــدن رفــت و از آنجــا بــه ترکيــه نقــل مــکان کــرد و در 

آنجــا بــا همراهــی يحيــی دولــت آبــادی بــا گروههــای آزاديخواهــی ماننــد تــرکان جــوان و اتفــاق و ترقــی متحــد شــد.

فعاليت اين مرشوطه خواهان تبعيدی به زودی با خيزش انقالبيون در داخل کشور همراه شد و انقالب دوم مرشوطه را رقم زد.

مرشوطــه خواهــان پــس از فتــح تهــران و خلــع شــاِه پيــامن شــکن، تغيرياتــی در قوانــني انتخابــات دادنــد. از ســويي، رشط اقتصــادی بــرای انتخــاب شــدن از 

هــزار تومــان بــه دويســت و پنجــاه تومــان کاهــش يافــت و ايــن رشط بــرای افــراد باســواد برداشــته شــد. ســِن نامــزدی بــرای منايندگــی مجلــس هــم از بيســت و 

پنــج ســال بــه بيســت ســال کاهــش يافــت و فســاد عقيــده از ميــان مــوارِد رد صالحيــت نامزدهــا برداشــته شــد. متــام ايــن تغيــريات نشــانگر نفــوذ رو بــه رشــد 

گروههــای تنــدرو و آزاديخــواه اســت.

مرشوطــه خواهــاِن پــريوز، در تهــران يــک مجلــس عالــی بــا پانصــد عضــو تشــکيل دادنــد تــا دربــاره ی تغيــري ســلطنت و خلــع شــاه پيشــني تصميــم گــريی کنــد. 

ايــن مجلــس يــک هيئــت مديــره را از ميــان خــود برگزيــد تــا بــه کارهــا رس و ســامانی داده شــود. ايــن هيئــت مديــره، خيلــی زود بــه دو دســته ی رقيــب تقســيم 

شــد. در ســويی تقــی زاده و تندروهــای قدميــی ماننــد تربيــت، حکيــم امللــک، ســليامن مــريزا، حســينقلی خــان نــواب و وحيــد امللــک قــرار داشــتند. در برابــر 

ايشــان معاضــد الســلطنه بــا ســيد محمــد صــادق طباطبايــي، نارصاالســالم، رسدار اســعد و علــی محمــد دولــت آبــادی قــرار داشــتند. گــروه نخســت بيشــرت بــه 

تندروهــا و گــروه دوم بيشــرت بــه معتدلــني نزديکــی داشــتند. ايــن دو گــروه بعــد از زمانــی کوتــاه بــه دو حــزِب اعتداليــون و دموکــرات هــا تبديــل شــدند.

ــزاری روســيه  ــت ت ــا دول ــن روزنامــه ب ــوان ارگان دموکراتهــا منتــرش مــی کــرد. اي ــه عن ــو« را ب ــران ن ــواب از 2۱ شــوال ۱۳28 روزنامــه ی »اي حســينقلی خــان ن

مخالفــت شــديدی مــی کــرد و رسدبــريش رســول زاده -مارکسيســت مشــهور- بــود. فرقــه ی اعتداليون-عاميــون پــس از پــا گرفــِن حــزب دموکــرات خــود را منحــل 

کــرد و نريوهايــش بــه ايــن حــزب پيوســتند. دموکراتهــا از نظــر مبانــی نظــری بســيار نريومندتــر از اعتداليــون بودنــد و برنامــه ی مشــخصی را تبليــغ مــی کردنــد. 

رهــربی فکــری ايشــان بــا رســول زاده و تقــی زاده و رهــربی عملياتــی و مخفيانــه شــان بــا حيدرخــان عمواوقلــی بــود. روزنامــه هــای شــفق در تربيــز، نوبهــار 

در مشــهد )بــا همــکاری ملــک الشــعرای بهــار و حيدرخــان(، زاينــده رود در اصفهــان، نــدای قزويــن در قزويــن، فرورديــن در اروميــه و نــدای گيــالن در شــامل 

ايــران توســط ايــن حــزب منتــرش مــی شــد. بــا توجــه بــه ايــن نرشيــه هــا، مــی تــوان فــرض کــرد کــه حــزب دموکــرات از ســازماندهی و تشــکيالتی قــوی برخــوردار 

بــوده اســت.

حــزب اعتداليــون از ســوی ديگــر بــا همــکاری بزرگانــی همچــون دهخــدا و لســان الحکــام تقويــت شــد و روزنامــه ی مجلــس را بــه عنــوان ارگان خــود منترشمــی 

کــرد. ايــن حــزب برنامــه ی مشــخصی نداشــت و بيشــرتِ راهربدهايــش بــر محــور مخالفــت بــا برنامــه هــای دموکــرات هــا تعيــني مــی شــد.

در مجلــس دوم ســاختار طبقاتــی پيشــني از ميــان رفتــه بــود و بخــش عمــده ی مناينــدگان بــه طبقــه ی اعيــان و روحانيــون تعلــق داشــتند. در ايــن مجلــس عــالوه 

بــر دو حــزب بــزرگ يــاد شــده، دو حــزب کوچــک ديگــر هــم وجــود داشــتند. نخســت، حــزب اتفــاق و ترقــی کــه روزنامــه ی اســتقالل ايــران را منتــرش مــی کــرد 

و رئيســش مســتعان امللــک بــود. خــوِد ايــن شــخص مناينــده ی مجلــس نبــود، امــا چهارتــن از مناينــدگان عضــو آن محســوب مــی شــدند. ايــن حــزب از اتحــاد 

دو گــروِه مرشوطــه خــواِه انجمــن ســتار و کميتــه ی جهانگــري تشــکيل شــده بــود. اعضــای ايــن حــزب مخالــف تشــکيل ســنا و هــوادار شــعارهای سوسياليســتی 

بودنــد، امــا بــه جــای اتحــاد بــا دموکــرات هــا، بــا اعتداليــون ائتــالف مــی کردنــد!

دومــني حــزب کوچــک، »ترقــی خواهــان ليــربال« نــام داشــت. چنــني مــی منايــد کــه ايــن نــام در واقــع بــه دو حــزِب مســتقل و کوچــک اطــالق مــی شــده اســت. 

يکــی کــه توســط شــيخ محمــد علــی -مناينــده ی خوزســتان- رهــربی مــی شــده و بــه پيگــريی خواســتهای محلــی اهالــی جنــوب مــی پرداختــه، و ديگــری کــه 

توســط لواءالدولــه و حــاج عزاملاملــک تاســيس شــده و از الگــوی حــزب ليــربال انگلســتان تبعيــت مــی کــرده اســت.

 

ــع ســالح  ــرای خل ــا تــالش دموکــرات هــا ب ــا ب ــن درگرييه ــز منتهــی شــد. اي ــه درگرييهــای خشــونت آمي 6. برخــورد دو حــزب اصلــی مجلــس دوم، خيلــی زود ب

مجاهــدان و مترکــز قــوای نظامــی در يــک ســاختار متشــکل آغــاز شــد، و بــه درگــريی مســلحانه بــا مجاهــدان تربيــزی هــواداِر اعتداليــون در پــارک اتابــک و 

گــردآوری اجبــاری ســالح هايشــان ادامــه يافــت. در ايــن درگــريی ســتارخان و باقرخــان کــه بــا دموکــرات هــا مخالــف بودنــد، شکســت خوردنــد و باقرخــان از 

ناحيــه ی پــا مجــروح شــد.
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در ايــن هنــگام، صدراعظــم ســپهدار از گــروه اعتداليــون بــود کــه بــا تقــی زاده -کــه در مجلــس نفــوذ زيــادی داشــت- درگــري بــود. ماجــرای درخواســت امتيــاز 

از ســوی روســها در مقابــل اســتقراض داغ بــود و دموکــرات هــا بــا حــرارت از اعطــای ايــن امتيازهــا جلوگــريی مــی کردنــد. پــس از آن کــه روزنامــه ی ايــران نــو 

تالشــهای ســپهدار بــرای زد و بنــد پنهانــی بــا روســها را افشــا کــرد، صدراعظــم کامــال خــود را بــه دامــان اعتداليــون انداخــت و بــه ايــن ترتيــب بــه کمــک ايشــان 

مجلــس امتــام حجــت ســه مــاده ای او را بــرای حــل مســاملت آميــز مســئله بــا روســيه پذيرفــت. ايــن ماجــرا واکنشــهای خشــنی را بــه دنبــال داشــت.

آيــت اللــه بهبهانــی کــه تــالش مــی کــرد حکــم ارتــداد تقــی زاده و مبــاح بــودن خونــش را از علــامی نجــف بگــريد، بــه دســت مجاهــدان دموکــرات کشــته شــد و 

مريدانــش هــم بــه تالفــی ســيد عبدالــرزاق و بــرادر تربيــت را کشــتند. تقــی زاده ناچــار شــد بــه خــارج از کشــور بگريــزد و بــه ايــن ترتيــب اعتداليــون يکــه تــاز 

ميــدان شــدند. در 6 صفــر ۱۳28 ماجــرا بــا تــرور صنيــع الدولــه کــه بــه حــزب دموکــرات تعلــق داشــت، جــدی تــر شــد. بســياری بــر ايــن عقيــده بودنــد کــه گنــاه 

وی ارتبــاط بــا آملــان و تــالش بــرای انعقــاد قــرارداد اســتقراضی بــا ايشــان بــوده اســت. کاری کــه اگــر نتيجــه مــی داد، دســت اســتعامر روس را از قراردادهــای راه 

آهــن کشــور کوتــاه مــی کــرد. مجموعــه ی ايــن رخدادهــا، باعــث شــد دموکــرات هــا بــه انفعــال کشــيده شــوند و اعتداليــون مهــار مجلــس را بــه دســت بگرينــد. 

بــا ايــن وجــود قــدرت آنهــا همچنــان آنقــدر بــود کــه پــس از اســتقراض ســپهدار، مــورگان شوســرت آمريکايــی را بــه رياســت امــور ماليــه ی ايــران منصــوب کننــد.

شوســرت، برخــالف آنچــه کــه معاونــش عبداللــه مســتوفی -هــوادار اعتداليــون- گفتــه اســت، توســط دمکــرات هــا فريــب نخــورد. او از ابتــدا بــا عقايــد و خــط مشــی 

ايشــان موافــق بــود و يــک نــگاه بــه زندگينامــه اش نشــان مــی دهــد کــه پيــش از ايــن هــم بــه هــواداری از جنبشــهای مردمــی و اســتقالل طلبانــه ی کشــورهای 

مســتعمره مــی پرداختــه اســت. او پيــش از ورود بــه ايــران بــه شــغلی مشــابه در فيليپــني گــامرده شــده بــود. امــا بــه دليــل هــواداری اش از نريوهــای بومــی در 

مقابــل اســتعامرگران بحرانــی سياســی را در ايــن کشــور بــه وجــود آورد و در نهايــت از مقــام خــود خلــع شــد. در ايــران هــم تقريبــا چنــني حادثــه ای تکــرار شــد. 

ــا ايــن تفــاوت کــه کشــور اســتعامرگر روســيه بــود. اولتيامتــوم روســيه بــرای برکنــاری او، آخريــن شــکافی بــود کــه نريوهــای دموکــرات -از جملــه خيابانــی و  ب

يارانــش- را در برابــر نريوهــای ارتجاعــی -هــواداران روســيه و انگليــس و اعتداليــون- قــرار داد و در نهايــت بــه عمــر مجلــس دوم خامتــه داد.

 

          7. از يــک نظــرگاه، آنچــه کــه از خوانــدن يــک کتــاب خــوب بــرای خواننــده بــه يــادگار مــی مانــد، پرسشــهای خــوب و بــارآوری اســت کــه از چفــت شــدِن 

مفاهيــم ارائــه شــده در کتــاب برمــی خيــزد. از ايــن زاويــه، کتــاب خانــم اتحاديــه کتابــی خــوب اســت.

بــه گــامن مــن، پــس از مــرور آنچــه کــه بــر احــزاب و گروهبنــدی هــای سياســی کشــورمان در فاصلــه ی مجلــس اول و دوم گذشــته اســت، بــه ســه پرســش بنيــادی 

مــی رســيم:

نخست: احزاب سياسی در ايران از کجا ريشه گرفته اند؟

دوم: پيوند اين احزاب با يکديگر و شيوه ی کنش متقابلشان با هم چگونه بوده است؟

          سوم: ارتباط اين احزاب با رخدادهای کالن اجتامعی -مانند انقالب مرشوطه و بحرانهای بني املللی مانند ماجرای اولتيامتوم- چگونه بوده است؟

از مرور آنچه که گذشت، سه رهيافِت متصل به هم برای نزديک شدن به پاسخ اين سوالها حاصل می شود:

نخســت: چنــني بــه نظــر مــی رســد کــه زيربنــای ســازمانی احــزاب در ايــران، برخــالف غــرب، پارملــان و نظــام مجلــس انتخابــی نبــوده باشــد. گويــا انجمنهــای مخفــی 

و ســابقه ی تاريخــی طوالنــی آنهــا در ايــران، داربســتی را تشــکيل مي دهنــد کــه احــزاب سياســی مــدرن بــه صــورت پوششــهايی بــر روی آن قــرار گرفتــه انــد.

دوم: چنــني مــی منايــد کــه نوعــی »نشــانگان تفرقــه« در ميــان ايــن دســته هــای سياســی وجــود داشــته باشــد. بــه ايــن معنــا کــه همــکاری دراز مــدت ســازمانها 

و احــزاب بــا هــم در تاريــخ يــاد شــده بســيار نــادر اســت و آنچــه کــه فــراوان ديــده مــی شــد، ائتالفهــای موقــت و منفــی -بــا هــدِف مشــرتِک برانداخــن قدرتــی 

مســتقر- اســت، و کشمکشــها و منازعــات داميــی و فراگــريِ پيــش و پــس از آن بــر رس تقســيم منابــع قــدرت.

ســوم: گويــا احــزاب در ايــران، اســتعداد زيــادی بــرای غافلگــري شــدن در برابــر ســري حــوادث از خــود نشــان مــی دهنــد. مــرور رسگذشــت نخســتني احــزاب ايرانــی 

نشــان مــی دهــد کــه تقريبــا در متــام مــوارد، در درون روندهــای کالن اجتامعــی و نــه ســوار بــر آنهــا بــوده انــد. بــه جــز مقطــع دو ســه ســاله ی پيــش از امضــای 

فرمــان مرشوطــه، همــکاری ســازمان يافتــه و هدفمنــدی ميــان احــزاب و گــروه هــا منــی بينيــم، و تــازه آنچــه کــه در ايــن مقطــع مــی بينيــم هــم بــه انجمنهــای 

مخفــی مربــوط مــی شــود و نــه احــزاب مــدرن. در نتيجــه چنــني مــی منايــد کــه حــزب بــا تعريــف ايرانــی اش، ابــزاری مناســب بــرای مديريــت کالن اجتامعــی 

نبــوده باشــد. شــايد اگــر ايــن مشــاهده را بــا دو نکتــه ی پيشــني جمــع کنيــم، تصويــری دقيقــرت از حــزب ايرانــی در صــدر مرشوطــه بــه دســت آوريــم: فرقــه ای 

مخفــی و بســته، بــا اهدافــی مبهــم و در عــني حــال کالن، و در نتيجــه، ناموفــق.
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نگاهی به برخی نوشته ها و مبارزات زنان در دوران مرشوطيت

هام ناطق

ــات،  ــات اجتامعــي، اخالقي ــد. ادبي ــد مي زن ــه هــم پيون ــا را ب ــن مســائلی باشــد كــه نگــرش مــرشق زمــني و اروپ ــخ شــايد مســاله زن يكــی  از نادرتري ــان تاري در جري

سياســت و پنــد نامــه و فرهنــگ حاكــم در ايــن جوامــع، جامعــه را بــه ســكون و زنــان را بــه تبعيــت و فرمانــربداری فــرا خوانــده اســت. تصويــر زن در شــعر و ادبيــات، 

تصويــر موجــودی اســت تجريــدی و يب هويــت، دربــاره او مي انديشــند، امــا بــه حســابش مني آورنــد. حتــی افالطــون در راه پــی ريخــن مدينــه فاضلــه اش و در رســاله 

»ضيافــت« شــاعران را پنــد مــي داد كــه بــا زنــان در نياميزنــد و عشــق نورزنــد تــا بــه »پســتي« و انحطــاط نگراينــد. در دوره هــای بعــد نيــز افــكار متفكريــن در ايــن 

ــر كــردن زندگــی مــردان  ــرای پســند مــردان باشــد... در جهــت شــريين كــردن و دلپذي ــد... ب ــان باي ــود. روســو مي گفــت: »تربيــت زن ــه ب ــی نيافت مــورد تحــول چندان

باشــد... ايــن اســت كــه وظايــف زنــان در يــك عــر و در هــر زمانــه.]۱[ پــرودنT پــدر »سوسياليســم انســاين« گامــی جلوتــر برمي داشــت و هــم او كــه معتقــد بــود 

مالكيــت و ثــروت دوزی اســت و »بردگــی و جنايــت اســت« در مــورد زن مي نوشــت: »زن را بايــد تابــع نگاهداشــت، زيــرا زن انعــكاس ضــد خلــق اســت«. اگــر از 

اوامــر شــوی خــود رسپيچــی كــرد بايــد »مهــر قيمــت كــه شــده رسكوبــش« كــرد و افتخــارش ايــن بــود كــه زنــش را بــه »اعــامل شــاقه« در خانــه واداشــته و دخــرتش را 

»بــرده ای راســتني« بــار آورده اســت.]2[ جــان اســتورات ميــل، بيشــرت آزادی اعــالم مي كــرد كــه قانــون بايــد: »حامــي« زن باشــد، امــا »زنــان را از مشــاركت در توليــد 

بــاز دارد.«]۳[ ايــن را هــم بگوئيــم كــه پــس از انقــالب كبــري فرانســه در ۱7۹۳، يكــی از رهــربان مبــارزات زنــان را كــه فقــط »بيانــه« ای در »حقــوق زن« نوشــته بــود، 

پــای گيوتــني بردنــد و رس بريدنــد، زيــرا دولــت مــی گفــت هــر كــس بــرای »رهائــی زن« فعاليــت كنــد »ضــد انقــالب« اســت.]4[

از ايــران خودمــان شــايد »ناگفتنــش« بهــرت و آبرومندتــر. همــني قــدر اشــاره كنيــم كــه تــا دوره مرشوطــه خريــد و فــروش زنــان رايــج بــود. خانواده هــا بــه بهانــه فقــر 

و يــا از بابــت فقــر، دخرتانشــان بــني 20 تــا 40 تومــان بــه اتبــاع خارجــی مي فروختنــد.]5[

در قحطــی و بــال، »خــوردن زن و دخــرت بچــه« رواج پيــدا مي كــرد.]6[ تنهــا شــغلی كــه حكومــت بــرای زنــان بــه رســميت مي شــناخت، پيوســن بــه »صنــف فاحشــه« 

بود.]7[

و زنان بيوه و رانده شده و فقري عضو صنف مي شدند و ماليات مي پرداختند.]8[ افالطون های وطنی هم فراوان داشتيم كه در علم اخالق به مردان 
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ــان را از »خوانــدن و  درس »هيبــت« می آموختنــد و می نوشــتند: »هيبــت آن بــود كــه مــرد خويشــن را در چشــم زن مهيــب دارد«. پــس نتيجــه آن كــه زن

ــار آورد كــه »متایــل او بــه حقــوق پــدر« باشــد كــه البتــه »روحانی تــر« اســت و نــه »بــه حقــوق مــادر كــه  نوشــن منــع بایــد منــود« و فرزنــد را طــوری ب

جســامنی« اســت.]۹[

چنديــن قــرن بعــد، هنــوز ســخن از آن »هيبــت« بــود. در جهــت تربيــت زنــان می نوشــتند: »رضــای شــوهر رضــای خداســت و غضــب شــوهر غضــب خــدا.. 

فاضل تريــن اعــامل زنــان اطاعــت شــوهر اســت«. اگــر شــوهر نبــود، بــرای نســوان »هيــچ عمــل فاضــل تــر از ريســامن ريســن نیســت... حريــص بــودن بــه 

ريســامن ريســن، ســاعتي، بهــرت اســت زنــان را از عبــادت يكســاله،« اگــر شــوهر داشــته باشــد و »ريســامن بريســد كــه شــوهر و اوالد او آن را جامــع كننــد و 

بپوشــند، واجــب می شــود، بــر آن،  زن بهشــت، و حــق تعالــی می بخشــد بــه او دو برابــر هــر شــبی كــه ريســامن رشــته باشــد، شــهری در بهشــت. خداونــد 

ــان اســت بــر زنانــی كــه جامــه شســن را خــوش دارنــد، چنــان كــه »هــر زنــی كــه بشــويد جامــه شــوهر خــود را پــاك می ســازد حــق تعالــی جميــع  مهرب

گناهــان آن زن را.« از نان پــزی و خــم شــدن در تنورچــه بگويــم، »كــه برانگیــزد خــدای تعالــی هــزار فرشــته تــا اســتغفار كننــد بــرای آن زن.« البتــه تــا وقتــی 

كــه »تنــور گــرم باشــد.« پــس بــرای هــر نانــی كــه بــريون آرد »گويــا آزاد كــرده اســت يكــی از اوالد اســمعيل بــن ابراهيــم را«. مــا وای بــه حــال و روزگار زنــی 

كــه در »خشــم باشــد بــا شــوهر«. بدانــد كــه در روز قيامــت زبــان او را از پــس رس او بــريون كشــند، زنجــريی از آتــش بــر رس وی زننــد و آتــش در دهــان او« 

زبانــه كشــد. پــس بهــرت آن كــه زن اطاعــت پيشــه كنــد، بــرده شــوی خــود باشــد، اگــر كابــني خــود را هــم بــه مــرد خــود بخشــيد كــه ديگــر هيــچ »هــم چنــان 

بــود كــه هــزار يتيــامن گرســنه و برهنــه را طعــام و پوشــش داده باشــد«. پــس هــر آن زنــی كــه زندگــی خــود را فــدای زندگــی همــرس كنــد، اگــر ایــن دنیــا را 

نــدارد، عافيــت را دارد، و بــروز قيامــت »از پــل رصاط آســان گــذرد، ماننــد بــرق انشــاء اللــه«.]۱0[

ديگــری می گفــت ایــن زنــان جاهــل و نــادان روزگار مــا را ســياه كرده انــد، دزدی می كنیــم تــا شــكم ایــن بيكاره هــا ســري شــود، خيانــت می ورزيــم، تــا آنــان 

راضــی باشــند. مــرد از روزی كــه در ایــن ملــك زن گرفــت، اگــر تاجــر اســت »خيانتــكار« می شــود، اگــر عــوام بــود »دزد« می شــود، اگــر وزيــر شــد »مــال 

مــردم« می خــورد، واگــر قاضــی بــود »حكــم بــه ناحــق می دهــد«.]۱۱[ و همــه بــا هــم مملكــت را بــر بــاد می دهنــد تــا از عهــده خانــه و خانــواده برآينــد.

ــد همــواره بســته باشــد،  ــن بای ــدرون م ــارشان می ســپرد و می گفــت: درب ان ــه مب ــدرون خــود را ب ــود و ان ــه راهــی ســفر ب ــم ك ــاد كنی ــك هــم ي از آن مال

»عصمــت و عفــت كلفت هــای مــن [يعنــی زن هــای مــن.] بایــد در غيــاب مــن زيــاده از حضــور مــن باشــد«، از انــدرون »صــدای حــرف« و »آواز« بگــوش 

نرســد، بــاالی »بــام و مهتابــی« ديــده نشــوند، »بــه گــردش و هواخــوري« در بــاغ نرونــد، و اگــر جــز ایــن كننــد، بابــای قاپوچــی بيایــد »چــوب و جــوال بيــاورد 

و پوســت از رسشــان بكنــد.«]۱2[

ایــن بــود منونــه ای از كانــون گــرم خانــواده كــه اديــان بــه نــرث و شــاعران بــه نظــم كشــيده اند. ایــن بــود منونــه ای از زندگــی آن موجوداتــی كــه همچــون كــرم 

در گوشــه خانــه می لوليدنــد و از عشــق و »رخســار چــون ماهشــان« و »دهــان غنچــه و ابــروی كامنشــان« البتــه اگــر می توانســت بــه رويــت دســت يابــد(، 

ــال و طــراوت و لطافــت جنــس ضعيــف  ــی يب مث ــات را در وصــف زيبای ــود. اگــر همــه آن ادبي ــكار ب ــا غمــني و ف ــان و دله ــان، ديده هــا گري رسهــا در گريب

خالصــه كنیــم، حاصــل جــز ایــن نیســت كــه:

زن نو كن ای خواجه در هر بهار

كه تقويم پارينه ناید به كار

از زنانــی كــه عليــه  آن فرهنــگ حاكــم و عليــه رســاالت تاديبــی و انــدرز نامه هــا برخاســتند، بایــد نخســت از يب يب خانــم و رســاله اش:»معایب الرجــال« يــاد 

كــرد.]۱۳[ رســاله او از نظــر افــكار اجتامعــی و سياســی بســيار بــا ارزش اســت. خاصــه اگــر بــه زمانــه و موقعيتــی كــه يب يب خانــم در آن ميزيســت توجــه داشــته 

باشــيم. زبــده كالم او ایــن كــه: خواهــران گــوش بــه پنــد و اندرزهــای نويســندگان تاديــب النســوان و افــرادی از ایــن قبيــل ندهيــد. ایــن مربيــان زنــان كــه 

خــود را نــادره دوران و اعجوبــه جهــان« می داننــد، بهــرت آن كــه اول بــه اصــالح صفــات رذيلــه خــود برآينــد كــه گفته انــد: » ذات نایافتــه از هســتی بخــش 

كــی توانــد كــه بــود هســتی »بخــش.« ایــن »عبــارت پــردازان« مهمــل گــو كــه می خواهنــد »بســاط متــدن« را برچيننــد و »انســانیت« را متــام كننــد. در قالــب 

مغــز متحجــر خــود متــام عــامل را مثــل خــود فــرض منــوده و بــه انــدازه وضــع و خيــاالت خــود ترتيــب زندگانــی و دســتورالعمل بــه اهــل عــامل می دهنــد.« امــا 

خوشــبختانه »مــردم مختلف انــد« و رای و طبایــع متخالف انــد. آنــان می داننــد كــه ایــن نصایــح بــرای تاديــب مــا نیســت، بــرای »اثبــات ظلــم بــر مظلــوم« 

اســت و »خداونــد تعالــی مــردان را عاشــق و معشــوق بــا زنــان خلــق كــرده و نــه ظــامل و مظلــوم.«

يــك عمــر بــه مــا آموختنــد كــه: »نصيحــت پذيريــد تــا در دنیــا و آخــرت رســتگار شــويد، خداونــد تبــارك و تعالــی شــام زنــان را بــرای مــردان آفريــد، تــا كشــت 

و زرع مــردان باشــيد و نســل زيــاد كنیــد« و گرنــه »كار ديگــر از شــام بــه عمــل نخواهــد آمــد.« بــه زن گفتنــد: »پيــش خــود تصــور ننامئــی كــه عقــل دور 

انديــش داری كــه كارهــای عمــده از پيش بــري، تــا قــوت و زور داري... كــه بــا خصــامن برابــری كنــی«، يــا آنقــدر كفایــت داری كــه از كســب بــازوی خــود 

كفيــل خــرج شــوي... پــس عاجــزه و ناقصــة همــه چيــز هســتی و بایــد مطيــع امــر شــوی خــود بــايش... هرگــز بــدون اجــازه وی خــود از خانــه بــريون نــروي، 

پريایــة خــود را بــر مــرد بيگانــه نشــان ندهــي، هرگــز از او چيــزی نخواهــی اگــر از گرســنگی مبــريي،... در جنــگ و نــزاع خاموشــی گزينــی، مــال شــوی را بــدون 

اجــازه او بــه كســی ندهــي، اگــر از مــال خــودداری از او مضایقــه نكنــی«، و هكــذا.

زنــان را وضــع اجتامعــی بــه ایــن روز انداختــه و گرنــه در اصــل »نــه هــر مــردی از هــر زنــی فزون تــر... اســت و نــه هــر زنــی از هــر مــردی فروتــر. مريــم 
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و زهــرا و آســيه و خديجــه كــربی از زنان انــد فرعــون و هامــان و شــمر از مــردان« فضيلــت انســان بــه مــرد يــا زن بــودن نیســت چنــان كــه گفته انــد:

»راست رو را پري ره كن. گرچه زن باشد كه خر

در سياهی چون شود گم ماديانش رهرب است.«

 مــا می پذيريــم كــه از كســب معرفــت بــه دور مانــده ایــم، »ممنــوع از متــام مــراودات و تحصيــل محاســنات و ادب و تربيــت گشــته ایم«، معــارشان مــا 

موجــودات ناقص العقلــی ماننــد كــودكان هســتند و كارمــان بــه »صدمــات و زحــامت خانــه داری و بچــه داري« منحــر شــده اســت. امــا ایــن مربيــان كــه 

صاحبــان خــرد و كامــالن جهان انــد، كجــا راه ديگــری پيــش پــای مــا نهادنــد. بجــای ایــن كــه مــا را بــه راه و رســم انســانیت و مدنیــت رهنمــون گردنــد، 

قرن هــا نوشــتند و گفتنــد كــه: »زن بایــد قــدم آهســته بــردارد، ســخن را نــرم و ضعيــف بگويــد مثــل اینكــه از ناخوشــی برخاســته باشــد«. ایــن نصایــح 

بــه كار مــا فقــرا منی خــورد، بــرای مردمــان مرفــه خوبســت. »مــردم رعيــت بــا ایــن همــه كارهــای مشــكل و دشــوار«، چگونــه می تواننــد »ایــن قســم 

رفتــار« بياموزنــد و ادا و اطــوار زنــان ناخــوش در آورنــد. اگــر چنیــن كننــد، چــه كســی بــه كار مزرعــه برســد؟ يــا می گوينــد بایــد زنــان بــه »نظافــت« و 

»خوشــبويئ« و لطافــت بگراینــد. این هــا همــه خصلــت طبقــات ثرومتنــد اســت. نظافــت در جامعــه وقتــی ميــرس اســت كــه »اســباب كشــافت مفقــود« 

باشــد. نظافــت زائيــده »غنــا و ثــروت« اســت و البتــه »فقــر و فالكــت« آفريننــدة كثافــت. مــردم فقــري كــه مثــل مــا »ســی ســال زيــر يــك لحــاف كربــاس« 

رس می كننــد... و بضاعــت عــوض كــردن آن را ندارنــد، چگونــه می تواننــد پاكيــزه باشــند؟

گرنــه »هــر ذيشــعوري« نظافــت را بــر كثافــت ترجيــح می دهــد و نیــازی بــه نصيحــت و پنــد و »ایــن همــه روده درازی و عبارت پــردازی نیســت«. ایــن 

مربيــان نظافــت در جهــت راحــت و آســایش خــود تجويــز می كننــد، هــم چنــان كــه پوشــاك مــا را بنــا بــه دلخــواه و ســليقة خــود برمی گزيننــد، يــك روز 

ــا ایــن كــه  ــار ديگــر »شــلوار گشــاد« آنان انــد كــه مــا را می آراینــد و بــه هــر خوشــایند خويــش بــه آرایــش مجبــور می كننــد. گوي »عرقچــني ترمــه«، ب

خــود را »مســتفرنگ« هــم می داننــد. غافــل از ایــن كــه نــه تنهــا »ســی ويليــزه« كــه »نیــم ويليــزه« هــم نیســتند. وگرنــه مــا می دانیــم كــه در فرنــگ 

زنــان را مثــل »دســته گل« نگــه می دارنــد و هــر يــك »عــامل بــه چنديــن علم انــد.«

ــد. همــه »عمــر  ــه نیســتی كشــانده اند. رجــال نیســتند و »دجال «ان ــد، بلكــه مملكــت را هــم ب ــا كاری انجــام نداده ان ــرای م ــا ب ــه تنه ــان، ن ــن مربي ای

گرامنایــه« را »بجــای خدمــت خلــق« رصف راحــت خــود كردنــد، نــه »از خلــق رشمــی و نــه از خالــق آزرمــي« دارنــد. بــه مــا درس تقــوی می دهنــد و 

خــود فرامــوش می كننــد كــه »عبــادت بجــز خدمــت خلــق نیســت«، مــا كــه در حــرم انــدرون و كنــج مطبــخ بوديــم، پــس ایــن همــه فســاد را اینــان 

بپــا كردنــد. می بينیــم از مثــره تبهــكاری آنــان اســت كــه امــروز در ایــن رسزمــني هيــچ نظــم و نظامــی در كار نیســت، »كارهــا همــه بــه بخــت و اتفــاق 

اســت«، »تكاليــف غــري معلــوم... نفــاق و شــقاق موجــود و الفــت و اتحــاد مفقــود«، و چنــان هــرج و مرجــی اســت كــه »هيــچ چيــز رشط هيــچ چيــز 

نیســت«.

ديگــر از رســاله های معــروف آغــاز مرشوطيــت خاطــرات]۱4[ دخــرت نارصالديــن شــاه اســت كــه در قتــل پــدر بــا شــادمانی در مراســم تشــييع او رشكــت 

جســت و از قاتــل او مــريزا رضــا كرمانــی و از افــكار »سوسياليســتي« پشــتيبانی می كــرد. دربــاره وضــع زن ایرانــی می گفــت: زنــان مــا در گوشــه خانــه 

اســت كــه عمــر خــود را تبــاه می كننــد و بــه فســاد كشــيده می شــوند، در ایــران مــردان از زنــان كمــرت اســت، امــا دو ثلــث مملكــت بيــكار و معطــل 

اســت، پــس آن ثلــث ديگــر بایــد كار كنــد« و»اســباب آســایش و خــورد و خــوراك و پوشــاك دو ثلــث ديگــر را فراهــم« منایــد. ناچــار آن ثلــث هــم آن 

گونــه كــه شــاید منی توانــد در خدمــت اجتــامع باشــد، چــرا كــه همــواره در انديشــه »عائلــه« اســت.

مثــال مــی آورد: يــك عملــه مــزدور بایــد در روز دو قــرآن مــزد بگیــرد و آن خــرج چنــد فرزنــد كنــد، بــه خواهــر و خواهــرزاده هــم برســاند،  امــا اگــر ایــن 

زنــان از طريــق كار »در مغازه هــا و در دكان هــا و در ادارات« اســتقالل اقتصــادی بــه دســت می آوردنــد، رسبــار يــك مــرد نــان آور منی شــدند. بديهــی 

اســت، وقتــی مــزد كارگــر كفــاف نــداد بایــد بــدزدد، وقتــی مواجــب كــم آمــد، مــرد خانــواده »مــردم را ذليــل می كنــد« و مملكــت را می فروشــد و بــه 

خيانــت دســت می زنــد، می نويســد كــه شــهر و ده را قيــاس كنیــم. روابــط خانوادگــی در روســتا ســامل تر اســت، زيــرا در ده مــرد و زن هــر دو شــاغل اند، 

ــد،  ــت منی كنن ــه از اســتقالل شــغلی زن حامی ــی ك ــه مردان ــه معلمــش و ب ــه فحشــا هــم در شــهر هســت و در ده نیســت. در اعــرتاض ب ــم ك می بينی

ــا بــه عبــارت درســت تر »آقــا و مالــك ایــن بيچــارگان باشــيد؟...  ــا كــی می خواهيــد »حــامل و نوكــر« زنــان ي می گويــد شــام چــرا بــه پــا منی خيزيــد؟ ت

انســان آزاد و مختــار خلــق شــده، انســان بــرای زندگــی آزاد خلــق شــده چــرا بایــد نیمــی از مردمــان بــه ميــل نیمــی ديگــر زندگــی كننــد، و محكــوم بــه 

حكــم ديگــری باشــند؟، پــس اگــر ایــن نظــم برافتــد و نظمــی ديگــر بيایــد، مــن سوسياليســم را برمی گزينــم و ماننــد سوسياليســت ها زندگــی می كنــم. 

» هيــچ وقــت بــا پــول مــردم خانــه و پــارك و اثاثيــه و كالســكه و ... اتومبيــل منی خــرم« و »مســلكم را نــه ارتجاعــی قــرار مــی دادم و نــه شــخصی بلكــه 

نوعــی قــرار مــی دادم« و در عصيان هــای مــردم عليــه حكومــت و ســلطنت پــدرش فريــاد مــی زد: »درود بــر ســلطنتی كــه در [حــال] زوال اســت«.

ــه كار  ــس اول ب ــا در مجل ــم، ام ــوای  آن آگاهــی نداري ــن نســوان«]۱5[ تشــكيل شــد. از محت ــون زن »انجم ــاق حق ــت احق در دوران مرشوطــه در جه

درگیــری لفظــی ميــان مرتجعــان و آزاديخواهــان كشــيد. يكــی می گفــت از اجتــامع زنــان »فتنــه « برمی خيــزد، ديگــری می گفــت:؟ »بایــد بــه نظميــه 

گفــت قدغــن كنــد«، و يــا »اصــالً نبایــد چنیــن انجمنــی تشــكيل شــود« و يــا: »در اجتــامع زنــان بعضــی گفتگوهــا می شــود كــه ابــداً مــن منی خواهــم 
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در مجلــس مذاكــره و صحبــت شــود«. فقــط يــك نفــر بــر ایــن بــود كــه بــه »موجــب قانــون اساســی ایــرادی بــر اجتــامع زنــان نیســت، زيــرا لفــظ ایرانــی شــامل مــرد 

و زن هــر دو اســت«.]۱6[

در ۱۳27 در روزنامــه ایــران نــو كــه سوســيال دموكرات هــای ایرانــی اداره اش مــی کردنــد، مقــاالت زيــادی دربــاره زنــان و از خــود زنــان مــی بینیــم. گاهــی وضــع 

ــد روزنامــه مخصــوص از طــرف  ــد كــه در آنجــا »چن ــان چنیــن ســخن می گفتن ــه رخ دولــت مــی كشــيدند، از زن ــان را در عثامنــی و ســایر كشــورهای اســالمی ب زن

خوانیــن وطن پرســت بــه طبــع و نــرث می رســد«]۱7[ ديگــری اعــرتاض می كــرد، كــه چــرا منی گذاريــد مــا اســتقالل مــادی داشــته باشــيم: »مــرد ایرانــی بایــد بــا هــزار 

زحمــت روزی دو قــران كار كنــد. و امــورات چهــار پنــج نفــر عيــال و اوالد را متحمــل شــود« و زن عاطــل و باطــل يــك روز بــرای كشــن وقــت بــه حــامم بــرود يــك 

روز روضه خوانــی و »اســمش را بگــذارد مشــغول تربيــت فرزندانــم«. و حــال آن كــه مســئله تربيــت بهانــه اســت، مــا می بينیــم كــه خانــواده ایرانــی بيشــرت همــت 

ــل  ــان در جه ــی را آن چن ــه، زن ایران ــد ك ــة ســخن را گرفتن ــان دنبال ــر زن ــد.]۱8[ در شــامره های ديگ ــت فرزن ــا تربي ــد ت ــال می كن خــود را رصف اندوخــن طــال و م

ــا بــه عقــل و تجربــه و دانــش خويــش پــس وای بــه  نگهداشــته اند و بــه غفلــت كشــانده اند، كــه در حــل هــر مشــكل بــه جــادو اســطراب بيشــرت پنــاه می بــرد ت

حــال فرزنــدی كــه زيــر دســت ایــن زنــان بــار آيــد.

ــم.  ــز می بينی ــان را در تظاهــرات و راهپيامیي هــای خيابانــی نی   در طــی عصيان هــا و ناخرســنديهای اجتامعــی )كــه در ایــن جــا مجــال گفتگــوی آنهــا نیســت( زن

همــني قــدر اشــاره كنیــم كــه هــر بــار در ایــران قطحــی و كمبــود و يــا گرانــی ارزاق پيــش آمــد. زنــان بــه صــورت وســيع در تظاهــرات رشكــت می جســتند و گاه كشــته 

هــم می دادنــد. از مهمرتيــن ایــن عصيان هــا شــورش زنــان در قحطــی ۱277قمــری اســت كــه دكان هــای نانوائــی را چپــاول كردنــد. آشــوب برخاســت، دروازه هــا را 

بســتند، چنــد هــراز زن بــا چــوب و چــامق هجــوم آوردنــد، دروازه بــان را از پــای در آوردنــد و ... حكومــت[ نارصالديــن شــاه] بــرای خوابانــدن شــورش كالنــرت را بــه 

طنــاب دار كشــيد و بهــای نــان را كــم كــرد.]۱۹[ منونــه ديگــر، قحطــی ۱۳۱2 قمــری اســت كــه در اثــر احتــكار گنــدم ایجــاد شــد. محتكريــن، مجتهــد تربيــز، مبارشيــن 

وليعهــد و حاكــم تربيــز بودنــد. زنــان تصميــم بــه تظاهــرات گرفتنــد. »در حــدود ســه هــزار زن چــوب بــه دســت، در بازارهــا بــه راه افتادنــد و كســبه را بــه بســن 

دكان و پيوســن بــه راهپيامیــان مجبــور كردنــد.«

حكومــت قشــون مراغــه را خــرب كــرد، دســتور تريانــدازی داده شــد. »در دم پنــج زن و يــك ســيد كشــته شــدند«. در ایــن جــا روحانیــت معــرتض هــم »عليــه مجتهــد 

بــزرگ بــه زنــان پيوســت  در قونســولگری روس تحصــن كردنــد و ســه يــار از فــرار مالئــی كــه می خواســت صحنــه را تــرك كنــد مامنعــت كردنــد و بــا او بــه خشــونت 

متــام رفتــار منودنــد«. فــردای هــامن روز تظاهــرات را از رس گرفتنــد، ایــن بــار نیــز ســه زن كشــته و تعــدادی زخمــی شــدند. شــعار نــان تبديــل بــه شــعار سياســی و 

عليــه ســلطنت قاجارهــا شــد.

حكومت هراسيد و بار ديگر عقب نشينی كرد.]20[
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در پايــان شــعری بياوريــم از نيمتــاج سلامســی دخــرت مســعود ديــوان لــك كــه در انحطــاط مرشوطــه و وقايــع رشــت و ســلامس و اروميــه، مــردان را بــه 

ــد.]2۱[ ــام مي خوان قي

 ايرانيان كه فر كيان آرزو كنند

بايد نخست كاوة خود جستجو كنند

مردی بزرگ بايد و عزمی بزرگرت

تا حل مشكالت به نريوی او كنند

آزادي ات به دسته شمشري بسته است

مردان مرد تكيه خود را بدو كنند

زنهای رشت زلف پريشان كشيده صف

ترشيح عيب شام مو به مو كنند

دوشيزگان شهر ارومی گشاده رو

در يوزه ها به برزن و بازار و كو كنند

بس خواهران به خطة سلامس بني كه چون

خون برادران همه رسخاب رو كنند

شد پاره پردة عجم از غريت شام

اينك بياوريد كه زنها رفو كنند

اندر طبيعت است كه بايد شود ذليل

هر ملتی كه راحتی و عيش خو كنند

نوح ديگر بيايد و طوفان ديگري

تا لكه های ننگ شام شستشو كنند.

***

دولت جاويد يافت هركه نكو نام زيست
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بخش سوم: چند چهرهء در ياد ماندنی
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ملكم خان و لیربالیسم پیش از مرشوطه

حسن قاضی مرادی     

در طــول چنــد دهــه پیــش از انقــالب مرشوطــه، برخــی از متفكــران و سیاســتمداران ایرانی 
از طریــق آشــنایی مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا نظام هــای سیاســی – اجتامعــی اروپــای غربی 
– به ویــژه در انگلســتان و فرانســه از آمــوزه لیربالیســم تاثیــر پذیرفتنــد. تاثیرپذیــری آنــان 
از چنیــن آمــوزه ای در آن مرحلــه تئوریكــی و آكادمیكــی نبــود و منی توانســت باشــد. اینــان 
ــا آنچــه در غــرب می گذشــت می كوشــیدند تــا  در ســنجش میــان وضعیــت جامعــه خــود ب
راه برون رفتــی از عقب ماندگــی همه جانبــه جامعــه خــود – كــه آن را بــه ورشكســتگی تــام 
و متامــی ســوق داده بــود – بیابنــد. جســت وجوی چنیــن راه برون رفتــی اینــان را، دانســته 

و نادانســته بــه تاثیر پذیــری از نظام هــای لیربالــی )و نیــز دموكراتیــك( كشــاند.

شــاخص ترین روشــنفكر ایرانــی در ایــن دوره كــه در اندیشــه و عمــل سیاســی و اجتامعــی 
خــود آمــوزه لیربالــی را پیــش گرفــت ملكم خــان بــود. تحقــق ایــن آمــوزه در عمــل نیــز ایــن 
بــود كــه بــا پیــروزی نهضــت مرشوطــه و گشــایش مجلــس اول نهضتــی در اســاس لیــربال در 

ایــران پیــروز شــد.

ــر  ــی اندیشــه و عمــل ملكم خــان و دریافــت تاثی امــا پیــش از ســنجش مولفه هــای لیربال
آن در نهضــت مرشوطــه، بــه اشــاره ای می پــردازم بــه مفهــوم »لیربالیســم«.
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ــردد -  ــتان بازمی گ ــان باس ــقراطی یون ــش س ــفه پی ــقراط و فلس ــه س ــه ب ــری آن ك ــای فك ــن زمینه ه ــر گرف ــدون در نظ ــا – ب ــی در اروپ ــش لیربال جنب

ــوان »اســتبداد روشــنگر« شــناخته  ــا عن ــه ب ــی ك ــه( حكومت های ــه )و گاه خودكامان ــه قدرت هــای مطلق ــود نســبت ب در درجــه نخســت واكنشــی ب

می شــوند و نیــز نســبت بــه حاكمیــت رشیعــت ایجابــی كلیســا؛ همچنــان كــه واكنشــی بــود نســبت بــه امتیازهــای طبقاتــی ارشاف. پشــتوانهء جنبــش 

لیربالــی رسكشــی های پیشــین علیــه قــدرت مطلقــه شــاهان، دســتاوردهای عــر روشــنگری به ویــژه اومانیســم و عقل گرایــی، جنبــش اصــالح دیــن، 

انقالب هــای علمــی قــرون ۱6 و ۱7 )تجربه گرایــی و پوزیتیویســم علمــی( و... بــود. در انگلســتان به عنــوان مهــد لیربالیســم كالســیك نیــز هدف هــای 

سیاســی و فكــری، به ویــژه انقــالب لیربالــی ۱688 و جنبــش علیــه كلیســا مطــرح شــد. جنبــش لیربالــی بــه اتــكای انقــالب صنعتــی و تفــوق اقتصــادی 

و اجتامعــی بــورژوازی و در پــی انقالب هــای سیاســی قــرون ۱7 و ۱8 همــه حوزه هــای زندگــی اجتامعــی را در بــر گرفــت.

لیربالیســم را منی تــوان بــه یــك آمــوزه ایدئولوژیــك -سیاســی یگانــه تقلیــل داد. اگــر دو ایدئولــوژی متضــاد لیربالیســم را در دو ســو، یكــی سوسیالیســم 

دموكراتیــك و دیگــری محافظــه كاری در نظــر بگیریــم گرایش هــای مختلــف لیربالــی طیفــی از محافظــه كاری لیــربال تــا لیربال دموكراســی و »سوسیالیســم 

ــت:  ــه آنهاس ــه از جمل ــد ك ــی دارن ــای معین ــی ویژگی ه ــی لیربال ــك – سیاس ــبت های ایدئولوژی ــال نس ــر ح ــا در ه ــرد ام ــر می گی ــی« را در ب لیربال

ــدی  ــا رضایتمن ــه ب ــرارداد اجتامعــی ك ــون و ق ــر قان ــی ب ــا حكومت هــای مبتن ــی پادشــاهان ب ــر حــق اله ــی ب ــه مبتن ــی حكومت هــای مطلق جایگزین

شــهروندان مرشوعیــت می یابنــد، قائــل بــودن بــه ارزش غایی فــرد یــا فــرد بــه عنــوان غایــت و هــدف در خــود كــه ایــن بــه معنــای اعتقــاد بــه اصالــت 

فــرد یــا فردگرایــی اســت، پذیــرش خودمختــاری و خودانگیختگــی فــردی كــه در پــی رهایــی فــرد از قیــد ســنت ها، آداب و رســوم و تعصبــات دینــی، 

ــرد،  ــش نپذی ــوان مرجــع خوی ــه عن ــی خــودش را ب ــی جــز عقــل و دانای ــچ راهنامی ــرد هی ــه ف فرهنگــی و اجتامعــی محقــق شــده ســبب می شــود ك

پذیــرش آزادی و به ویــژه آزادی فــردی مبتنــی بــر حقــوق طبیعی فــرد و قائــل بــودن بــه اینكــه وظیفــه اصلــی حكومــت حامیــت از مجموعــه حقــوق 

و آزادی هــای فــردی اســت بــه طرفــداری از جدایــی دیــن از سیاســت بــه حامیــت تــام از مالكیــت خصوصــی و نظــام اقتصــادی مبتنــی بــر رقابــت و 

بــازار آزاد، تاكیــد بــر تقســیم قــدرت در جامعــه و حامیــت از حكومــت محــدود و یــا حداقــل به منظــور تامیــن بیشــرتین تحــرك آزادانــه فــرد بــه اعتقــاد 

تــام بــه تســاهل یــا رواداری دینــی، فرهنگــی و اجتامعــی و بــاور بــه رفــع هــر گونــه تبعیــض نــژادی، قــوی و جنســیتی و... لیربالیســم ترقــی و پیرشفــت 

را عنــر ذاتــی انســان و زندگــی اجتامعــی می دانــد و از نظــر سیاســی قائــل بــه پیرشفــت تدریجــی و اصالح طلبانــه اســت.

هــر چنــد كــه در آغــاز نهضــت لیربالــی بــا »انقــالب شــكوهمند« انگلســتان و علیــه ســلطنت چارلــز دوم بــه پیــروزی رســید امــا بــا رسنگونــی و حــذف 

اســتبدادهای روشــنگر در اروپــا دیگــر مســئله انقــالب در برنامــه ای لیــربال مطــرح نشــد و منی توانســت شــود. در تــداوم همیــن رونــد بــود كــه آمــوزه 

لیربالیســتی بــه متامــی در قالــب ارزش هــای بورژوایــی قــرار گرفــت و بــه تبییــن و توجیــه تــا بــه آخــر ایــن ارزش هــا پرداخــت. به طــور خالصــه می تــوان 

گفــت هــر چنــد گرایش هــای مختلــف لیربالــی – از راســت تــا چــپ - وجــود دارنــد امــا هــر آمــوزه لیربالــی بــر چنــد اصــل اساســی اســتوار اســت كــه 

عبارتنــد از:

۱ – اعتقاد به عاملیت تام انسان و ارزش غایی فرد و اینكه فرد غایت در خود است.

2 – ایــن اعتقــاد كــه فــرد حقــوق طبیعــی مســتقل از حكومــت دارد و ایــن حقوقــی اســت كــه بایــد از ســوی حكومــت، حتــی اگــر علیــه آن نیــز باشــد، 

مــورد حامیــت قــرار گیــرد.

۳ – تشــخیص و شــناخت ارزش غایــی آزادی و مهم تــر از همــه آزادی فــردی كــه هــم شــامل آزادی عقیــده و عمــل فــرد می شــود و هــم آزادی انتخــاب 

او شــامل انتخــاب عقیــده، شــغل، محــل زندگــی و انتخــاب آزادانــه اهدافــی كــه فــرد به طــور خودانگیختــه موجــب رشــد و اعتــالی خویــش می دانــد. 

ــر دفــاع از آزادی  ــرای تحــرك آزاد فــرد و اتــكای مرشوعیــت حكومــت ب حامیــت از قــدرت حداقلــی حكومــت به منظــور ایجــاد بیشــرتین ظرفیــت ب

همــه شــهروندان و جلــب رضایتمنــدی آنــان.

ملكم خــان )۱۳26-۱24۹ هـــ. ق / ۱۹۳۱-۱806.م( در ۱0 ســالگی به منظــور تحصیــل بــه فرانســه فرســتاده شــد. در دوره حــدودا هشــت ســاله اقامــت 

ــی[ ســن ســیمون و  ــا تحصیل ــی ی ــب اثبات ــی و پوزیتیویســم ]مكت ــب تجرب ــی مكت ــد. چیرگ ــات و مهندســی خوان ــوم طبیعــی، ریاضی در فرانســه، عل

آگوســت كنــت بــر حوزه هــای آكادمیــك فرانســه و آمــوزش ملكــم در حــوزه علــوم بــه تاثیرپذیــری گســرتده و پایــدار او از ایــن فلســفه انجامیــد. در 

كنــار ایــن بــا آثــار متفكــران عــر روشــنگری و فلســفه ترقــی و انقــالب كبیــر فرانســه آشــنا شــد و به ویــژه مطالعــه اندیشــه منتســكیو و ایده هــای 

انقــالب فرانســه زمینــه اصلــی تفكــرات سیاســی بعــدی او بــود. ملكــم در حــوزه مســائل اجتامعــی بــه ولــرت توجــه داشــت. در تاریــخ متــدن و در رابطــه 

بــا فلســفه ترقــی و پیرشفــت بــا افــكار گیــزو آشــنایی یافــت.

او از منظــری اثباتــی اعتقــاد بــه ایــده ترقــی و پیرشفــت را چــه در آن زمــان و چــه بعدهــا از تكامل گرایــان ســده نوزدهــم و مهم تــر از همــه هربــرت 

اســپنرس گرفــت. بعدهــا كــه ملكــم بــه عنــوان ســفیر كبیــر ایــران بــه انگلســتان رفــت »بیشــرت بــه مطالعــه آثــار نویســندگان انگلیســی پرداخــت و 

ــه فارســی ترجمــه  ــاب مشــهور او را در آزادی ب ــی از كت ــد و قطعات ــم نامــدار انگلیســی گردی ــل« حكی ــكار »جــان اســتوارت می مخصوصــا شــیفته اف

كــرد.«)۱( در عیــن حــال تاثیرپذیــری اش از اومانیســم عــر روشــنگری نیــز مهم تریــن زمینــه را در دفــاع از حقــوق و آزادی هــای فــردی و اجتامعــی 

در اختیــارش قــرار داد. جلــوه بــارز گرایــش لیربالــی ملكــم اندیشــه عمــل سیاســی – اجتامعــی او و نیــز تــالش او بــرای تعالــی فكــری و فرهنگــی آحــاد 

مــردم و دفــاع تــا بــه آخــر او از آزادی هــای فــردی و اجتامعــی اســت. در عرصــه سیاســت ملكــم بــا ایــن درك صحیــح »در ایــران هرگــز دســتگاه قانــون 

نبــوده اســت«)2( در بیــش از 50 ســال فعالیــت سیاســی همــواره بــه طرفــداری از حكومــت قانــون و تــالش بــرای اســتقرار آن پرداخــت. البتــه درك او 
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و برنامــه ای كــه از حكومــت قانــون ارائــه داد در دوره  هــای مختلــف فعالیتــش متفــاوت بــود.

فعالیت سیاسی او را می توان به سه دوره تفكیك كرد:

الــف – ملكــم در دوره ســال های ۱۳07 – ۱276 هـــ.ق سیاســت اصالحــات از بــاال را در پیــش گرفــت. در ایــن دوره او كوشــید تــا نارصالدیــن شــاه را ترغیــب 

ــه اســت و هــم  ــدرت سیاســی هــم مطلق ــامل نظــر، ق ــن دهــد. در حكومت هــای اســتبدادی در ع ــون ت ــه نوعــی حكومــت قان ــی ب ــا انجــام اصالحات ــد ب كن

خودكامانــه. ملكــم طرحــی را ارائــه داد كــه در عیــن حــال مطلقــه بــودن قــدرت امــا خودكامانگــی آن را حــذف كنــد. او در رســاله »دفــرت تنظیــامت« به عنــوان 

ــه دو دســته تقســیم كــرد:  ــز ب ــوع حكومــت جمهــوری و ســلطنتی، حكومت هــای ســلطنتی را نی ــك دو ن ــا تفكی ــن دوره اش ب ــن برنامــه سیاســی ای جامع تری

»ســلطنت دو تركیــب دارد: در هــر حكومتــی كــه هــم اختیــار وضــع ]قانــون[ و هــم اختیــار اجــرای قانــون در دســت پادشــاه اســت تركیــب آن حكومــت را 

ســلطنت مطلــق گوینــد مثــل ســلطنت روس و عثامنــی و در حكومتــی كــه اجــرای قانــون بــا پادشــاه و وضــع قانــون بــا ملــت اســت، تركیــب آن حكومــت 

ــدارد«  ــران اصــال مناســبتی ن ــه حالــت ای ــا اعــالم اینكــه »اوضــاع ســلطنت های معتــدل ب ــل انگلیــس و فرانســه.« ســپس ب ــد. مث را ســلطنت معتــدل می نامن

ســلطنت های مطلــق را نیــز بــه دو دســته تفكیــك كــرد: »یكــی ســلطنت های مطلــق منظــم و دیگــری ســلطنت های مطلــق غیرمنظــم. در ســلطنت مطلــق 

منظــم مثــل روس و غســه ]اطریــش[ و عثامنــی اگــر چــه پادشــاه هــر دو اختیــار حكومــت را كامــال در دســت خــود دارد ولیكــن بــه جهــت نظــم دولــت و 

حفــظ قــدرت شــخصی خــود ایــن دو اختیــار را هرگــز مخلــوط هــم اســتعامل منی كنــد.« )۳(

ــس  ــذارد( در مجل ــه اســم آن را دســتگاه قانونگــذاری منی گ ــم )ك ــك دو دســتگاه اجــرا و دســتگاه تنظی ــرای تفكی ــامت خــود ب ــون اول تنظی او ســپس در قان

پیشــنهاد می كنــد: »مجلــس وزرا مجلــس تنظیــامت كــه عــزل و نصــب اعضــای آن جــزء اختیــارات پادشــاه اســت.« )4( هــدف از ایــن برنامــه بــه گفتــه خــود 

او در همیــن قانــون اول ایــن بــود كــه »اجــرای حكومــت ایــران بــر قانــون« باشــد. ملكــم در ایــن دوره دركــی از مســوولیت حكومــت ارائــه می دهــد كــه 

بیانگــر ادراك لیربالــی او اســت. در رســاله »دفــرت قانــون« می نویســد: »تكلیــف عامــه دول ســه چیــز اســت: اول حفــظ اســتقالل ملــی. دویــم- حفــظ حقــوق 

جانــی، ســیّم - حفــظ حقــوق مالــی، خــارج از ایــن ســه عمــل هیــچ تكلیفــی بــر دولــت وارد نیســت.«)5(

ب – ۳0 ســال فعالیــت سیاســی ملكــم در ایــن دوره بــه موفقیــت قابــل اعتنایــی در اجــرای برنامــه اش نینجامیــد. او در ســال ۱207 هـــ .ق كــه در پــی ماجــرای 

امتیــاز التــاری از دیوانســاالری حكومــت اخــراج شــد بــا انتشــار روزنامــه قانــون بــه تعــارض بــا حكومــت پرداخــت. او عمدتــا بــا انتشــار همیــن روزنامــه بــود 

كــه بــه مــرور برنامــه نوســازی سیاســی از پاییــن را بــا هــدف رسنگونــی حكومــت اســتبدادی و اســتقرار حكومــت مرشوطــه پارملانــی در پیــش گرفــت. ملكــم در 

شــامره شــش »قانــون« بــرای نخســتین بــار از لــزوم تاســیس مجلــس شــورای ملــی ســخن گفــت؛ در شــامره 24 »قانــون« بــاز هــم بــرای نخســتین بــار از تفكیــك 

ســه قــوه: »اول قــدرت وضــع قانــون، دوم قــدرت اجــرای قانــون و ســوم قــدرت مراقبــت؛ اجــرای قانــون« ســخن بــه میــان آورد. در شــامره 25 »قانــون« نیــز 

انتخــاب مناینــدگان مجلــس شــورای ملــی یــا »وكالی ملــت« را بــه انتخــاب خــود مــردم واگــذار كــرد. در ایــن دوره دوم فعالیــت خویــش اســت كــه در تقابــل 

بــا حكومــت اســتبدادی و در تــالش بــرای رسنگونــی آن اســت كــه ملكــم خواهــان اســتقرار تقریبــا هــامن حكومتــی می شــود كــه در دوره نخســت فعالیــت 

در »دفــرت تنظیــامت« آن را »ســلطنت معتــدل« خوانــده و در آن موقــع اظهــار داشــته بــود كــه چنیــن حكومتــی »بــه حالــت ایــران اصــال مناســبت نــدارد.«

پ – بــا بــه ســلطنت رســیدن مظفرالدیــن شــاه، ملكــم بــه برنامــه اصالحــات سیاســی از بــاال - ایــن بــار بــا مضمونــی متفــاوت از دوره نخســت فعالیتــش - بــاز 

می گــردد. در ایــن دوره او »مجلــس دربــار اعظــم« را بــه جــای »مجلــس شــورای ملــی« پیشــنهاد مــی كنــد.

در شــامره ۳5 »قانــون« بــرای ایــن مجلــس اســتقالل كامــل در نظــر می گیــرد و مطــرح می كنــد كــه »رئیــس مجلــس را بــه تصدیــق پادشــاه خــود ]مجلــس[ 

دربــار اعظــم معیــن می كنــد.« او بــرای هــر چــه بیشــرت اهمیــت دادن بــه ایــن مجلــس درخواســت می كنــد كــه هیــات وزرا بــه عنــوان دســتگاه اجــرا، »را 

خــود پادشــاه از میــان اعضــای دربــار اعظــم منتخــب« كنــد. بــا ایــن حــال، او در چگونگــی انتخــاب وكالی ایــن مجلــس راهــكار مشــخصی را اعــالم نكــرد. او 

ــده شــاه گذارد و از ســوی دیگــر منی توانســت  ــس را به عه ــاال انتخــاب وكالی مجل ــه دوره نخســت اصالحــات از ب ــا برنام ــق ب ــك ســو منی خواســت مطاب از ی

راهــكار انتخــاب مســتقیم وكالی مجلــس از ســوی مــردم را در قالــب برنامــه اصالحــات از بــاال بگنجانــد. پــس از یــك ســو، هــر چنــد تاكیــد كــرد كــه »هیــچ 

قدرتــی قــادر نخواهــد بــود كــه بــه شــخص مشــیران دربــار اعظــم دســت بزنــد مگــر بــه حكــم قانــون... هیچیــك از مشــیران معــزول و اخــراج و مــورد بحــث 

نخواهــد بــود مگــر بــه حكــم قانــون« و بــه ایــن طریــق قــدرت مطلقــه شــاه را در ذیــل قــدرت قانــون قــرار داد امــا از ســوی دیگــر، در انتخــاب مناینــدگان »یــا 

مشــیران دربــار اعظــم« بــه همیــن گفتــه بســنده كــرد كــه  »آن مجتهدیــن و آن عقــال و آن شــاهزادگان و آن بــزرگان كــه دارای فضــل و امیــن آدمیــت هســتند 

موافــق قواعــد مخصــوص جــزء مجلــس خواهنــد بــود.«)6( بــه ایــن نیــز اشــاره می كنــم كــه ملكــم بــه عنــوان لیــربال اصالح طلــب هیــچ گاه و حتــی در دوره ای 

كــه خواســتار رسنگونــی قاجاریــان شــد از انقــالب طرفــداری نكــرد.

او در شــامره ۱2 »قانــون« نوشــت: »حاشــا كــه مــا یاغــی بشــویم. اهــل ایــن ملــك در هــر عهــد مكــرر یاغــی شــده و مكــرر ســالطین خــود را تغییــر داده انــد 

ــرد. در شــامره 2۳  ــه حكومــت را می پذی ــه اعــرتاض مــردم علی ــی اســت ك ــن در حال ــود.« ای ــه ب ــاز وضــع امــور هــامن شــده ك ــرات ب ــع تغیی ــس از جمی و پ

»قانــون« می نویســد: ترقــی دولــت همــه جــا از همــت اعــرتاض بــوده نــه از ســكوت نامــردی... یــا بایــد مبیریــم یــا بایــد صاحــب حقــوق زندگــی باشــیم.« 

ملكــم مــردم را بــه مبــارزه منفــی و نافرمانــی مدنــی فــرا می خوانــد. بــرای منونــه در شــامره ۱2 »قانــون« ایــن نظــر را تبلیــغ می كنــد كــه مــردم بــه حكومــت 

مالیــات ندهنــد. در شــامره 22 »قانــون« نیــز در نهایــت شورشــی شــهری را بــه تقریــب آنچنــان كــه حــدودا ۱5 ســال بــود در نهضــت مرشوطــه روی داده، 

الزم می شــمرد. امــا در حــوزه حقــوق و آزادی هــای فــردی، ملكــم از هــامن نخســتین رســاله اش »دفــرت تنظیامت«بــه رشــد و تعالــی فكــری و فرهنگــی فــرد و 

دفــاع از آزادی و حقــوق او پرداخــت.
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او بــا شــناخت از شــیوه حكومــت اســتبدادی و در تعــارض بــا آن در بخشــی كــه بــه »حقــوق ملــت« اختصــاص داد، از جملــه ایــن قوانیــن را طــرح كــرد: »فقــره 

چهــارم – از رعایــای ایــران هیــچ چیــز منی تــوان گرفــت مگــر بــه حكــم قانــون، فقــره پنجــم – هیچ یــك از رعایــای ایــران را منی تــوان حبــس كــرد مگــر بــه حكــم 

قانــون، فقــره ششــم – دخــول جــربی در مســكن هیــچ رعیــت ]ایــران[ جایــز نخواهــد بــود مگــر بــه حكــم قانــون، فقــره هفتــم – عقایــد اهــل ایــران آزاد خواهــد 

بــود.«)7( ملكــم در ایــن دوره و بــه منظــور پیشــربد برنامــه اصالحــی خویــش در عمــل، تشــكیالتی سیاســی بــه نــام »فراموشــخانه« را بــا هــدف تربیــت كادرهــای 

اصالح طلــب بــرای خدمــت در دیوانســاالری حكومــت تاســیس كــرد. در گزارشــی كــه از فعالیــت فراموشــخانه بــرای نارصالدیــن شــاه تهیــه شــده بــود آمــده بــود 

كــه بــه گفتــه ملكــم »مقصــود جمعیــت تســهیل معــاش و تكمیــل نفــس اســت« امــا ایــن دو هــدف حاصــل نظم انــد و نظــم در ۱0 جــزء تحقــق می یابــد: »اول- 

مصونیــت جانــی، دوم – مصونیــت مالــی، ســوم – برابــری حقــوق، چهــارم- آزادی عقیــده و فكــر، پنجــم – آزادی فــردی، ششــم – آزادی بیــان، هفتــم – آزادی 

قلــم، هشــتم – آزادی كســب و كار، نهــم - آزادی اجتامعــات و آن اس اســاس اســت، دهــم- امتیــاز و برتــری بــه فضیلــت اســت.«)8( ایــن اصــول كــه همچــون 

مرامنامــه فراموشــخانه دریافــت می شــد بیانگــر دفــاع ملكــم از حقــوق و آزادی هــای فــردی در چارچــوب نگــرش لیربالیســتی اســت. ملكــم در مرحلــه بعــد كــه 

ــا قاجاریــان پرداخــت نیــز یــك تشــكیالت سیاســی رسارسی بــه نــام »مجامــع آدمیــت« را در ایــران ســازمان داد.  ــا انتشــار روزنامــه »قانــون« بــه رویارویــی ب ب

بــرای ایــن تشــكیالت مخفــی نیــز مرامــی در نظــر گرفــت كــه آن را »مــرام آدمیــت« خوانــد. او در چنــد رســاله و نیــز در روزنامــه »قانــون« بــه تبییــن »اصــول 

آدمیــت« پرداخــت.

ــر ســایر  ــن رســاله می نویســد: »رشافــت انســان ب ــه اســت. در ای ــر از همــه در رســاله »اصــول آدمیــت« انعــكاس یافت مــرام اومانیســتی مجامــع آدمیــت بارزت

حیوانــات، مبنــی بــر ایــن نكتــه اســت كــه ســایر حیوانــات قابــل ترقــی و تنــزل نیســتند و انســان قابــل ترقــی و تنــزل اســت... آدمیــت عبــارت اســت از علــو 

انســان بــه عواملــی كــه مخصــوص عــامل انســانی اســت... جهــل دنیــا تكالیــف آدمیــت را از خاطــر آن محــو كــرده اســت. انــوار علــم، تكالیــف آدمیــت را مجــددا 

در نظــر انســان، محســوس و روشــن می ســازد.«)۹( او در همیــن چنــد نظــر بــه هــم پیوســته اوال ترقــی و پیرشفــت را همچــون ذات انســانی بــر می شــامرد و 

ــد – و  ــرد«- كــه او را »آدم« می خوان ــرای هــر »ف ــد. او ب ــم می دان ــی ترقــی و پیرشفــت انســانی را عل ــزار اصل ــا اب ــد و ثانی آدمیــت را تحقــق آن معرفــی می كن

جــزء تشــكیالت اســت هفــت تكلیــف قائــل می شــود: »اجتنــاب از بــدی، اقــدام بــه نیكــی، رفــع ظلــم، انفــاق، طلــب علــم، ترویــج آدمیــت و حفــظ نظــام.« در 

رشح تفصیلــی هــر یكــی از ایــن تكالیــف نیــز روی ســخنش همــه جــا بــا فــردی اســت كــه بــه فعالیــت جمعــی سیاســی – اجتامعــی روی مــی آورد. در اهمیــت 

آگاهانــه ای كــه بــرای فــرد قائــل می شــود، می نویســد: »رسنوشــت جمعــی در دنیــا بســته بــه یــك لفــظ تــو اســت. اگــر بگویــی: آدم هســتم، قــدرت آدمیــت را 

بــه همیــن یــك لفــظ بــه مراتــب افــزود ه ای.

اگــر بگویــی آدم نیســتم، بــه همیــن یــك لفــظ بی آن كــه ملتفــت شــوی بــه قــدر یــك لشــكر معظــم بــه دســتگاه ظلــم امــداد كــرده ای«.)۱0( ملكــم در شــامره 

۱8 »قانــون« در بــر شــمردن وظایــف وكالی مجلــس شــورای ملــی می نویســد: »ترتیــب قوانیــن برعهــده مجلــس شامســت. اولیــن قانــون دولــت بایــد بــر امنیــت 

جــان و مــال و بــر ضامنــت جمیــع حقــوق افــراد ملــت باشــد. بایــد براســاس قانــون امنیــت را چنــان مشــیّد ]=اســتوار[ و محكــم منایــد كــه احــدی نتوانــد بــدون 

حكــم قانــون نــه بــه كســی دســت بزنــد و نــه از امــوال و حقــوق كســی ذره ای كــم بكنــد.« اندیشــه پیرشفــت و ترقــی در آرای ملكم خــان چنــان اهمیتــی دارد 

كــه می تــوان گفــت جوهــر اندیشــه اجتامعــی او »اندیشــه ترقــی« اســت. او ذات انســان را بــا پیرشفت پذیــری آن متامیــز می كنــد. در صحبت هــای ثبــت شــده 

او توســط آخونــدزاده، ملكــم  می گویــد: »جنــس حیــوان مركــب از دو نــوع اســت: یكــی ترقی پذیــر اســت مثــل بــرش كــه عــامل وحشــیت عاقبــت بدیــن درجــه 

تربیــت ترقــی كــرده اســت و بعــد از ایــن نیــز آنــا فآنــا روبــه ترقــی اســت. دیگــری ترقی پذیــر نیســت. مثــل شــرت و اســب.« )۱۱( او چنیــن بــاوری را بــرای همیشــه 

حفــظ كــرد. در شــامره ۳6 »قانــون« می نویســد: »در ایــن عــر مذهــب طبقــات عالیــه اروپ عبــارت اســت از ترقــی دنیــا، بــه هــامن تعصــب كــه ســابقا هــر 

طایفــه ای مجاهــد عقایــد مذهبــی خــود بــود حــاال عمــوم ملــل متمدنــه چــه در ملــك خــود چــه در خــارج حتــی در بیابان هــای غیرمعــروف حتــی در ظلــامت 

قطب شــاملی جویــای آبــادی و محــرك ترقــی هســتند.«

ــم كســبی  ــر عل ــان ترقــی ب ــد: »بنی ــد و از ســوی دیگــر، آزادی هــای سیاســی – اجتامعــی می گوی ــم« می دان ــان ترقــی و پیرشفــت را از یــك ســو، »عل ملكــم بنی

اســت نــه بــر مقبولیــت ذاتــی.«)۱2( و یــا »رشط اول شــیوع علــم ایــن اســت كــه عامــه مــردم یقیــن بداننــد كــه بــدون علــم ترقــی محــال خواهــد بــود.«)۱۳( 

همچنــان كــه در شــامره دو »قانــون« می نویســد: »معنــی قــدرت قلــم را هنــوز اهــل ایــران درســت ملتفــت نشــده اند. زیــرا كــه درجــه قــدرت قلــم بســته بــه 

درجــه آزادی قلــم اســت. در هــر دولتــی كــه مــردم مــاذون هســتند افــكار حســنه خــود را بــه طرزهــای حســنه بیــان مناینــد قلــم فضــال بــه تریــن مشــعل ترقــی 

اســت... جمیــع تنظیــامت و ترقیــات دنیــا و كل نعــامت اســتقالل و شــوكت ملــل حاصــل قــدرت قلــم اســت امــا كــدام قلــم بــه قلمــی كــه بــه حكــم قانــون مختــار 

رصف باشــد.« ملكــم هــر چنــد رسشــت انســان را بــا ترقی پذیــری متامیــز می كنــد امــا از یــك ســو كناره گیــری از تــالش بــرای تحقــق ایــن رسشــت را تنــزل آدمــی 

بــه مرتبــه حیوانیــت می خوانــد و از ســوی دیگــر تحقــق پیرشفــت را بــه فعالیــت آگاهانــه خــود فــرد موكــول می كنــد. بــرای منونــه می نویســد: »انســان الــی 

غیرالنهایــه قابــل ترقــی و تنــزل هســت. ایــن ترقــی و تنــزل انســان... متامــا بســته بــه اختیــار و موقــوف بــه مجاهــدت شــخص اســت.«)۱4( او در جــای دیگــری 

می نویســد: »مــا می گوییــم خداونــد عــامل همــه مــا را یعنــی همــه افــراد بــرش را انســان آفریــده اســت و بــه هــر یــك از مــا ایــن ماموریــت مبــارك را كرامــت 

فرمــود كــه خــود را بــه اجتهــاد شــخصی خــود از پایــه انســانیت بــه مقــام آدمیــت برســانیم.« )۱5(

ایــن تاكیــد او بــر خــود مختــاری فــرد از جلوه هــای بــارز لیربالیســم ملكــم اســت، همچنــان كــه تاكیــد او بــر اولویــت عقــل انســانی، چنانكــه هــر چنــد ملكــم 

عامــل اصلــی پیرشفــت را »علــم« می دانــد امــا »علــم« را نیــز حاصــل »عقــل« بــرش می دانــد. در گزارشــی كــه آخونــدزاده از صحبت هــای ملكــم ارائــه می دهــد 

ملكــم بــه او می گویــد: »ســعادت و فیــروزی نــوع بــرش وقتــی رو خواهــد كــرد كــه عقــل انســانی كلیتــا خــواه در آســیا، خــواه در اروپــا، از حبــس ابــدی خــالص 
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ــی و  ــه ناامن ــا توجــه ب ــه اقتصــاد ب ــه نقــل.«)۱6( در زمین ــق شــود ن ــا عقــل بــرشی ســند و حجــت گــردد و حاكــم مطل ــاالت تنه شــود و در امــورات و خی

بی ثباتــی حكومــت اســتبدادی، ملكــم بیــش از هــر عامــل دیگــری بــر امنیــت جانــی و مالــی بــرای رشــد اقتصــادی تاكیــد می كنــد. در رســاله »اصــول ترقــی« 

نوشــت: »تولیــد انــواع متــاع ســه رشط دارد: قــوای طبیعــت، رسمایــه و كار. در ایــن ســه رشط از همــه دقیق تــر مســئله خــودكار اســت. ســپس در پاســخ بــه 

اینكــه مــردم بــرای بیشــرت كاركــردن بــه چــه نیــاز دارنــد، می گویــد: امنیــت جانــی و مالــی. امنیــت جانــی و مالــی مبنــا و رشط روح كار انســانی اســت. درجــه 

كار هــر كــس بســته بــه آن اطمینانــی اســت كــه از حفــظ نتیجــه كار خــود دارد... قانــون طبیعــت بــرشی چــه در هنــد، چــه در ینگــه دنیــا، خــواه در تحــت 

قــدرت كفــر، خــواه در زیــر ســایه اســالم همــه جــا ایــن اســت كــه شــخص همیــن كــه از حاصــل كار خــود مطمــن شــد خــوب كار می كنــد. همیــن كــه از 

حفــظ مــال خــود تردیــد پیــدا كــرد و بی اختیــار از كار خــود خســته و عاجــز می شــود.«)۱7( او بارهــا بــر لــزوم امنیــت جانــی و مالــی به عنــوان عامــل تحــرك 

اقتصــادی تاكیــد و بــه ایــن ترتیــب از مالكیــت خصوصــی و رقابــت آزاد دفــاع كــرد.

ــا هــامن اندیشــه  ــا ب ــن نهضــت در اواخــر ســلطنت مظفرالدین شــاه، تقریب ــروزی ســید. ای ــه پی ــان یافــت و ب ــود كــه نهضــت مرشوطــه جری ــده ب ملكــم زن

و اســرتاتژی و تاكتیــك سیاســی پیــش رفــت كــه ملكــم، عمدتــا در دوره روزنامــه »قانــون« طــرح كــرده بــود. نهضــت مرشوطــه بــا هــدف حــذف حكومــت 

اســتبدادی و نــه رویارویــی بــا ایــن یــا آن رسور مســتبد و نیــز اســتقرار حقــوق و آزادی هــای فــردی و اجتامعــی از طریــق تظاهــرات مســاملت آمیز شــهری 

)از جملــه بــا اســتفاده از بست نشــینی ســنتی( بــه پیــروزی رســید. خواســت اولیــه اش در رفــع حكومــت اســتبدادی تاســیس عدالتخانــه بــود كــه تــا نهضــت 

بــه پیــروزی برســد بــه درخواســت تاســیس »مجلــس شــورای ملــی« و تدویــن قانــون اساســی اعتــال یافــت. از ایــن رو، هــدف اصلــی اش آزادیخواهــی بــود. بــا 

پیــروزی نهضــت مرشوطــه قــدرت حكومــت از طریــق نظــارت مجلــس بســیار محــدود شــد و بــا قانــون اساســی تحــول اقتصــادی بــر پایــه حــذف امتیازهــای 

اقتصــادی )از جملــه تیولــداری( و حامیــت از مالكیــت خصوصــی و رقابــت آزاد اقتصــادی مطــرح گردیــد. بــا در نظــر گرفــن مجمــوع رشایــط می تــوان گفــت 

كــه بــا نهضــت مرشوطــه نهضتــی عمدتــا لیــربال در ایــران پیــروز شــد. بــا اســتقرار نظــام مرشوطــه، ایــن جنبــش عمدتــا لیــربال، بــا دو جریــان مخالــف خــود 

در جامعــه مواجــه شــد.

از یــك ســو روحانیــت و دربــار محافظــه كار در پیونــد بــا یكدیگــر آشــكارا بــه دشــمنی بــا نظــام مرشوطــه برخاســتند و در پــی آن شــدند تــا بــه هــر صــورت 

ممكــن نظــام مرشوطــه را از پــای درآورنــد. از ســوی دیگــر، نفــوذ جنبــش سوســیال دموكراســی روســیه در میــان بخشــی از روشــنفكران، ایــن روشــنفكران را 

بــه اتخــاذ سیاســت رادیكالیــزه كــردن نهضــت مرشوطــه در معارضــه بــا روحانیــت و دربــار محافظــه كار و نیــز نفــوذ اســتیال طلبانه قدرت هــای خارجــی ســوق 

داد. از نظــر خارجــی نیــز نظــام مرشوطــه در تعــارض بــا دو قــدرت بــزرگ روســیه و انگلســتان قــرار گرفــت. روســیه به هیــچ وجــه پذیــرای نظــام مرشوطــه 

نبــود. انگلســتان نیــز هــر چنــد در آغــاز و در تضــاد بــا نفــوذ روســیه در ایــران بــا نهضــت مرشوطــه همراهــی نشــان داده بــود، از جملــه بــه علــت قطعیــت 

یافــن مســئله نفــت، بــه جــای نظــام مرشوطه خواهــان حكومــت مقتــدری بــود كــه در آن نــه بــا مجلــس بلكــه بــا یــك فــرد رس و كار داشــته باشــد. در مجلــس 

بــه عنــوان منــاد نظــام مرشوطــه، نیــز چنــد دســتگی پدیــد آمــد.

ســه جریــان اصلــی یكــی تنــدرو، دیگــری میانــه رو و ســومی بی طــرف از یكدیگــر متامیــز شــدند. میانه روهــا، در عمــل و نظــر، بــه رسعــت بــه محافظــه كاری 

در غلتیدنــد و تندروهــا همچنــان خواهــان رادیكالیــزه كــردن نهضــت بودنــد. تعــارض میــان ایــن دو گــروه در مجلــس، عمدتــا بازتــاب هــامن دو جریانــی 

بودنــد كــه در بیــرون از مجلــس، در جامعــه وجــود داشــت و بــا جریــان لیــربال در تضــاد بــود. چنیــن تضادهــا و تعارضاتــی، بــه همــراه دخالت هــای دو 

ــه تــوپ بســته شــدن مجلــس، نظــام  ــا ب ــد. ب ــه نظــام مرشوطــه انجامی ــا حامیــت روحانیــت محافظــه كار ب ــار ب ــه درب ــه حمل قــدرت اســتعامری، باالخــره ب

مرشوطــه تعطیــل شــد. جنبــش لیــربال در قــدرت سیاســی ایــران تثبیــت نشــده بــود كــه رسنگــون شــد. اســتقرار اســتبداد صغیــر زمینــه ای شــد كــه نهضــت 

مرشوطــه بــه ســوی رادیكالیــزم و انقــالب ســوق یابــد امــا مثــره ایــن رادیكالیــزم در اختیــار نیروهــای ضــد انقالبــی ســپهدار تنكابنــی و رسدار اســعد بختیــاری 

قــرار گرفــت. بــا كابینــه بختیاری هــا ایــن نــه محافظــه كاری بلكــه ارتجــاع بــود كــه در قــدرت سیاســی ایــران قــرار گرفــت و آغــازی شــد بــر شكســت تــام و 

متــام نهضــت مرشوطــه و آرمان هــای آن. از آن بــه بعــد هــر چنــد جنبــش لیربالــی و روشــنفكران لیــربال در ایــران حضــور داشــتند امــا دیگــر نتوانســتند نقــش 

مهمــی در سیاســت ایــران بــه عهــده گیرنــد. امــروزه پــس از حــدود۱00 ســال از چنــان رشایطــی دیگــر لیربالیســم بــه طــور كامــل در قالــب منافــع بــورژوازی 

قــرار گرفتــه و ظرفیــت و تــوان خــود بــرای تحــول جامعــه در مســیر تحقــق آزادی و عدالــت را از دســت داده اســت. امــروزه نــه لیربالیســم بلكــه دموكراســی 

و نــه نظــام لیــربال بلكــه نظام دموكراتیــك اســت كــه می توانــد بیانگــر مصالــح عمومــی جوامعــی همچــون ایــران باشــد.
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نگاهی به کتاب حسن قاضی مرادی دربارهء ملکم خان

مثينا رستگاری

آنهــا کــه داســتان يکصــد ســاله جــدال ســنت و مدرنيتــه را در ايــران پــی مــی گرنــد 
احتــامالً کتــاب جديــد حســن قاضــی مــرادی را ديــده انــد. »ملکــم خــان، نظريــه پــرداز نوســازی در صــدر مرشوطه« 
عنوانــی اســت کــه او بــرای رشح زندگــي، آثــار و تحــوالت فکــری ملکــم انتخــاب کــرده اســت. قاضــی مــرادی بخــش 
زيــادی از مقدمــه و يــک ســوم از کتــاب را بــه انتقــادات ماشــاءالله آجودانــی از ملکــم اختصــاص داده و تــک تــک 

آن انتقــادات را طــرح کــرده و ســعی در پاســخگويی بــه آنهــا دارد.

امــا پيــش از پرداخــن بــه موضوعــات مطــرح شــده در کتــاب الزم اســت دربــاره ايــن پرســش تامــل کنيــم کــه چــرا 
هنــوز در جامعــه فکــری مــا، دربــاره ملکــم خــان مــی نويســند، بــه او انتقــاد مــی کننــد و در جــواب ايــن انتقــادات 

کتابــی ديگــر چــاپ مــی کننــد. چــرا ملکــم و انديشــه هــای او هنــوز مســاله ماســت؟

ملکــم خــان در واقــع پــدر فکــری آن دســته از روشــنفکرانی بــه حســاب مــی آيــد کــه ســعی داشــتند از ميانربترين 
راه بــه مقصدشــان برســند، امــا صــد ســال اســت کــه در راه مانــده انــد. کســانی کــه از طــرح مســتقيم ايــده هــای 
متجددانــه خــود هــراس داشــته يــا آن را راهــی صعــب العبــور مــی دانســتند و همــواره لباســی از ســنت گرايــی بــر 

ايــن مفاهيــم پوشــاندند تــا يــک از هــزار آنهــا در جامعــه رواج يابــد.

و جالــب اينجاســت کــه ايــن شــعبده بــازی را نــه روحانيــون بــاور کردنــد، نــه مــردم و نــه مرشوطــه خواهــان، 
هــامن طــور کــه خــود روشــنفکرانی ماننــد ملکــم نيــز بــر دروغــني بــودن آن مومــن بودنــد.

کتــاب هــای مرشوطــه ايرانــی آجودانــی و ملکــم خــان قاضــی مــرادی نيــز کشــاکش نــربد ميــان نقــد و دفــاع از 
ايــن دســته روشــنفکران اســت.
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بــرای تدقيــق محــل نــزاع آجودانــی و قاصــی مــرادی بهــرت اســت از انتهــای داســتان رشوع کنيــم. هــر دو نفــر آنهــا مرشوطــه را جنبشــی نــاکام و شکســت خــورده مــی 

داننــد. آجودانــی تقليــل مفاهيــم مــدرن توســط روشــنفکران را عامــل اصلــی انحــراف مرشوطــه و درک معيــوب مــا از مدرنيتــه مــی دانــد. روشــنفکران بــا ســازگار نشــان 

دادن مفاهيــم ســنتی و مــدرن و انتخــاب واژه هــای کهــن بــرای کلــامت جديــد غربــی مناينــده ســنتی تريــن طبقــات جامعــه را، رهــرب متجددانــه تريــن جنبــش قــرن 

بيســتم ايــران کردنــد و مرشوطــه را از جــاده اصلــی و اصيــل اش منحــرف ســاختند.

امــا قاصــی مــرادی تقليــل مفاهيــم توســط روشــنفکران را رسنوشــت ناگزيــر آنهــا و تنهــا چــاره شــان بــرای طــرح آن مفاهيــم در جامعــه ايرانــی مــی دانــد. از نظــر وی 

روشــنفکران چــاره يــی جــز ايــن نداشــتند کــه بــا کلــامت موجــود در دســتگاه فکــری ســنتی ايــران، مدرنيتــه را بــه جامعــه عرضــه کننــد و حتــی قبــل از طــرح آنهــا، ايــن 

مفاهيــم را فهــم کننــد. اگرچــه آجودانــی هــم در ناچــار بــودن روشــنفکران بــا قاصــی مــرادی همــدل اســت امــا در دو راهــی قابــل دفــاع بــودن يــا نبــودن کار آنهــا و 

تاثــري ايــن کار بــر ناکامــی مرشوطــه اســت کــه مســري تحقيــق ايــن دو نفــر از هــم جــدا مــی شــود.

پيــش فــرض اساســی قاصــی مــرادی ايــن اســت کــه روشــنفکران بــرای تغيــري جامعــه ايرانــی دو راه بيشــرت پيــش روی خــود نداشــتند؛ يــا جــذب حکومــت شــوند و از بــاال 

اصالحــات را پيــش بربنــد يــا جلــب حاميــت روحانيــون کننــد و از پايــني دســت بــه تغيــري بزننــد.

ملکــم خــان در طــول حيــات فکــری اش در هــر دو ايــن مســريها بخــت خويــش را مــی آزمايــد و بعــد از نااميــدی از دســتگاه حاکمــه، مابقــی عمــرش را رصف جلــب 

حاميــت روحانيــون مــی کنــد. او در ايــن مســري همچــون متکلمــی مکتــب رفتــه ريشــه تــک تــک قوانــني مــدرن را در رشع اســالم مــی يابــد و بــه روحانيــون و مــردم 

نشــان مــی دهــد آنهــا هــم بــاور کننــد کــه مدرنيتــه از اســالم درآمــده و اصــالً از واليــت مــا بــه غــرب صــادر شــده اســت.

امــا آجودانــی چنــني پيــش فرصــی نــدارد. بــه نظــر او روشــنفکران مرشوطــه هــدف اصلــی شــان هدفــی سياســی بــود و بــه همــني دليــل راه حــل هايشــان نيــز بــه 

ناگزيــر سياســی شــد و بــه جــای انتخــاب راه ســوم تامــل در مبانــی جديــد و قديــم و نقــد پايــه هــای ســنت ، وارد گــود سياســت شــدند و نهايتــاً بــازی را بــرای هميشــه 

بــه رقيــب واگــذار کردنــد.

البتــه بايــد بــه ايــن نکتــه اساســی هــم توجــه کــرد کــه قاصــی مــرادی ميــدان تحليــل اش را از آجودانــی جــدا مــی کنــد. بــه اعتقــاد او دو راه بــرای تبيــني چرايــی شکســت 

مرشوطــه وجــود دارد کــه اولــی »ايدئولــوژی هــای جامعــه شناســانه« اســت و ديگــری »دکرتيــن هــای فلســفی نظرورزانــه« کــه امثــال آجودانــی و طباطبايــی برمــی 

گزيننــد. اگــر در راه دوم متــام گنــاه شکســت مرشوطــه بــر دوش روشــنفکران قــرار مــی گــريد، بــا تئــوری هــای جامعــه شناســانه مــی تــوان بــه رسمنــزل هــای ديگــری 

رســيد و عوامــل ديگــری يافــت کــه بســيار قدرمتندتــر از ناتوانــی روشــنفکران عمــل کردنــد و مرشوطــه مــا را بــه بــن بســت کشــاندند. از جملــه دخالــت کشــورهای 

بيگانــه در امــور داخلــی ايــران کــه همــواره از حکومتــی مســتقل امــا ضعيــف حاميــت کردنــد و همچنــني ضعــف طبقــه بورژوايــي، کــه از حفــظ دســتاوردهای مرشوطــه 

ناتــوان بــود.

در هــر صــورت آنهــا کــه ايــن ســوال تاريخــی عبــاس مــريزا را کــه چــرا غــرب پيــش رفــت و مــا عقــب مانديــم بــه ارث بــرده انــد، مــی تواننــد در کتــاب قاصــی مــرادی 

نــکات تــازه يــی بياموزنــد. در پرونــده ايــن هفتــه انديشــه سياســی پاســخ ســوال هاميــان را از قــم تــا لنــدن پــی گرفتيــم و بخشــی از نتيجــه کارمــان اوراقــی شــد کــه 

پيــش روی شــام اســت.
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۱24۹ هـ . ق. )۱2۱2 هـ . ش. ۱8۳۱ م.( تولد در خانواده يی ارمنی در جلفای اصفهان.

۱25۹ هـــ . ق. )۱222 هـــ . ش.( ســفر بــه فرانســه در ده ســالگی بــرای تحصيــل. آمــوزش علــوم طبيعــي، رياضيــات، مهندســی در پلــی تکنيــک 

پاريــس، آمــوزش علــوم سياســی و حقــوق.

۱267 هـ . ق. )۱2۳0 هـ . ش.( بازگشت به ايران. استخدام در وزارت امور خارجه به عنوان مرتجم.

۱268 هـ . ق. )۱2۳۱ هـ .ش.( کار در دارالفنون به عنوان مرتجم استادان اروپايی و نيز مدرس جغرافيا و رياضيات.

۱278- ۱275 هـــ. ق. )۱24۱- ۱2۳8 هـــ. ش.( آغــاز فعاليــت ســيايس. نوشــن رســاله هــای کتابچــه غيبــی يــا دفــرت تنظيــامت، رفيــق و وزيــر، مجلــس تنظيــامت، دســتگاه ديــوان، دفــرت قانــون 

و... تاســيس فراموشــخانه.

۱278 هـ . ق. )۱24۱ هـ . ش.( تعطيل شدن فراموشخانه و تبعيد به عراق به دستور نارصالدين شاه )در 2۹ سالگي(، تبعيد به استانبول.

۱27۹ هـ .ق. )۱242 هـ.ش.( بخشيده شدن ملکم با ميانجيگری مريزاحسني خان مشريالدوله. انتصاب او به سمت کنسول ايران در مر. بعداً خدمت در سفارت ايران در استانبول.

۱285 هـــ .ق. اســتعفا از مقــام خــود بــه علــت تضــاد بــا مــريزا ســعيدخان انصــاری مومتــن امللــک، وزيــر امــور خارجــه. تهديــد بــه پذيــرش تابعيــت عثامنــی بــه پشــتوانه حاميــت عالــی پاشــا، 

انتصــاب مجــدد بــه مستشــاری در ســفارت ايــران در اســتانبول بــا ميانجيگــری مجــدد مشــريالدوله.

۱288 هـــ .ق. بازگشــت بــه ايــران در پــی انتصــاب مشــريالدوله بــه صــدارت و پيشــنهاد مقــام »مستشــار صــدارت عظمــي« از ســوی مشــريالدوله بــه او. نوشــن برخــی رســاله هــا ماننــد مذاکــره 

دربــاره تشــکيل بانک.

۱۳06- ۱2۹0 هـ . ق. )۱268 - ۱252 هـ .ش.( رفن به انگلستان با سمت وزير مختار ايران در لندن. سپس به عنوان سفريکبري ايران.

ارسال گزارش ها و نامه های بسيار به وزارت امور خارجه در موضوع سياست های داخلی و خارجی ايران. نوشن برخی رساله ها، امتياز فوايد عامه، پلتيکای دولتی و...

۱2۹5 هـــ .ق. )۱256 هـــ .ش.( اعــزام بــه برلــن بــه عنــوان رسپرســت هيــات منايندگــی ايــران بــرای بازگردانــدن منطقــه قطــور کــه در ســال ۱265 هـــ .ق. از ســوی عثامنيــان اشــغال شــده بــود. 

پيشــربد موفقيــت آميــز مذاکــرات بــا حاميــت بيســامرک صدراعظــم آملــان.

۱۳07 هـــ .ق. )۱268 هـــ .ش. ۱8۹0 م.( ماجــرای امتيــاز التــاري. برکنــاری او از همــه مقــام هــای دولتــي. انتشــار نخســتني شــامره روزنامــه قانــون در اول رجــب. تــالش بــرای گســرتش مجامــع 

آدميــت در داخــل و خــارج ايــران.

۱۳۱6 - ۱۳07 هـــ.ق. )۱277 - ۱268 هـــ .ش.( انتشــار 4۱ شــامره روزنامــه قانــون، نوشــن چنديــن رســاله ماننــد اصــول آدميــت، حجــت، مفتــاح، توفيــق امانــت، اشــتهارنامه اوليــای آدميــت، 

اصــول مذهــب ديوانيــان و... ســخرنانی بــا نــام مدنيــت ايرانــی در انگلســتان. )۱8۹۱ م.(

۱۳0۹ هـ . ق. نهضت عليه امتياز تنباکو به رهربی مريزا حسن شريازي.

۱۳۱6 هـ . ق. توقف انتشار قانون. انتصاب به سفريکبريی ايران در ايتاليا به دستور مظفرالدين شاه.

۱۳26- ۱۳۱6 هـــ . ق. ســفري کبــري ايــران در ايتاليــا. نوشــن گــزارش هــا و نامــه هــا در موضــوع سياســت هــای داخلــی و خارجــی ايــران. نوشــن رســاله نــدای عدالــت )۱۳2۳ هـــ . ق.( و تقديــم 

آن بــه مظفرالديــن شــاه هنــگام ســفر او بــه اروپــا.

۱۳24 هـــ . ق. )۱285 هـــ . ش.( پــريوزی نهضــت مرشوطــه. دفــاع ملکــم از حکومــت مرشوطــه و همــکاری بــا مجلــس بــا ارســال نامــه هــای ســيايس. آخريــن نامــه او بــه مجلــس دو مــاه 

پيــش از مــرگ او نوشــته شــد.

۱226 هـ . ق. ۱۹06 م.( مرگ در سوئيس. وصيت به اينکه جسدش سوزانده شود.

سالشامر زندگي
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روشنفکران گناهی ندارند
گفت وگو با حسن قاضی مرادي

درباره کتاب خان

گفتگوگر: مثينا رستگاری

حســن قاضــی مــرادی ســال هــا اســت کــه بــه عنــوان پژوهشــگر عرصــه تاريــخ سياســی 
ــگارش در آورده  ــه ن ــی را ب ــاب هــای متفاوت ــن حــوزه کت شــناخته شــده اســت. او در اي
کــه نــگاه جامعــه شناســانه او در متــام ايــن کتــاب هــا قابــل رديابــی اســت. گفــت وگــوی 
ــاره آخريــن کتــاب ايشــان را بخوانيد.اگــر عکــس ايشــان را در ايــن صفحــه منــی  مــا درب
بينيــد بــه دليــل عــدم رضايــت خــود ايشــان اســت. حســن قاضــی مــرادی ســال هــا اســت 
کــه بــه عنــوان پژوهشــگر عرصــه تاريــخ سياســی شــناخته شــده اســت. او در ايــن حــوزه 
کتــاب هــای متفاوتــی را بــه نــگارش در آورده کــه نــگاه جامعــه شناســانه او در متــام ايــن 
کتــاب هــا قابــل رديابــی اســت. گفــت وگــوی مــا دربــاره آخريــن کتــاب ايشــان را بخوانيــد.

اگــر عکــس ايشــان را در ايــن صفحــه منــی بينيــد بــه دليــل عــدم رضايــت خــود ايشــان 
اســت.
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- اولــني ســوال مــن در مــورد چرايــی تاليــف کتــاب »ملکــم خــان نظريــه پــرداز نوســازی در صــدر مرشوطــه« اســت. آيــا ايــن کتــاب را در پاســخ بــه نظريــات آقــای ماشــاءالله 

آجودانــی در مرشوطــه ايرانــی نوشــته ايــد يــا اينکــه رصفــاً يــک تحقيــق مســتقل دربــاره ايــن فــرد بــوده اســت؟

ـ در درجــه اول بــه انگيــزه بزرگداشــت صدمــني ســالگرد نهضــت مرشوطــه مــن کتابــی را بــه عنــوان »نوســازی سياســی در عــر مرشوطــه ايــران« نوشــتم. در آنجــا نظريــه 

پــردازی هــای روشــنفکران ايرانــی را در زمينــه گــذار از جامعــه ســنتی بــه جامعــه متجــدد در چهــار راهــکار طــرح کــردم و بــه ايــن نتيجــه رســيدم کــه آن راهــکاری کــه 

ملکــم خــان بــرای ايــن گــذار طــرح مــی کنــد نســبت بــه بقيــه بــا رشايــط جامعــه غريغربــی مــا، ســازگارتر اســت. در پــی مطالعاتــی کــه دربــاره انديشــه سياســی ملکــم 

خــان داشــتم بــه ايــن نتيجــه رســيدم کــه چــه بــه دليــل برخــورد بــا جنبــش روشــنفکری در رشايــط خــاص جامعــه کنونــی و چــه بــه دليــل نقــد و انتقــادی تحليلــی کــه از 

ســوی برخــی پژوهشــگران نســبت بــه آرای ملکــم خــان وجــود دارد بهــرت اســت کــه ايــن بخــش از کتــاب را در تحقيــق جداگانــه يــی بســط بدهــم. از جملــه داليــل عــام 

خــود بــه دو نکتــه ديگــر هــم مــی توانــم اشــاره کنــم. در پــی انقــالب اســالمی و بعــد از يکــرسی تحــوالت در يکــی دو دهــه اول انقــالب، اقشــار و طبقــات مختلــف مــردم 

ايــن گرايــش را پيــدا کردنــد کــه بــه آنچــه در گذشــته کردنــد، بينديشــند. از جملــه روشــنفکران کــه اساســاً کارشــان انديشــه ورزی اســت و بــا توجــه بــه حاميــت هايــی 

کــه در جريــان انقــالب از جريــان انقــالب داشــتند، بازنگــری سياســت هــا و فعاليــت هــای خودشــان را رشوع کردنــد. بنابــر ايــن بــه تدريــج يــک جريــان انتقــاد از جنبــش 

روشــنفکری در ايــران شــکل گرفــت. در کنــار ايــن از نظــر سياســی جريانــی در ايــران چــريه شــد کــه يــک رويکــرد طردآميــز بــه جنبــش روشــنفکری داشــت و شکســت هــای 

مختلــف مــا در مقاطــع مختلــف تاريــخ معارصمــان را ناشــی از کــج روی هــا، تبــاه کاری هــا، انحرافــات، وابســتگی و... روشــنفکران تحليــل مــی کــرد، در نتيجــه يــک جــو 

ضــد روشــنفکری ايجــاد شــد.

هرچنــد نــگاه روشــنفکران بــه جريــان روشــنفکري، در کل مثبــت بــود امــا ايــن رويکــرد انتقــادی در ايــن رشايــط بــه گونــه يــی پيــش رفــت کــه نقــد از مســري صحيــح 

خــودش دور شــد. بــه ايــن معنــا کــه مــا وقتــی از نقــد صحبــت مــی کنيــم مــی توانيــم کلمــه »ترفيــع« را بــه جــای نقــد بگذاريــم. در کلمــه ترفيــع، هــم رفــع اســت و 

منظــور مــن رفــع کــردن جنبــه هــای منفــی يــک امــر اســت و هــم يــک جنبــه اعتــال دادن در آن وجــود دارد و منظــور اعتــال دادن جنبــه هــای مثبــت امــر اســت. بنابرايــن 

در هــر فعاليــت و تحــول فکــری مــا جنبــه هــای مثبــت و قــوی داريــم و جنبــه هــای ضعيــف و منفــی و کار نقــد نشــان دادن ايــن جنبــه هــای مثبــت و منفــی اســت تــا 

اينکــه ســمت گــريی نهايــی نقــد در جهــت اعتــالی نقــاط مثبــت و رفــع آن نقــاط منفــی باشــد. امــا متاســفانه در ايــران بــه ويــژه در برخــورد بــا جنبــش روشــنفکري، آن 

چيــزی کــه غالــب شــد، وجــه طــرد و نفــی کــردن و تاکيــد بــر جنبــه هــای منفــی بــود و از ايــن نظــر بــا آن جــو زمانــه همســو شــد. در کنــار ايــن دو جريــان، يــک جريــان 

ديگــر هــم در ۱0 ، ۱2 ســال اخــري بــه نــام نريوهــای اصــالح طلــب و عمدتــاً روشــنفکران دينــی شــکل گرفــت کــه در »رفــع« کــردن جنبــش روشــنفکری الئيــک ســهيم بودنــد 

و جنبــه هــای منفــی جنبــش روشــنفکری را مــورد تاکيــد قــرار دادنــد و بــه ايــن فضــا دامــن زدنــد.

يــک دليــل مــن بــرای بررســی نظريــات سياســی ملکــم خــان مقابلــه بــا ايــن جريــان ضــد روشــنفکری بــوده اســت و ســعی مــن در ايــن بررســی نقــدی بــوده کــه هــر دو 

وجــه را بــا هــم داشــته باشــد. يــک دليــل عــام ديگــر مــن ايــن بــود کــه جامعــه ايــران از زمــان جنــگ هــای ايــران و روس بــه تحــوالت اصــالح طلبانــه يــی رو مــی آورد و در 

ايــن مســري روشــنفکرانی ظهــور مــی کننــد )يــا مثــل طالبــوف خــارج از ديوانســاالری حکومــت يــا مثــل ملکــم داخــل ديوانســاالری حکومــت( کــه رشوع بــه طــرح انديشــه 

هــای اصــالح طلبــی مــی کننــد. از آن زمــان )حــدود۱50 ســال قبــل(، جنبــش هــای اصــالح طلبانــه متعــددی داشــته ايــم کــه آخريــن آن جنبــش دوم خــرداد بــود. هــدف 

مــن ايــن بــود کــه بــا بررســی اصــالح طلبــی روشــنفکری مثــل ملکــم خــان و تــداوم آن تاکنــون ببينيــم کــه مــا در جنبــش هــای اصــالح طلبانــه چقــدر پيــش آمــده ايــم.

 

- آنچه امروزه به نام جنبش اصالح طلبی مطرح است آيا می شود در معنای رفرميسم در ادبيات غرب بشناسيم يا خري؟

ـ مــا وقتــی از رفرميســم حــرف مــی زنيــم در واقــع از فعاليتــی بــا يــک پلــت فــورم و برنامــه سياســی و اجتامعــی ســخن مــی گوييــم کــه اهــداف مشــخصی را بــرای تحــول 

تدريجــی پيــش رو مــی گــذارد و بــرای تحقــق آنهــا تــالش مــی کنــد. مثــالً مــا وقتــی از رفرميســم سياســی صحبــت مــی کنيــم منظورمــان ايــن اســت کــه مــی خواهيــم يــک 

حکومــت را تحــت نظــارت دربياوريــم و ايــن کاری اســت کــه بــا نهادهــای عمومــی و گســرتش جامعــه مدنــی و... صــورت مــی پذيــرد، بــدون آنکــه »مرشوعيــت« قــدرت 

سياســی حاکــم را نقــض کنــد. البتــه منظــورم از مرشوعيــت هــامن Legitimacy اســت.

ملکــم خــان بــا اولــني رســاله اش برنامــه اصــالح طلبانــه اش )رســاله تنظيــامت( را ارائــه مــی دهــد. امــا آيــا نريوهــای اصــالح طلــب در زمانــه مــا هــم چنــني پلــت فــورم و 

برنامــه يــی داشــتند، بايــد گفــت خــري.

-شــام در ايــن کتــاب حجــم قابــل توجهــی را بــه نقــد آرای آجودانــی اختصــاص داده ايــد، مايلــم کــه بــه صــورت گام بــه گام تفــاوت هــای فکــری شــام و ايشــان را مشــخص 

کنيــم. مثــالً آجودانــی معتقــد اســت روشــنفکران صــدر مرشوطــه از جملــه مــريزا ملکــم خــان، بــا تفســري ســنتی مفاهيــم مــدرن، آنهــا را تقليــل دادنــد و در نتيجــه بــا ايجــاد 

درک ناصحيــح از ايــن مفاهيــم موجــب انحــراف مرشوطــه شــدند، موضــع شــام دربــاره ايــن ديــدگاه چيســت؟

آقــای آجودانــی يــک نــگاه عــام بــه جريــان روشــنفکری در نهضــت مرشوطــه دارد و يــک نــگاه خــاص بــه ملکــم. در نــگاه عــام بــه مرشوطــه، ايشــان ايــن بحــث را مطــرح 

مــی کننــد کــه روشــنفکران ايرانــی انديشــه مرشوطيــت را کــه ريشــه در تجــدد و مدرنيتــه غــرب دارد بــا ديانــت اســالم پيونــد زدنــد و بــا ايــن کار بــه تقليــل دهــی آن 

مفاهيــم نويــن انديشــه غربــی پرداختنــد. مثــالً در يکــی از مــوارد خــاص کــه مــی خواهنــد ايــن ادعــای عــام را طــرح کننــد بــه مســاله انتخــاب واژه ملــت بــرای کلمــه 

Nation مــی پردازنــد و اينکــه ايــن کلمــه يــک بــار دينــی داشــته و رهــربی ملــت در ايــن مفهــوم بــا روحانيــت شــيعه بــوده و بــا انتخــاب ايــن کلمــه بــرای Nation، مــا 
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رهــربی روحانيــت را از پيــش پذيرفتيــم کــه ايــن يــک اســتنباط شــخصی اســت. اگــر اينجــا ايــن مفهــوم را بــه عنــوان يکــی از جلــوه هــای تقليــل دهــی مفاهيــم انديشــه 

سياســی نويــن غــرب مــی داننــد بــر ايــن تاکيــد مــی کننــد کــه ايــن انتخــاب، بازتــاب هايــی در جامعــه داشــته و منونــه يــی کــه مــی آورنــد رفتــار »قشــون مــي« و 

گرايــش هــای هــرج و مــرج طلبانــه آنهــا اســت کــه انتخــاب کلمــه ملــت بــرای Nation مــی داننــد. ايشــان بــرای اثبــات ادعاهايــش حتــی چنــد مــورد از اينگونــه درگــريی 

هــا و تناقــض هــا ذکــر منــی کنــد و بــا ايــن يکــی دو مــورد نتيجــه عــام خودشــان را در مــورد رويکــرد روشــنفکران در قبــال مدرنيتــه جمــع بنــدی مــی کننــد و ايــن 

موضعــی اســت کــه از نظــر مــن پذيرفتنــی نيســت.

 - ايــن موضــع بــرای شــام پذيرفتنــی نيســت، يعنــی اينکــه معتقديــد روشــنفکران مفاهيــم مــدرن را در پوشــش مفاهيــم ســنتی طــرح نکردنــد يــا اينکــه معتقديــد ايــن 

کار آنهــا موجــب تقليــل مفاهيــم مــدرن نشــد؟

ــد  ــه را مانن ــی اصــالً مــی توانســت انديشــه مدرنيت ــگ و متــدن غرب ــا فرهن ــه ب ــی در مواجه ــا روشــنفکر غريغرب ــم؛ يکــی اينکــه آي ــا دو مســاله مواجهي ــا اينجــا ب ـ م

روشــنفکران غربــی همزمــان خودشــان درک کنــد؟ آيــا ايــن اتفــاق ممکــن بــوده اســت؟ قطعــاً چنــني فرضــی غلــط اســت. مدرنيتــه در پــی ۳00 ، 400 ســال در غــرب 

مســتقر مــی شــود و آن هــم نــه بــه يــک صــورت در همــه کشــورهای غربــی )بلکــه متناســب بــوده اســت بــا ويژگــی هــای هــر جامعــه(. ايــن در حالــی اســت کــه 

روشــنفکر در جامعــه غريغربــی اصــالً در مواجهــه بــا متــدن مــدرن غربــی متولــد مــی شــود، يعنــی جامعــه غريغربــی پيــش از آنکــه در مواجهــه بــا فرهنــگ و متــدن 

غربــی قــرار گــريد، اصــالً دارای روشــنفکر بــه معنــای جديــد آن نيســت. اديــب، روحــاين، وزيــر و انديشــمند دارد امــا روشــنفکر نــدارد. در مرحلــه اول بــه وجــود آمــدن 

روشــنفکران، آنهــا چنــد نفــر تــک روشــنفکر بودنــد و بايــد مرحلــه يــی مــی گذشــت تــا ايــن افــراد در تــداوم حرکــت خودشــان جريانــی را بــه عنــوان جنبــش يــا جريــان 

روشــنفکری بــه وجــود آورنــد.

مثــالً در نيمــه دوم قــرن نوزدهــم تــک روشــنفکران جامعــه ايــراين، مثــل آخونــدزاده، مــريزا آقاخــان کرمــاين، طالبــوف و ملکــم خــان ظهــور کــرده و رشوع مــی کننــد 

بــه ديــدن جامعــه و عقــب ماندگــی هــای آن در آيينــه فرهنــگ و متــدن نويــن غــرب و در پــی هــامن شــناخت نســبی کــه از عقــب ماندگــی هــای جامعــه خــود مــی 

يابنــد بــه فکــر چــاره مــی افتنــد.

- بــه گفتــه شــام روشــنفکر جامعــه غريغربــی چــاره يــی جــز درک تقليــل يافتــه از مفاهيــم مــدرن نــدارد. ايــن ناچــاری هــم مــورد تاييــد آجودانــی اســت و بــرای او 

هــم قابــل درک، امــا قابــل درک بــودن لزومــاً بــه معنــای قابــل دفــاع بــودن اســت؟

ـ روشــنفکر جامعــه غريغربــی وقتــی خــودش را در آيينــه فرهنــگ جامعــه غربــی کــه وارد جامعــه اش شــده مــی بينــد، تــازه متولــد مــی شــود. او خــودش را در فرهنــگ 

و متدنــی مــی بينــد کــه در خاســتگاه خــودش ۳00 ، 400 ســال اســت کــه رشــد کــرده و تــداوم داشــته و متحــول شــده، پــس وقتــی بــا آن روبــه رو مــی شــود منــی توانــد 

آن فرهنــگ و متــدن غربــی را مثــل يــک روشــنفکر غربــی ببينــد، بنابرايــن بــه صورتــی تقليــل يافتــه آن را درک مــی کنــد. مــن اول مــی خواهــم روی ايــن تاکيــد کنــم 

کــه مــا منــی توانيــم انتظــار داشــته باشــيم روشــنفکر جامعــه غريغربــی مدرنيتــه سياســی را ماننــد هــگل در »فلســفه حــق« درک کنــد. چنــني انتظــاری گزافــه گويــی 

و فکــری انتزاعــی اســت. بنابرايــن ايــن روشــنفکر، آن فرهنــگ و متــدن را بــه ناگزيــر، بــه صــورت تقليــل يافتــه، پراکنــده و جزيــی درک مــی کــرده و بــه مــرور زمــان 

همچنــان کــه در تلفيــق درک خــودش از فرهنــگ نويــن غــرب و جامعــه خــودش پيــش مــی رفــت مــی توانســت بــه آن فرهنــگ مســلط شــود. پــس اول بايــد ايــن 

را پذيرفــت کــه جــز ايــن درک تقليــل گرايانــه، ســطحی يــا جزيــی اصــالً چــاره ديگــری نبــوده اســت. حــاال بحــث بــر رس ايــن اســت کــه روشــنفکران بــا انتخــاب ايــن 

نــوع کلــامت مثــل ملــت بــه جــای آن مفاهيــم غربــی آيــا آن مفاهيــم را تقليــل دادنــد يــا خــري؟ از نظــر آقــای آجودانــی ايــن کار را کردنــد. امــا ايــن توضيــح ايشــان از 

نظــر مــن غلــط اســت بــه ايــن معنــی کــه در مــورد همــني کلمــه ملــت ايــن کلمــه در جامعــه ســنتی مفهــوم پــريوان آيــني و ديــن وجــود دارد. امــا مطلــق ديــن مطــرح 

اســت نــه پــريوان ايــن يــا آن ديــن. يعنــی مــا از ملــت زرتشــتي، ملــت عيســوی صحبــت مــی کنيــم و ايــن ارتباطــی بــه روحانيــت شــيعه نــدارد. آن کلمــه يــی کــه در 

خــود رهــربی روحانيــت شــيعه را بــر پــريوان مذهــب شــيعه مســترت دارد، امــت اســت. در دوره نهضــت مرشوطــه بــا انتخــاب مفهــوم ملــت و ملــی رسيعــاً ايــن واژه آن 

پشــتوانه دينــی خــودش را از دســت داد. ايــن را در کتــاب و در توضيــح ماجــرای بســت نشــينی در ســفارت انگليــس بــه تفصيــل نشــان داده ام کــه مــردم و روحانيــان و 

روشــنفکران بــا تغيــري نــام مجلــس شــورای ملــی بــه مجلــس شــورای اســالمی مخالفــت کردنــد. پــس ملــی را در يــک مفهــوم سياســی درک مــی کردنــد بنابرايــن در اينجــا 

مــا بــا تقليــل دادن روبــه رو نيســتيم، بلکــه بــا اعتــال دادن روبــه روييــم. يــا مثــالً در مــورد مفهــوم آزادي، مــا اصــالً مفهــوم آزادی بــه معنــای Freedom در فرهنــگ 

غــرب را در فرهنــگ ســنتی خودمــان نداريــم. آنچــه داشــتيم کلمــه آزاد در معنــای حقوقــی اســت نــه ســيايس، آزاد در برابــر بــرده، ايــن کلمــه را روشــنفکر مــی گــريد 

آن را تبديــل بــه کلمــه آزادی مــی کنــد و ســپس آن را بــه جــای Freedom مــی گــذارد و در معنــای سياســی بــه کار مــی بــرد. وقتــی ملکــم از آزادی بيــان و قلــم حــرف 

مــی زد، ديگــر کســی آزادی را در معنــای حقوقــی درک منــی کــرد، بلکــه در معنــای سياســی درک مــی کــرد، بنابرايــن آيــا اينجــا بــا تقليــل دهــی روبــه رو هســتيد يــا بــا 

اعتــالی يــک کلمــه يــی دارای بــار حقوقــی بــه کلمــه يــی دارای بــار ســيايس؟

- آجودانــی هــم مثــال هايــی را مطــرح مــی کنــد کــه نشــان مــی دهــد ايــن کلمــه بــار سياســی داشــته، مثــالً انتقــاد آخونــدزاده از آرم مذهبــی روزنامــه ملــت و... امــا 

منظــور او درک عمومــی مــردم و معنايــی از ايــن کلمــه اســت کــه در آن زمــان غلبــه داشــته، نــه درک سياســی نفراتــی معــدود. بحــث مــا هــم از همــني نقطــه ابتدايــی 

رشوع مرشوطــه خواهــی اســت کــه بــا انتخــاب مفاهيــم ســنتي، مناينــدگان طبقــات ســنتی وارد عرصــه شــدند.

ـ ايــن پيــش از انقــالب مرشوطــه اســت. آن بســت نشــينی کــه مــن در ســفارت انگليــس گفتــم زمانــی اســت کــه هنــوز فرمــان مرشوطــه امضــا نشــده و مــردم و رهــربان 

فکــری آنهــا مفهــوم ملــی را در يــک ســطح سياســی درک مــی کردنــد. وقتــی آزادی قلــم و بيــان را ملکــم پيــش از مرشوطــه طــرح مــی کنــد، در معنــای سياســی فهميــده 

مــی شــده امــا اساســش در جامعــه مــا بــار ســنتی داشــته اســت. يــا کلمــه انقــالب کــه معــادل Revolution انتخــاب شــد. در دوره پيــش از انقــالب مرشوطــه، ايــن 
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مفهــوم در هــامن صــورت فرانســوی رولوســيون بــه کار مــی رفــت و هنــوز معادلــی در زبــان فارســی پيــدا نکــرده بــود. امــا بعــد در دوره انقــالب مرشوطــه بــرای آن 

کلمــه انقــالب را مــی گذارنــد کــه اصــالً يــک بــار منفــی و بــه معنــای غلبــه امــر بــد دارد و ســپس بــار سياســی و مثبــت پيــدا مــی کنــد. امــا ايــن بــار سياســی بــه 

رسعــت پذيرفتــه مــی شــود. آيــا اينجــا بــا فرهنــگ ســازی روبــه روييــم يــا بــا تقليــل دادن يــک مفهــوم؟ اگــر معنــای سياســی آن پذيرفتــه منــی شــد مــی توانســتيم 

از ايجــاد آشــفته فکــری و پيامدهــای عملــی آن صحبــت کنيــم. امــا ايــن معــادل يابــی هــا نــه آشــفته فکــری پديــد آورد و نــه پيامدهــای واقعــی مخــرب در عرصــه 

عمــل. ببينيــد وقتــی يــک مفهــوم ســنتی بتوانــد بــر بســرت فرهنــگ مــدرن بازتوليــد شــود و بــر زمينــه همــني فرهنــگ مــدرن پذيرفتــه و حامــل آن شــود ديگــر آن 

مفهــوم ســنتی متحــول شــده اســت. ايــن بــه معنــای فرهنــگ ســازی اســت نــه تقليــل دهــی مفاهيــم فرهنــگ مــدرن. در معــادل يابــی بــرای مفهــوم nation يــا 

freedom همــني اتفــاق افتــاد و پيامــد مخربــی نيــز نداشــت. خــود آقــای آجودانــی تنهــا مثالــی را کــه مــی زننــد دربــاره حرکــت هــای هــرج و مــرج طلبانــه قشــون 

ملــی اســت کــه چــون گارد ناســيونال را بــه قشــون ملــی ترجمــه مــی کنيــم و در فرهنــگ ســنتی مــا هــم ملــت و دولــت در تضــاد بــا هــم بودنــد، بنابرايــن گارد 

ناســيونال فکــر مــی کننــد بايــد بــا دولــت مرشوطــه بجنگنــد. در حالــی کــه ايــن توضيــح بــا واقعيــت تاريخــی ســازگار نيســت.

جامعــه يــی کــه دو هــزار ســال زيــر حکومــت اســتبدادی اســت بــرای حــذف اســتبداد، دســت بــه انقــالب مــی زنــد. انقــالب نريوهايــی را آزاد مــی کنــد کــه اگــر 

حکومــت بعــد از انقــالب ظرفيــت هــای الزم بــرای جــذب آنهــا را نداشــته باشــد ايــن نريوهــا لزومــاً گرايــش هــرج و مــرج طلبانــه پيــدا مــی کننــد؛ بــرای مــردم 

و نريوهايــی کــه اصــالً شــناختی از فعاليــت سياســی دموکراتيــک نداشــتند چطــور ممکــن بــود بالفاصلــه بعــد از انقــالب ايــن گرايــش دموکراتيــک و منطبــق بــر 

قانــون پذيــری را بــروز دهنــد. وقتــی مجلــس اول تشــکيل مــی شــود محمدعليشــاه در قــدرت اســت و نريوهــای سياســی او را بــه عنــوان شــاه پذيرفتنــد. يعنــی 

اينکــه حکومــت يــک حکومــت پادشــاهی اســت کــه اســتبدادی نيســت. آيــا ايــن متايــز را مــردم ســاده واقعــاً درک مــی کردنــد؟ انقــالب بــا اســتبداد مخالــف بــود 

امــا ســلطنت را حفــظ کــرده بــود.

- يعنی از سلطنت مرشوطه درکی نداشتند اما برای آن مبارزه کردند؟

ـ بحــث مــن فــرق ايــن نــوع حکومــت بــا نــوع حکومــت قبلــی اســت و اينکــه آيــا مــردم عــادی ايــن فــرق را درک مــی کردنــد؟ درک ايــن امــر از ســوی مــردم بــه 

زمــان زيــادی احتيــاج داشــت. اينکــه وقتــی دولتــی تحــت نظــارت مجلــس اســت و فرامــني مجلــس بــرای شــاه الزم االجــرا اســت، ايــن نظــام پارملانــی اســت و بــا 

حکومــت ســلطنتی اســتبدادی فــرق دارد آيــا از ســوی مــردم فاقــد شــناخت سياســی بــه رسعــت فهميــده مــی شــد؟ زمــان زيــادی الزم بــود تــا بــا انديشــه سياســی 

نويــن آشــنا شــوند و همچنــني زمــان زيــادی بــرای اينکــه مــردم بتواننــد بــا دريافــت هــای نــو کار کننــد.

زمان بسياری الزم بوده که يک فرهنگ استبدادی دو هزار ساله به سمت يک فرهنگ دموکراتيک ميل کند.

مــن در کتــاب نقــل قولــی از گرنهــاوزر آورده ام؛»هــر کجــا اقتــدار سياســی از پيــش اســتقرار يافتــه، بســيار مســتبدانه باشــد جانشــينی رسيــع و خشــونت آميــز يــک 

جنبــش دموکراتيــک بــه جــای آن، راه را بــرای پيدايــش جنبــش هــای تنــدرو همــوار مــی ســازد کــه بــه کشــاندن ايــن دموکراســی در جهــات ضددموکراتيــک گرايــش 

دارنــد.« ثقــه االســالم هــم در رســاله الالن بــا همــني اســتدالل علــت هــرج و مــرج هــا را توضيــح مــی دهــد و ايــن در تضــاد کامــل بــا آن توضيحــی اســت کــه آقــای 

آجودانــی مطــرح مــی کنــد. منــی تــوان ايــن هــرج و مــرج هــا را رصفــاً بــه انتخــاب يــک کلمــه بــه جــای يــک مفهــوم توضيــح داد. ايــن يــک نــوع اســتنباط شــخصی 

اســت کــه ربطــی بــا رويــداد تاريخــی نــدارد.

 

ــا ايــن کار ســبب اعتــالی  - در واقــع شــام نــه تنهــا بــه تقليــل معنــای مفاهيــم غربــی توســط روشــنفکران معتقــد نيســتيد بلکــه نظرتــان ايــن اســت کــه آنهــا ب

مفاهيــم ســنتی شــدند.

ـ مــن مــی خواهــم بگويــم کــه روشــنفکران صــدر مرشوطــه، در مجمــوع، مفاهيــم فرهنــگ نويــن را رصفــاً بــا مفاهيــم فرهنــگ ســنتی بيــان منــی کردنــد تــا از ايــن 

طريــق در مــورد آن مفاهيــم نويــن بيگانــه زدايــی و غرابــت زدايــی کــرده باشــند.

از نظــر مــن ايــن وجهــی کــه آقــای آجودانــی خيلــی پررنــگ مــی بينــد و ســعی مــی کنــد در کتــاب هــم آن را پررنــگ نشــان دهــد در واقعيــت پررنــگ نبــوده 

اســت. شــام در آثــار معــدودی ايــن گرايــش را- آن هــم نــه بــه ايــن شــکل کــه از دل ســنت مفاهيمــی بــرای ناميــدن مفاهيــم غــرب اســتخراج کننــد- مــی بينيــد. 

خيلــی مفاهيــم اصــالً در فرهنــگ ســنتی مــا وجــود نداشــتند. آنچــه مــی توانــد جلــوه يــی از نظــر آقــای آجودانــی باشــد، مثــالً رســاله يــک کلمــه مستشــارالدوله 

اســت کــه بــه طــور بســيار آگاهانــه يــی در خصــوص موضوعــات عرفــی و دنيــوی و تحــت راهناميــی ملکــم مــی نويســد. مستشــارالدوله يکــرسی قوانينــی از اعالميــه 

حقــوق بــرش و شــهروند را مــی گــريد و ســعی مــی کنــد بــرای آن توجيهاتــی بيــاورد تــا بتوانــد مدعــی شــود در فرهنــگ مــا هــم ايــن مســائل وجــود داشــته اســت. 

در جــواب ايــن ســوال کــه ادعــای روشــنفکران مــا در ايــن مــورد چــه بــود و چگونــه بــروز مــی يافــت مــی توانــم دو نکتــه را مطــرح کنــم؛ يکــی اينکــه ادعــا مــی 

کردنــد کــه همــه آنچــه غربــی هــا مــی گوينــد در ديــن اســالم وجــود دارد و از اســالم ريشــه گرفتــه و بــه آنجــا رفتــه اســت. ادعــای ديگــر کــه طــرح مــی کردنــد 

ايــن بــود کــه هيــچ کــدام از نظراتــی کــه بــرای تغيــري جامعــه ارائــه مــی دهيــم بــا احــکام اســالمی در تعــارض نيســت و در اســالم هــم هيــچ حکــم و اصلــی نيســت 

کــه نظــرات مــا را رد کنــد. در واقــع ايــن مســاله را بــه عنــوان »ادعــا« طــرح مــی کردنــد. حــاال چــرا ايــن کار را مــی کردنــد؟ ملکــم مشــخصاً در ســخرنانی دربــاره 

»مدنيــت ايــراين« کــه بــرای روشــنفکران انگليســی مطــرح مــی کنــد مــی گويــد در جامعــه مــا اســالم نقــش و جايــگاه مهمــی دارد و اگــر شــام بخواهيــد حرفــی را 

در جامعــه مــا مطــرح کنيــد و ايــن فکــر در ذهــن آنهــا باشــد کــه ايــن حــرف هــا از جامعــه يــی کــه ديــن مســيحيت در آن حاکــم اســت آمــده، آن را نخواهنــد 

پذيرفــت. مــا ناچاريــم بگوييــم ايــن حــرف هــا از خــود اســالم نشــأت گرفتــه و بــه آنجــا رفتــه اســت. ايــن را خودشــان رصيحــاً بيــان مــی کننــد کــه مــا يــک »ادعــا« 

طــرح مــی کنيــم بــدون آنکــه آن را اثبــات کننــد.
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در مــورد دوم هــم همــني طــور بــوده اســت، مثــالً ملکــم خــان، در دوره دوم فعاليــت سياســی اش کــه حکومــت مرشوطــه و مجلــس شــورای ملــی و تفکيــک 

قــوا را طــرح مــی کنــد هيــچ وقــت منــی رود در فرهنــگ اســالمی بگــردد و مفاهيــم موضوعاتــی را بيابــد و بگويــد ايــن هــامن چيــزی اســت کــه مــن مــی گويــم. 

ملکــم فقــط مــی گويــد اينهــا بــا قوانــني اســالم تعــارض نــدارد و ايــن را مرتبــاً تکــرار مــی کنــد. او ايــن را فقــط »ادعــا« مــی کنــد. ملکــم در دوره نخســت فعاليــت 

سياســی اش کــه اســرتاتژی اصالحــات از بــاال را پيــش مــی بــرد، در رســاله »دفــرت قانــون« مجموعــه يــی از مــواد قانونــی بــرای اصــالح امــور طــرح مــی کنــد. 

يکــی از آنهــا دربــاره امنيــت جانــی اســت. او در يــک حکومــت اســتبدادی ايــن مســاله را کــه در ســنت سياســی مــا وجــود نــدارد طــرح مــی کنــد و مــی نويســد؛ 

»جميــع فقــرات ضامنــت جانــی در رشيعــت مطهــره اســالم بــر وجــه اکمــل وضــع شــده اســت و االن کاری کــه داريــم ايــن اســت کــه بــر جميــع احکامــی کــه 

در بــاب ضامنــت حقــوق جانــی در احاديــث متفــرق اســت بــه هــامن طريقــی کــه دول فرنــگ ايــن مطالــب را ترتيــب داده و قــرآن دولــت خــود ســاخته انــد 

مــا نيــز رســامً ترتيــب داده مبــدل بــه قوانــني دولتــی ســازيم.« يعنــی اول فقــط يــک ادعــا را طــرح مــی کنــد کــه متــام ايــن قوانــني در اســالم هســت. امــا منــی 

گويــد کجــا؟ بالفاصلــه مــی گويــد آن طــوری کــه دول فرنــگ ايــن قوانــني را تدويــن کردنــد مــا هــم بايــد ايــن کار را بــه هــامن گونــه کــه آنهــا کردنــد بکنيــم.

ــاز هــم مدعــی مــی  نکتــه جالــب توجــه ايــن اســت کــه اگــر ايــن روشــنفکران نظــری را بيــان مــی کردنــد کــه حتــی آشــکارا برخــالف احــکام اســالمی بــود ب

شــدند - ببينيــد مدعــی مــی شــدند - کــه روح اســالم بــا نظــر آنــان موافــق اســت. مثــالً ملکــم موافــق تــک همــرسی بــوده و بــا اينکــه مــی دانســت در اســالم 

چندهمــرسی پذيرفتــه شــده اســت امــا ادعــا مــی کــرد کــه روح اســالم بــا تــک همــرسی موافــق اســت. ايــن فقــط ادعــا بــود. چــون ديگــر منــی گفــت کجــای ايــن 

روح بــا تــک همــرسی موافــق اســت.

- البتــه ملکــم در متــام طــول حيــات دوم فکــری اش و در اکــرث شــامره هــای روزنامــه قانــون در پــی اثبــات ايــن ادعــا اســت. در ايــن بخــش از صحبــت شــايد 

بهــرت اســت دربــاره وضعيــت و جايــگاه روحانيــون در دوره قاجــار بپردازيــم. آيــا روحانيــون در زمــان قاجــار نســبت بــه زمــان صفويــه از قــدرت کمــرتی برخــوردار 

بودنــد يــا جدايــی آنهــا از دربــار موقعيــت آنهــا را ارتقــا بخشــيده بــود؟

ـ مــن در فصــل اول کتــاب »تاملــی بــر عقــب ماندگــی مــا« وحــدت و تضــاد روحانيــت و دســتگاه ســلطنت را از دوره صفويــه بــه ايــن ســو تــا حــدودی مطــرح 

کــردم. روحانيــت شــيعه در ايــران دوران صفويــه اســت کــه بــه قــدرت نزديــک مــی شــود و بــه صــورت يــک نهــاد بوروکراتيــک، جزيــی از ديوانســاالری حکومــت 

مــی شــود. بــه مــرور، هــم درگــريی هــای درون روحانيــت پيــش بــرده و حــل مــی شــود )مثــل درگــريی اخباريــون و اصوليــون( و هــم اينکــه بــا ســقوط صفويــه 

زمينــه جدايــی دســتگاه روحانيــت از دســتگاه ســلطنت فراهــم مــی شــود. مثــالً وقتــی افغــان هــا قــدرت را بــه دســت مــی گرينــد چــون افغــان هــا ســنی انــد 

روحانيــت شــيعه از ايــران خــارج و در عتبــات اســتقرار پيــدا مــی کنــد و از حکومــت جــدا مــی شــود و بــرای بقــای خــودش بــا مــردم و تجــار پيونــد برقــرار مــی 

کنــد. در دوره افشــاريه بــر ايــن جدايــی تاکيــد بيشــرتی گذاشــته مــی شــود زيــرا سياســت مذهبــی نادرشــاه مــورد پذيــرش روحانيــت شــيعه نيســت. بــا آمــدن 

قاجاريــه در زمــان آقامحمدخــان قاجــار کــه او گرايــش ســخت مذهبــی دارد تضــاد ميــان دســتگاه ســلطنت و روحانيــت کاهــش مــی يابــد. در دوره فتحعلــی شــاه، 

دســتگاه روحانيــت از چنــان قــدرت و مترکــزی برخــوردار مــی شــود کــه نظريــه واليــت فقيــه بــه عنــوان بديــل ســلطنت را در پــی حــدود صــد ســال جمــع بنــدی 

و مطــرح مــی کنــد. بــه مــرور و بــا جــدا شــدن روحانيــت از دســتگاه ســلطنت و اتــکا بــر اقشــار مــردم، قــدرت آنهــا افزايــش پيــدا کــرد.

بنابرايــن در دوره تــدارک انقــالب مرشوطــه، قــدرت روحانيــت بــه گونــه يــی بســيار متمرکــز در باالتريــن حــد خــودش قــرار دارد. يــک منونــه اش اينکــه در جنبــش 

تنباکــو روحانيــت در تعــارض بــا حکومــت قــرار مــی گــريد و پــريوز مــی شــود. روشــنفکران در نهضــت تنباکــو در حاشــيه قــرار داشــتند و رهــربی بــا روحانيــت 

. بود

امــا بــه فاصلــه ۱5 ســال از جنبــش تنباکــو تــا مرشوطــه، روشــنفکران از نــريوی حاشــيه يــی سياســی بــه رهــربان فکــری جنبــش مرشوطــه تبديــل مــی شــوند، بــني 

روحانيــت شــکاف ايجــاد مــی کننــد و حاميــت بخشــی از آنهــا را از برنامــه سياســی خودشــان جلــب کــرده و آ نــان را بــه حاميــت از حکومــت مرشوطــه پارملانــی 

ســوق مــی دهنــد.

- آيــا اتفاقــی کــه در ايــن ۱5 ســال مــی افتــد ايــن اســت کــه روشــنفکران مدعــی مــی شــوند حکومــت پارملانــی و ديگــر عنــارص فرهنــگ غربــی تعارضــی بــا 

ســنت مــا نــدارد؟

ـ اگــر روشــنفکران چنــني ادعايــی منــی کردنــد آيــا از نظــر شــام ممکــن بــود روحانيــت شــيعه کــه نظريــه سياســی خــودش يعنــی حکومــت فقهــی و رشعــی بــا 

رهــربی فقيــه جامــع الرشايــط را داشــت، نظريــه اش را رهــا کنــد و بــه دنبــال خــط و مشــی يــی بيايــد کــه علنــاً گفتــه مــی شــود متعلــق بــه غــرب اســت. آيــا 

روحانيــت و مــردم از چنــني برنامــه و جنبشــی حاميــت مــی کردنــد؟ بــه هرحــال روشــنفکران رهــربی مــردم را نداشــتند و بــه خصــوص پــس از نهضــت تنباکــو 

بــه درســتی فهميــده بودنــد ايــن روحانيــت اســت کــه رهــربی مــردم را مــی توانــد داشــته باشــد. منتهــا بايــد ايــن روحانيــت را بــه ســمت حاميــت از مرشوطــه 

ســوق مــی دادنــد. بــرای انجــام ايــن کار »ناگزيــر« بودنــد کــه بگوينــد مرشوطــه خواهــی بــا ســنت اســالمی در تقابــل نيســت. روشــنفکران ايــن ادعــا را در دفــع 

حمــالت روحانيونــی مطــرح مــی کردنــد کــه از موضــع دفــاع از رشع بــا حکومــت قانــون مخالفــت مــی کردنــد.

بحــث ايــن روحانيــان ايــن بــود کــه متــام گفتــه هــا و نظــرات روشــنفکران متعلــق بــه ملــل عيســوی اســت و مــی خواهنــد ايــن قوانــني را بــر جهــان اســالم حاکــم 

کننــد، ضــد ايــن را هــم روشــنفکران طــرح مــی کردنــد ولــی ايــن فقــط »ادعــا«ی آنهــا بــود.



گیتی مداری - 106

- منظورتان از »ادعا« اين است که خود روشنفکران هم به آن اعتقاد نداشتند و به نادرستی اش آگاه بودند؟

ـ بلــه، ملکــم يــک روشــنفکر مــادی اســت و ايــن را از صحبــت هايــش بــا آخونــدزاده در تفليــس مــی تــوان فهميــد، امــا او در جامعــه يــی فعاليــت مــی کــرد 

کــه مردمــش مســلامن هســتند و روحانيــت آن بســيار قــوی اســت و در دوره دوم فعاليــت سياســی خــود مــی خواهــد ايــن مــردم را بــه رهــربی روحانيــت شــيعه 

عليــه قاجاريــان بشــوراند.

-شــايد شــام بــه ايــن دليــل از ناگزيــری روشــنفکران بــرای چنــني کاری دفــاع مــی کنيــد کــه پيــش فــرض اساســی تــان ايــن اســت کــه روشــنفکران بــر رس يــک 

دوراهــی بودنــد؛ يکــی اصالحــات از بــاال و جــذب حکومــت شــدن و ديگــری جلــب حاميــت روحانيــون و اصالحــات از پايــني. و ايــن پيــش فرضــی اســت کــه 

آجودانــی مــورد نقــد قــرار مــی دهــد و انگيــزه سياســی روشــنفکران را موجــب ارائــه راه حــل هــای سياســی و در نتيجــه عــدم توجــه بــه اصــول و مبانــی تجــدد 

معرفــی مــی کنــد امــا شــام داشــن انگيــزه سياســی را بــه هيــچ وجــه مــورد نقــد قــرار منــی دهيــد.

ـ بــه گفتــه آقــای آجودانــی روشــنفکران فقــط بــا انگيــزه سياســی بــا مســائل برخــورد مــی کردنــد. امــا مــن مــی گويــم فقــط ايــن نبــوده اســت. آنهــا بــه دنبــال 

تحــول سياســی در جامعــه بودنــد. مهــم تريــن محــور فعاليــت سياســی آنهــا ســاقط کــردن حکومــت اســتبدادی و نشــاندن مرشوطــه پارملانــی بــه جــای آن بــوده. 

ايــن يــک هــدف سياســی اســت، منتهــا ايــن بــه معنــای آن نيســت کــه آنهــا سياســت زده انــد. ايــن روشــنفکران در همــه زمينــه هــا فعاليــت مــی کردنــد؛ از تغيــري 

الفبــا گرفتــه تــا گســرتش علــوم، تغيــري آمــوزش و پــرورش و رفــع موانــع حقوقــی و اقتصــادی در همــه زمينــه هــا فعاليــت مــی کردنــد. فقــط مســاله سياســت 

نبــود. ملکــم در دوره دوم فعاليــت خــودش مجامعــی بــه اســم مجامــع آدميــت در ايــران ســازماندهی مــی کنــد. بــرای ايــن مجامــع برنامــه يــی بــه اســم مــرام 

آدميــت تدويــن مــی کنــد. ايــن مــرام آدميــت اساســاً از آمــوزه اومانيســتی آگوســت کنــت گرفتــه شــده، آيــا ايــن سياســی کاری اســت؟ مــرام آدميــت ملکــم يــک 

مــرام اومانيســتی اســت و در تقابــل بــا فرهنــگ ســنتی اجتامعــی و سياســی جامعــه ماســت، هيــچ ربــط مســتقيمی هــم بــا سياســت نــدارد، ملکــم در رســاله هــای 

»اصــول آدميــت« و رســاله هــای ديگــر هفــت تکليــف بــرای کســی کــه او را آدم مــی خوانــد در نظــر مــی گــريد؛ اجتنــاب از بــدي، اقــدام بــه نيکــي، رفــع ظلــم، 

اتفــاق، طلــب علــم، ترويــج آدميــت و حفــظ نظــام مجامــع آدميــت. اينهــا ربــط مســتقيمی بــا سياســت نــدارد. مــرام آ دميــت او بيشــرت بــر اصــول اومانيســتی 

تکيــه دارد. اينهــا را منــی شــود بــه انگيــزه هــای سياســی تقليــل داد. خــود آگوســت کنــت کــه در فرانســه اومانيســم را تئوريــزه مــی کنــد، هــامن جــا از برخــی 

آمــوزه هــای مســيحيت اســتفاده مــی کنــد، بــه گونــه يــی کــه نشــان دهــد اومانيســم در مســيحيت هــم وجــود دارد، در حالــی کــه ايــن دو بــا هــم در تضادنــد. 

امــا کنــت هــم بــرای اينکــه در جامعــه مســيحی حرفــش را ترويــج دهــد، ايــن مســاله را مطــرح و »ادعــا« مــی کنــد.

 

- امــا ايــن کار او باعــث نشــد کــه کشــيش هــا پرچمــدار حرکــت هــای اومانيســتی شــوند ولــی در اينجــا گفــن اينکــه آنچــه در تجــدد هســت در ســنت هــم 

وجــود دارد، مناينــده ســنتی تريــن طبقــات را وارد عرصــه کــرد.

ـ در ايــران روحانيــت وارد عرصــه مــی شــوند بــه ايــن دليــل کــه قــدرت مســلط را داشــتند. تحــول سياســی در غــرب از حکومــت هــای فئودالــی بــه حکومــت هــای 

مطلقــه و ســپس تــا حکومــت هــای مرشوطــه پارملانــی و جمهــوری خيلــی بــا تحــوالت جامعــه مــا متفــاوت اســت. در جنبــش مرشوطــه، روشــنفکران حاميــت 

ــا نيســت کــه طرفــداری آنهــا از حکومــت  ــه آن معن ــن ب ــد، امــا اي ــون و در جهــت مرشوطــه خواهــی جلــب مــی کنن ــون را از حکومــت قان بخشــی از روحاني

مرشوطــه پارملانــی باعــث شــد آنهــا نظريــه حکومــت فقهــی - رشعــی بــه رهــربی فقيــه جامــع الرشايــط را تــرک کننــد. نائينــی کــه نويســنده معــروف تريــن رســاله 

در دفــاع از مرشوطــه اســت، مــی گويــد حکومــت مرشوطــه و حکومــت اســتبدادی هــر دو کنيــز سياهپوســتی هســتند کــه اولــی دســتان متيــزی دارد و دومــی 

نــه. بــرای او دفــاع از مرشوطــه دفــع افســد بــا فاســد اســت، يعنــی حکومــت مرشوطــه را هــم فاســد مــی دانــد. نکتــه جالــب ايــن اســت کــه روشــنفکری کــه 

خيلــی انتزاعــی بــه مســائل نــگاه مــی کنــد و از مــن و بطــن واقعيــت حرکــت منــی کنــد، مــی توانــد ايــن طــور تعبــريات و ادعاهــا را کــه روشــنفکران صــدر 

مرشوطــه ابــراز مــی کردنــد موجــب انحــراف مرشوطــه بدانــد امــا ببينيــم خــود شــيخ فضــل اللــه کــه در بطــن واقعيــت بــود و آن را مــی شــناخت چگونــه بــه 

مســاله نــگاه مــی کنــد. بعــد از روی کار آمــدن محمــد علــی شــاه، شــيخ فضــل اللــه در پــی جدايــی از مرشوطــه خواهــان و در جريــان ميــدان توپخانــه و در 

جمــع مــردم زيــادی اعــالم مــی کنــد کــه آنچــه ايــن مرشوطــه خواهــان مــی گوينــد، مثــالً برابــری خواهــي، همــه نظــرات ملکــم ارمنــی بــی ديــن اســت. او مــی 

دانســته کــه ايــن حــرف هــا از کجــا ناشــی شــده اســت. رهــربی فکــری نهضــت مرشوطيــت بــا روشــنفکران و رهــربی سياســی بــا روحانيــون، رهــربی ســازمانی و 

تدارکاتــی هــم بــا قــرش تجــار بــوده اســت.

 

- امــا نکتــه مهــم ايــن اســت کــه انقــالب مرشوطــه کــه بــه گفتــه شــام روشــنفکرانی مثــل ملکــم در جريــان آن کار اشــتباهی نکردنــد، نــاکام مانــد و شکســت 

خــورد و در دوره مــا مرشوعــه خواهــان پــريوز شــدند، شــام شکســت مرشوطــه را چگونــه ارزيابــی مــی کنيــد؟

ـ اول ايــن را بگويــم کــه هرچنــد تاکتيــک ملکــم در جلــب حاميــت روحانيــت از برنامــه سياســی اش را کــه در راديــکال تريــن مرحلــه اســتقرار حکومــت مرشوطــه 

پارملانــی بــود درســت مــی دانــم امــا معتقــدم او در اجــرای ايــن تاکتيــک لغــزش هايــی داشــت کــه در کتــاب نيــز بــه منونــه هايــی از آنهــا اشــاره کــرده ام.

ــر محــور تضــاد ســنت و  امــا در مــورد ســوال شــام بايــد بگويــم بســياری از روشــنفکرانی کــه مــی خواهنــد تحــوالت دوران معــارص ايــران را نشــان بدهنــد ب

مدرنيتــه ايــن تحــوالت را تبيــني مــی کننــد و همــني باعــث مــی شــود ســطح بحــث بــه يــک ســطح فکــری و انتزاعــی کشــيده شــود و عمدتــاً بــه همــني ســطح 

محــدود مبانــد. روشــنفکرانی مثــل آقــای آجودانــی اينگونــه بــه مســاله نــگاه مــی کننــد و بــرای تحــوالت فکــری در دوره معــارص اولويــت قائلنــد. از نظــر مــن 

ــان ايــن دو وحــدت هــم هســت، يعنــی ايــن دو رابطــه ديالکتيکــی دارنــد. هــر عنــر ســنتی  ــه اينکــه ميــان ســنت و مدرنيتــه تضــاد وجــود نــدارد امــا مي ن
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کــه بتوانــد بــر زمينــه مدرنيتــه بازتوليــد شــود بــه يــک مفهــوم مــدرن تبديــل مــی شــود؛ يعنــی ديگــر مفهــوم ســنتی نيســت. در عــني حــال مدرنيتــه نيــز ســنت هــای 

خــودش را ايجــاد مــی کنــد، يعنــی مدرنيتــه و جامعــه مــدرن هويــت دارنــد و هويــت از جنبــه يــی خــاص اصــالً بــه معنــای تحــول ســنت در طــول زمــان يــا مــدرن 

شــدن مــداوم ســنت اســت. در ايــن رونــد مــداوم هــر عنــری از ســنت کــه نتوانــد مــدرن شــود بــه مــرور حــذف مــی شــود. جــدا از ايــن، تحــوالت جامعــه غربــی را 

نبايــد بــه صــورت تضــاد ســنت - مدرنيتــه ديــد بلکــه بايــد بــه شــکل تضــاد جامعــه ســنتی - جامعــه مــدرن ديــد. جامعــه مــا يــک جامعــه ســنتی بــوده، پــس لــرزه هــای 

شکســت ايــران از روســيه، ايــن جامعــه از درون فــرو پاشــيده را، بــه اصالحــات ســوق مــی دهــد و حاکميــت را مجبــور بــه تــن دادن بــه اصالحــات مــی کنــد. حــدود 

يکصــد ســال تــداوم تضــاد بــني نــريوی هــای تحــول خــواه و حکومــت خواهــان حفــظ وضــع موجــود بــه نهضــت مرشوطــه مــی رســد و بــه حــذف حکومــت اســتبدادی 

و اســتقرار حکومــت قانونــی منجــر مــی شــود امــا ايــن انقــالب بــه شکســت منتهــی مــی شــود و منــی توانــد از دســتاوردهای خــودش حاميــت کنــد و نهايتــاً در حکومــت 

رضاشــاه نقــض و نفــی مــی شــود. چــرا؟ مــن فکــر مــی کنــم بــرای تحليــل شکســت ايــن انقــالب عظيــم يافــن ۱ ، 2 يــا 5 عامــل پاســخگو نيســت. بايــد ايــن تحــول در 

ســطوح مختلــف، ســيايس، فرهنگــی و... تحليــل شــود. از جملــه نقــش روشــنفکران را هــم بايــد مــورد توجــه قــرار داد کــه مــن هــم بــه ايــن قائلــم کــه برخــی اشــکاالت 

در جنبــش روشــنفکری در بــه بــن بســت رســيدن انقــالب مرشوطــه تاثــري داشــت. بــه طــور مثــال روزنامــه قانــون بــه واســطه اينکــه ملکــم خــان، اســرتاتژی نوســازی 

سياســی از پايــني را پيــش مــی بــرد و هــدف غايــی اش رسنگونــی حکومــت قاجاريــه اســت، تاکتيــک هــای متناســب بــا ايــن اســرتاتژی را انتخــاب مــی کنــد و ناگزيــر 

مــی شــود مــدام اعــالم کنــد حکومــت قانــون و حکومــت پارملانــی هيــچ تضــادی بــا اســالم نــدارد. بعــد از مرشوطــه روزنامــه صورارسافيــل منتــرش مــی شــود کــه هرچنــد 

مســووالن و نويســندگان آن تحــت نفــوذ فکــری ملکــم انــد امــا در برابــر لغــزش هــا يــا راســت روی هــای او در برابــر روحانيــت بــه يــک گرايــش چــپ روانــه نســبت 

بــه ايــن قــرش مــی غلتنــد. چنــني گرايشــی در اينکــه روحانيــت خــود را از صحنــه سياســی کنــار بکشــد نقــش داشــت.

- بنابــر ايــن صحبــت شــام، دســتاورد ايــن کار ملکــم چــه بــود؟ اگــر بــه تعبــري شــام آن گرايــش راســت روانــه اش ضــد خــودش را توليــد کــرد، فايــده کار ملکــم در اعــالم 

ســازگاری ســنت و تجــدد را بعــد از صــد ســال چــه مــی دانيــد؟

اصــالً انديشــه حکومــت پارملانــی را ملکــم بــه ايرانيــان معرفــی کــرد. او بــرای اولــني بــار در شــامره 6 روزنامــه قانــون ملکــم فقــط يــک ادعــا بــود و حتــی آن موقــع 

هــم آشــکار بــود کــه فقــط يــک ادعــا اســت.

- پس شام به اشتباهات فکر ملکم ارشاف داريد ولی بار شکست مرشوطه را بر دوش روشنفکران منی گذاريد؟

ـ نــوع رويکــرد آجودانــی بــه روشــنفکران مرشوطــه بــه ويــژه ملکــم را مــن اساســاً نادرســت مــی دانــم و در کتــاب »ملکــم خــان« هــم بــه تفصيــل بــه ايــن نادرســتی 

پرداختــه ام. مــن فکــر منــی کنــم روشــنفکران بــا انتخــاب کلــامت ســنتی مفاهيــم مــدرن را تقليــل دادنــد و بــا ايــن کار معضالتــی بــه وجــود آوردنــد کــه باعــث شکســت 

مرشوطــه شــد. مــردم و روحانيــون هــم مــی دانســتند حــرف هــای ملکــم ادعــای رصف اســت و هــامن طــور کــه گفتــم شــيخ فضــل اللــه مــی دانســت ملکــم دينــدار 

نيســت امــا مــا امــروز مــی گوييــم نــه، دينــدار بــود. و يــا کامــالً بــه غلــط او را طرفــدار حکومــت فقهــي- رشعــی بــه رهــربی فقيــه جامــع الرشايــط مــی دانيــم. مــن 

چنــد عامــل از عوامــل شکســت مرشوطــه را مــی گويــم تــا ببينيــم آنچــه آجودانــی مــی گويــد باعــث شکســت مرشوطــه بــوده يــا ايــن عوامــل؟ انقــالب مرشوطــه، 

اساســاً انقالبــی بورژوايــی اســت امــا وقتــی کــه ارتجــاع يعنــی قاجاريــه بــه ايــن انقــالب هجــوم مــی آورد و اســتبداد صغــري را ايجــاد مــی کنــد، بــورژوازی آن قدرتــی 

را نــدارد کــه از آن حکومــت دفــاع کنــد. امــا در واقعيــت چــه نريوهايــی از مرشوطــه دفــاع مــی کننــد؟ تهــران را فتــح مــی کننــد و باعــث مــی شــوند محمدعلــی شــاه 

بــه ســفارت روســيه پنــاه بــربد؟

 

- رسدار اسعد بختياری و تنکابني.

ـ بلــه، تنکابنــی يــک فئــودال بســيار مرتجــع اســت و رسدار اســعد و صمصــام الســلطنه هــم ايلخانــان بســيار مرتجعــی هســتند يعنــی نريوهــای ارتجاعــی هســتند کــه 

قــدرت را بــه دســت مــی گرينــد و کابينــه بختيــاری هــا را بــه جامعــه ايــران تحميــل مــی کننــد. حــال بايــد پرســيد آيــا ايــن نريوهــای ارتجاعــي، منافــع بــورژوازی را پيــش 

مــی برنــد؟ آيــا اصــالً ايــن کار از آنــان برمــی آيــد؟ يــا نــه آنــان انقــالب را بــه بــن بســت و تباهــی ســوق مــی دهنــد؟ نکتــه ديگــری هــم کــه بايــد بــه آن توجــه کــرد 

ايــن اســت کــه در دوره قاجاريــه، روس و انگليــس دو قــدرت چــريه بــر ايــران بودنــد کــه ايــران را بــه حــوزه هــای نفــوذ خودشــان تقســيم کــرده بودنــد و اســرتاتژی 

شــان ايــن بــود کــه در ايــران حکومتــی مســتقل امــا ضعيــف بــر رس کار باشــد. اگــر انقــالب مرشوطــه در ۱۹06 پــريوز مــی شــود، در ۱۹07 ايــران را بــه ســه قســمت 

تقســيم مــی کننــد، از آنجــا بــه بعــد مــدام در کار ايــران دخالــت مــی کردنــد و در ســال ۱۹۱۱، عمــالً روســيه و انگليــس، ايــران را از نظــر نظامــی اشــغال مــی کننــد. 

آيــا تاثــري نريوهــای خارجــی را در بــه بــن بســت کشــاندن مرشوطــه نبايــد ديــد؟ هــرج و مرجــی در جامعــه بــه وجــود آمــده بــود کــه پيــش از ايــن گفتــم از جملــه 

عوامــل آن آزاد شــدن نريوهايــی بــود کــه جــز فرهنــگ اســتبدادی نداشــتند و حکومــت مرشوطــه هــم ظرفيــت جــذب رسيــع آنهــا را در نهادهــای خــود نداشــت. اگــر 

عامــل خارجــی بــه ايرانيــان فرصــت مــی داد آنــان باالخــره بــه نوعــی بــر مشــکل غلبــه مــی کردنــد. ممکــن نبــود کــه آن هــرج و مــرج بــرای دهــه هــا ادامــه يابــد امــا 

عامــل خارجــی بــه ايــران فرصــت نــداد و در پــی بســياری توطئــه و زمينــه چينــی هــا پنــج ســال پــس از انقــالب بــا نــريوی نظامــی بــه حکومــت مرشوطــه يــورش آورد. 

ايــن فقــط دو عامــل اســت. عامــل ديگــر اينکــه بــه تحــرکات ايــالت ايــران کــه در آن زمــان بســيار قــوی بودنــد، از ترکمــن و کــرد و بختيــاری و قشــقايی و بويراحمــدی 

و ممســنی و... تــا قبايــل عــرب خوزســتان پــس از پــريوزی مرشوطــه نــگاه کنيــد تــا ببينيــد ايــن تحــرکات هــرج و مــرج طلبانــه چــه تاثــري مهمــی در بــه بــن بســت 

کشــاندن مرشوطيــت داشــت. حــاال آيــا مــی تــوان چنــني عواملــی را رهــا کــرد و قائــل شــد کــه مثــالً انتخــاب کلمــه »ملــت« بــه جــای nation يــا ادعــای اينکــه آزادی 

قلــم و بيــان در »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« اســت کــه موجــب بــه بــن بســت رســيدن مرشوطــه شــد، ايــن فقــط تاريــخ پــردازی و تحليــل پــردازی اســت کــه 

عمدتــاً بــر اســتنباط هــای شــخصی اســتوار اســت.
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ضايعهء مطالبات يکسان ما وپدران ما

گفتگو دربارهء تجدد و ملکم خان، با ماشاالله آجودانی

گفتگوگر حسني سخنور    

•  نخســت بپردازيــم بــه مدعــای عــام شــام نســبت بــه انديشــه هــای متفکــران و روشــنفکران صــدر مرشوطــه، يعنــی »تقليــل اصــول و مبانــی فرهنــگ و متــدن غــريب« توســط 

روشــنفکران آن عــر. در ايــن راســتا در بخــش مهمــی از کتــاب مرشوطــه ايرانــی مثــال nation )ملــت (مطــرح مــی شــود و در آنجــا تاکيــد مــی کنيــد »در پيشــينه فرهنــگ 

مــا، ملــت بــه معنــای رشيعــت و پــريوان رشيعــت، براســاس تلقــی شــيعه، در اســاس در تقابــل بــا دولــت بــه معنــی ســلطنت بــود... بــه همــني دليــل روحانيــون رياســت 

ملــت را بــه عهــده داشــتند و شــاه و درباريــان بــه رياســت دولــت شــناخته مــی شــدند.« برخــی در همــني داوری ترديــد دارنــد و در مقابــل از همــکاری روحانيــت بــا 

دولــت هــا در اعصــار مختلــف از جملــه صفويــه يــاد مــی کننــد و آن تقابــل دولــت و ملــت را بــا ايــن منونــه نفــی مــی کننــد.

ــره  ــه، چه ــدان دور مرشوط ــه چن ــنفکران دوران ن ــاير روش ــد س ــم مانن ــان ه ــم خ ملک
مبهــم و دوپهلويــی دارد، کــه برخــی او را معــامر تجــدد و نوســازی دانســته انــد و گروهــی 
ديگــر او را يکــر خائــن و فريبــکار. ماشــاءالله آجودانــی از جملــه تاريــخ نگارانــی اســت 
کــه در غالــب آثــار خــود، روشــنفکران ايرانــی را مــورد تحليــل و بررســی قــرار داده اســت 
و بيشــر از آنکــه ناقــد ســنت باشــد، تجــدد ايرانــی را بــه چالــش مــی کشــد. او همــني خــط 
را در کتــاب »مرشوطــه ايــراين« نيــز پــی گرفتــه اســت. مــا نيــز بــر ايــن اســاس، ســواالمتان 
را در دو ســطح مطــرح کرديــم. نخســت مدعــای عــام آجودانــی در خصــوص روشــنفکران 
ــه  ــه طــور خــاص ب ــني روشــنفکران آن دوره، ب ــرار گرفــت و ســپس در ب ــورد بررســی ق م

ملکــم پرداختيــم.
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•  ايــن نــوع همــکاری هــا يــا عــدم همــکاری هــا بــه درجــات و کــم و بيــش هميشــه وجــود داشــته اســت، امــا غصبــی بــودن حکومــت در معنــای ســلطنت در غيبــت 

امــام زمــان، يکــی از اصــول نظــری مهــم شــيعه در تاريــخ تشــيع بــوده اســت. جــدا از ايــن در نتيجــه گــريی کــه از ايــن منونــه مــی کنيــد، يــک اشــتباه اساســی وجــود 

دارد و آن ايــن اســت کــه مفهــوم ملــت در معنــای جديــد، در زمــان قاجاريــه بــه ايــران راه پيــدا کــرد. در غــرب هــم مفهــوم nation مفهــوم جديــدی بــود کــه در 

قــرون ۱8 و ۱۹ ميــالدی آشــکار و کــم کــم بــا معنــای دولــت همســو شــد و بــه لحــاظ سياســی بــه nation state منجــر شــد. بنيــاد ايــن مفهــوم جديــد نيــز براســاس 

حــق حاکميــت ملــت اســتوار بــود، يعنــی دولــت وقتــی قانونيــت و اعتبــار دارد کــه منتخــب ملــت باشــد. ايــن مفاهيــم در دوران صفويــه ناشــناخته بــود و ملــت بــه 

معنــای جديــد کــه از آن صحبــت شــد، در آن زمــان منــی توانســت وجــود داشــته باشــد.

ســاختار سياســی قــدرت در زمــان صفويــه ســاختار افقــی داشــت بــه ايــن معنــی کــه يــک رس قــدرت درباريــان بودنــد و رس ديگــر آن روحانيــون، در وســط ايــن خــط 

نيــز مردمــی قــرار داشــتند کــه نــه روحانــی بودنــد و نــه وابســته بــه حکومــت و دربــار.

صفويــه بــرای نخســتني بــار تشــيع را در ايــران بــه عنــوان مذهــب رســمی اعــالم مــی کنــد و تشــيع در واقــع پايــگاه نظــری دولــت هــای صفــوی قــرار مــی گــريد. 

بــه همــني جهــت بــرای تدويــن نظريــه سياســی حکومــت شــيعی بــه روحانيــون شــيعه نيــاز داشــتند. ديگــر آنکــه دولــت هــای صفــوی بــه واســطه نــوع دشــمنان 

خطرناکــی کــه در رشق و غــرب کشــور داشــتند، ناگزيــر بودنــد بــا روحانيــون شــيعه ارتبــاط تنگاتنــگ داشــته باشــند زيــرا دشــمنان ايــران در آن مقطــع، دولــت هــای 

ســنی مذهــب بودنــد. )ازبــک هــا در رشق و عثامنــی هــا در غــرب( صفويــه بــا کمــک روحانيــون شــيعه و بــا مشــارکت دادن آنهــا در امــور جامعــه، ســعی کردنــد 

ســفره خــود را از جهــان اســالم ســنی مذهــب جــدا کننــد. بــه همــني جهــت روحانيــون شــيعه را بــه کمــک گرفتنــد، امــا تــا دوره شــاه ســلطان حســني، دســت برتــر 

را همچنــان ســلطنت داشــت... امــا بعدهــا بــا حکومــت افشــاريه و بــا اقتــدار نادرشــاه، روحانيــون از قــدرت سياســی رانــده شــدند و همــني وضــع بــه شــکلی ديگــر 

و بــا تفــاوت هــای ديگــر در دوره قاجــار هــم ادامــه مــی يابــد، بــه ايــن معنــا کــه روحانيــون در دربــار، قــدرت سياســی بــه معنــای دوره صفويــه ندارنــد، نــه اينکــه 

فاقــد قــدرت بودنــد، حــوزه ايــن دو قــدرت مشــخص مــی شــود. در پــاره يــی جاهــا بــه مــدد هــم مــی آمدنــد و در بعضــی مواقــع در مقابــل هــم قــرار مــی گرفتنــد.

در دوران قاجــار اتفــاق مهمــی هــم مــی افتــد و آن ايــن اســت کــه دشــمنان تاريخــی ايــران تغيــري مــی کننــد. ديگــر بــه جــای ازبــک هــا و عثامنــی هــا، رس و کلــه 

روس هــا و انگليــس هــا در شــامل و جنــوب کشــور پيــدا مــی شــود کــه مســيحی مذهبنــد. نقــش روحانيــت هــم ديگــر مثــل نقــش روحانيــت در دوره صفــوی نيســت. 

در ايــن دوره تقابــل دولــت بــه معنــای ســلطنت و ملــت بــه معنــای رشيعــت، پــريوان رشيعــت و روسايشــان يعنــی روحانيــون، بيــان سياســی تــازه يــی مــی گــريد. از 

روحانيــون بــه روســای ملــت و از شــاه و درباريــان بــه روســای دولــت تعبــري مــی شــود و ســاختار ايــن تقابــل و جــدا رسی پررنــگ تــر مــی شــود.

•  شــام دربــاره دوگانــه امــت و ملــت معتقديــد ايــن دو مفهــوم در زمــان مرشوطــه کاربــرد متفاوتــی داشــتند. چــرا بــا توجــه بــه اينکــه »امــت« مفهــوم قديــم )و بــا 

صبغــه يــی دينــي( و »ملــت« مفهــوم جديــدی بــود، هــر کــدام جايــگاه خــود را بــه ديگــری دادنــد؟ ضمــن آنکــه ايــن تغيــري در کاربــرد، تــا چــه حــد و چــه زمانــی 

معتــرب بــود، چــرا کــه برخــی ماننــد مولــی محمدمهــدی نراقــی در انيــس املوحديــن معتقدنــد روحانيــت شــيعه در زمــان قاجاريــه ســعی کــرد رابطــه »امــام - امــت« 

را تقويــت کنــد تــا در جهــت پيشــربد تضــادش بــا قاجــار بهــره بــربد.

•  درســت اســت کــه در پــاره يــی مــوارد کاربــرد ايــن اصطالحــات چنــدان دقيــق نيســت و گاه بــه جــای هــم بــه کار مــی رونــد چنــان کــه در همــني دوره قاجــار، 

وقتــی از امــت مســلامن يــا اســالم يــا از ملــت اســالم ســخن مــی گفتنــد بــه همــه مســلامنان جهــان يــا مســلامنان يــک کشــور نظــر داشــتند، امــا واقعيــت ايــن اســت 

کــه از ديربــاز، وقتــی از امــت ســخن مــی گفتنــد بيشــرت بــه گــروه هــای عظيــم انســاين، زبــان و نــژاد و رنــگ شــان و شــيوه زندگــی شــان نظــر داشــتند. چنــان کــه 

شهرســتانی در امللــل و النحــل، مــردم جهــان را بــه چهــار امــت بــزرگ تقســيم مــی کنــد؛ امــت عــرب، عجــم، روم و هنــد، امــا ملــت عمدتــاً بــه معنــای رشيعــت و 

توســعاً بــه معنــای پــريوان رشيعــت بــه کار مــی رفــت. مثــل ملــت مســلامن، ملــت يهــود و ملــت نصــاري... بــه همــني جهــت در گذشــته وقتــی از ايرانــی هــا بــه 

مالحظــه مذهــب قديــم شــان ســخن مــی گفتنــد از آنهــا بــه ملــت مجــوس يــا مجــوس يــاد مــی کردنــد و وقتــی بــه نــژاد و زبــان و خصوصيــات ديگــر آنهــا نظــر 

داشــتند، از آنهــا بــه عجــم يــاد مــی کردنــد.

کاربــرد ملــت بــه معنــای رشيعــت و گاه پــريوان رشيعــت هــم در منابــع مختلــف اســالمی و هــم در زبــان و ادب و فرهنــگ فارســی قدمــت ديرينــه يــی دارد. در 

تاريــخ بيهقــی آمــده اســت؛ »کار جهــان بــر پادشــاهان و رشيعــت بســته اســت و دولــت و ملــت دو برادرنــد و از يکديگــر جــدا نباشــند.«

در ايــن عبــارت، دولــت معــادل پادشــاهان و ملــت معــادل رشيعــت بــه کار رفتــه اســت. ايــن مفهــوم از ملــت تــا انقــالب مرشوطــه و حتــی چنــد ســالی پــس از آن در 

پــاره يــی از نوشــته هــا و رســاالت آن دوره، بــه خصــوص در نوشــته هــای روحانيــون حضــوری مشــخص دارد، امــا گاه از ملــت اســالم بــه معنــی همــه مســلامنان يــا 

از امــت اســالم بــاز هــم بــه معنــی همــه مســلامنان يــاد مــی شــده اســت، امــا مفهــوم مســلط ملــت - تــا پيــش از پيدايــی مفهــوم جديــد ملــت - فقــط بــه رشيعــت 

و پــريوان رشيعــت ناظــر بــود و تعبرياتــی چــون ملــت و مليــت و حقــوق مليــت، هيــچ ربطــی بــه ايــران در معنــای يــک واحــد سياســی بــا يــک حکومــت ملــی آن 

گونــه کــه امــروز مــی فهميــم نداشــت. تــا پيــش از پيدايــی مفهــوم جديــد ملــت، اگــر مــی خواســتند از همــه مردمــی کــه بــه لحــاظ سياســی تابــع دولــت )ســلطنت( 

ايــران بودنــد ســخن بگوينــد از آنهــا بــه رعيــت يــا رعايــای ايــران يــاد مــی کردنــد. رعيــت بــه عمــوم اهالــی ايــران )چــه مســلامن، چــه زرتشــتی يــا کليمــی و مســيحي( 

بــا عقايــد مختلــف دينــی اطــالق مــی شــد کــه تابــع دولــت يعنــی ســلطنت بودنــد. رعيــت در ايــن معنــی گرچــه بــار سياســی داشــت، امــا فاقــد حــق و حقــوق بــود. 

در حقيقــت بــا نهضــت قانــون خواهــی در عــر نــارصی و بــا انقــالب مرشوطــه بــود. کــه مفهــوم جديــد ملــت بــه عنــوان همــه مــردم ايــران کــه صاحــب حــق و 

حقــوق سياســی بودنــد پيــدا شــد و کــم کــم کلمــه ملــت از بــار مذهبــی و رشيعتــی آن دور شــد و کــم و بيــش بــه معنــای nation بــه کار رفــت، امــا بــه گوهــر 

اتحــاد بــا دولــت دســت نيافــت و همچنــان بــا توجــه بــه کاربــرد قدميــی کلمــه ملــت )بــه معنــای رشيعــت( در تقابــل بــا دولــت باقــی مانــد و ايــن ســاختار جدايــی 

و تقابــل و حتــی تضــاد را در خــود حفــظ کــرد.

حــد و حــدود و چگونگــی کاربــرد مفاهيــم ملــت، دولــت و رعيــت و چگونگــی پيدايــی مفهــوم جديــد ملــت و دولــت در متــون دوره قاجــار، در کتــاب مرشوطــه 

ايرانــی بــه دقــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
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•  »ملــت« گرچــه در ابتــدا ناظــر بــر پــريوان رشيعــت و آيــني خاصــی بــود امــا در انديشــه سياســی ايرانيــان صــدر مرشوطــه، ملــت بــه رسعــت معنــای سياســی 

يافــت و بــار دينــی اش را از دســت داد. منونــه يــی از ايــن تغيــري در »تاريــخ بيــداری ايرانيــان« )ناظــم االســالم کرمــاين( در ماجــرای تحصــن در ســفارت انگليــس 

چنــني آمــده اســت: »...صحبــت از تاســيس مجلــس ملــی بــود، بــه فاصلــه دو روز مظفرالديــن شــاه نظــرش را تغيــري داد و در پــی فرمــان اول مرشوطيــت، فرمــان 

دومــی صــادر کــرد و مقــرر داشــت کــه مجلــس مزبــور را بــه رشح دســتخط ســابق صحيحــاً دايــره منــوده، بعــد از انتخــاب اعضــای مجلــس، فصــول و رشايــط 

نظامنامــه مجلــس شــورای اســالمی را موافــق تصويــب و امضــای منتخبــني بــه طــوری کــه موجــب اصــالح عمــوم مملکــت و اجــرای قوانــني رشع مقــدس مرتــب 

منايــد... مجلــس ملــی بــه مجلــس اســالمی تبديــل مــی شــود، فريــاد اعــرتاض برمــی خيــزد. باالخــره قــرار شــد دو دســتخط ســابق را تغيــري دهنــد و مضامــني هــر 

دو را در يــک دســتخط بنويســند و نيــز در دســتخط کــه مجلــس شــورای اســالمی نوشــته انــد بايــد بــه ايــن عبــارت مجلــس شــورای ملــی تبديــل شــود. چــه شــايد 

بعضــی از اغــراض شــخصيه يکــی از مبعوثــني را تکفــري کنــد و آن وقــت بگوينــد کافــر در مجلــس اســالمی چــه مــی کنــد و  ديگــر کــه طايفــه يهــود و ارامنــه و 

مجــوس نيــز بايــد منتخــب خــود را بــه ايــن مجلــس بفرســتد و لفــظ اســالمی بــا ورود آنهــا منــی ســازد، مناســب لفــظ ملــی اســت...«

•  ايــن مــوردی را کــه از »تاريــخ بيــداری ايرانيــان« نقــل کرديــد، مــن هــم در مرشوطــه ايرانــی آوردم و مــورد بررســی قــرار دادم. »تاريــخ بيــداری ايرانيــان« در 

دوره مظفرالديــن شــاه قاجــار نوشــته شــده اســت. امــا ملــت در معنــای جديــد ســال هــا پيشــرت از ناظــم االســالم کرمانــی و در دوره نارصالديــن شــاه، در نوشــته 

هــای روشــنفکران بــه کار رفتــه اســت. آخونــدزاده در نقــدی کــه در ســال ۱28۳ قمــری بــر مندرجــات روزنامــه ملــت ســنيه ايــران نوشــت بــه همــني مفهــوم 

جديــد و معنــای اصطالحــی »ملــت« اشــاره کــرد. رسلوحــه روزنامــه ســنيه، تصويــر مســجدی بــود. ظاهــراً گرداننــدگان ايــن روزنامــه هنــوز از »ملــت« مفهــوم 

رايــج آن يعنــی »رشيعــت و پــريوان رشيعــت« را در نظــر داشــتند. آخونــدزاده در نقــد خــود بــا توجــه بــه ايــن مســاله بــه منشــی روزنامــه ملــت ســنيه نوشــت؛ 

»اوالً شــکل مســجد کــه تــو در روزنامــه خــود عالمــت ملــت ايــران انگاشــته يــي، در نظــر مــن نامناســب مــی منايــد، بــه علــت اينکــه اگــر از لفــظ ملــت مــراد تــو 

معنــی اصطالحــی آن اســت، يعنــی اگــر قــوم ايــران را مــراد مــی کنــي« مســجد منحــر بــه قــوم ايــران نيســت و همــه فرقــه هــای اســالمی صاحــب مســجدند. 

»عالمــت قــوم ايــران قبــل از اســالم آثــار قدميــه فــرس اســت... و بعــد از اســالم هــم يکــی از مشــهورترين آثــار پادشــاهان صفويــه اســت« چــرا کــه بــه زعــم او 

»صفويــه باعــث ســلطنت جداگانــه ايــران شــده انــد.« )آخونــدزاده، مقــاالت، چــاپ تهــران، ۱۳5۱، صــص 44-45(

در تعبــري آخونــدزاده ملــت در معنــای اصطالحــی آن )معــادل nation( بــه معنــی همــه مــردم ايــران بــود کــه هــم از قدمــت تاريخــی برخــوردار بــود و هــم از 

حقــوق سياســی و اجتامعــي. ايــن مفهــوم جديــد در نوشــته هــای ناسيوناليســت هــا و روشــنفکران ايــن دوره چــون آخونــدزاده، مــريزا آقاخــان کرمــاين، ملکــم 

و ديگــران بــه کار مــی رود و کــم کــم و بــه تدريــج در بســرت تحــوالت اجتامعــی جــا مــی افتــد. بــه تدريــج را از آن جهــت گفتــم کــه حتــی در نوشــته هــای 

آخونــدزاده، همزمــان بــا مفهــوم جديــد ملــت، همچنــان از ملــت در معنــای رشيعــت هــم اســتفاده مــی شــد. مثــالً در جايــی مــی نويســد؛ »دوام ديــن اســالم « 

در صورتــی ممکــن اســت »کــه بــا شــعور و معرفــت، کنــه ديــن را فهميــده، بعــد بــه جهــت امتيــاز ملــت از ســاير ملــل، در مســلامنی باقــی مبــاين« يــا »مصيبــت 

اوليــای ملــت شــيعه واقعــاً خيلــی افــزون تــر اســت«. گاه ملــت را بــه معنــای همــه مســلامنان، معــادل امــت بــه کار مــی بــرد. مــی گويــد؛ »ايــن چــه ملــت 

اســت کــه عــددش بــه دويســت ميليــون مــی رســد و...« )مکتوبــات کــامل الدولــه، چــاپ باکــو، ۱۹85 ميــالدي، صفحــات ۱06 ، ۱20 ، ۱2۱ ، ۱۳6 ، ۱52 و...(

از همــني دوران اســت کــه کــم کــم مفهــوم جديــد ملــت بــه معنــای همــه مــردم ايــران جايگزيــن مفهــوم قديــم ملــت بــه معنــای رشيعــت و پــريوان رشيعــت 

مــی شــود. امــا منونــه يــی را کــه از ناظــم االســالم کرمانــی از تاريــخ بيــداری ايرانيــان در ترجيــح مجلــس ملــی بــه جــای مجلــس اســالمی آورديــد، هنــوز رنــگ 

و بــوی اســالمی خــود را دارد يعنــی ملــی در نوشــته او معــادل ناســيونال نيســت. بــه معنــی پــريوان رشيعــت هــای مختلــف اســت. چنــان کــه خــود مــی گويــد 

ديگــر آنکــه »طايفــه يهــود و ارامنــه و مجــوس نيــز بايــد منتخبــان خــود را بــه ايــن مجلــس بفرســتند و لفــظ اســالمی بــا ورود آنهــا منــی ســازد، مناســب لفــظ 

ملــی اســت.« در عمــل هــم جــز زرتشــتی هــا کــه اربــاب جمشــيد را بــه مجلــس فرســتادند مســيحی هــا و يهــودی هــا نتوانســتند مناينــدگان هــم مذهــب خــود 

را بــه مجلــس بفرســتند. همــني ناظــم االســالم کرمانــی کــه چنــان نکتــه يــی را در ترجيــح ملــی بــر اســالمی آورده اســت، در جــای ديگــری از تاريــخ خــود مــی 

نويســد؛ »مســموع افتــاد کــه طايفــه يهــود و ارامنــه و زرتشــتی هــا مرنــد کــه از جانــب خــود وکيلــی بــه مجلــس بفرســتند چــون ايــن دو مطلــب باعــث ايــراد 

علــامی نجــف و اصفهــان مــی شــد. انجمــن مخفــی رای داد کــه حــرات را ديــده، آنهــا را منــرف کنيــم از انتخــاب وکيــل از نــوع خودشــان پــس بــا زحمــت 

بســيار طايفــه ارامنــه حــق شــان را دادنــد بــه آقــای طباطبايــی و طايفــه يهــود هــم حــق شــان را واگــذار کردنــد بــه آقــای بهبهــاين. امــا زرتشــتی هــا بــه عنــوان 

صاحبــان قديــم ايــن مملکــت زيــر بــار نرفتنــد. ناظــم االســالم بــه اربــاب جمشــيد مــی گويــد؛ »مناســب ايــن اســت کــه شــام هــم ماننــد طايفــه ارامنــه و يهــود 

يــا حــق خــود را ســاقط يــا بــه کــس ديگــری از مســلامنان منتقــل کنيــد، يــا آن وکيــل خــود را از مســلامنان انتخــاب مناييــد« چــرا کــه اگــر بــه واســطه ايــن نــوع 

انتخابــات هــرج و مــرج افتــد و اختالفــی بــني اهالــی پديــد آيــد... نــوع شــام و ملــت شــام دچــار زحمــت و صدمــه خواهنــد گرديــد.« )تاريــخ بيــداری ايرانيــان، 

بخــش اول، صــص 584- 58۳ نيــز مرشوطــه ايــراين، ص ۱۹۹(

حتــی در ايــن آخريــن عبــارت کــه مــی گويــد »نــوع شــام و ملــت شــام دچــار زحمــت و صدمــه خواهــد گرديــد«، ملــت را بــه معنــی پــريوان رشيعــت و صاحبــان 

رشيعــت زرتشــتی بــه کار بــرده اســت نــه بــه معنــای جديــد آن.

• باالخــره مفهــوم ملــت مطابــق بــا مبانــی تجــدد مدرنيتــه غربــی در اواخــر مرشوطــه نهادينــه شــد. آيــا همــني مثــال کافــی نيســت تــا بگوييــم اشــکال کار مــا 

ايــن نبــود کــه انقــالب مرشوطــه مــا »مرشوطــه ايــراين« از کار درآمــد، بلکــه اشــکال کار مــا ايــن بــود کــه انقــالب مرشوطــه مــا از تداومــی برخــوردار نشــد کــه 

مرشوطــه ايرانــی شــود و مفاهيــم جديــد بــه مــرور در جامعــه نهادينــه شــود.

مفهــوم سياســی ملــت در معنــای غربــی آن بــا مفهــوم دولــت عجــني اســت و جدايــی نــدارد. مــا اگرچــه از مفهــوم مذهبــی و رشيعتــی ملــت فاصلــه گرفتيــم 

و آن را بــه معنــای همــه مــردم بــا حقــوق سياســی بــه کار برديــم، امــا ســاختار جدايــی و تقابــل و ضديــت ديرينــه يــی را کــه بــني ملــت بــه معنــای رشيعــت 

و دولــت بــه معنــای ســلطنت وجــود داشــت، همچنــان در ســاختار جديــد ملــت در معنــای جديــد آن حفــظ کرديــم و بــاز مثــل گذشــته ملــت را در تقابــل و 

حتــی در تضــاد بــا دولــت ديديــم.
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يعنــی نتوانســتيم بــه گوهــر اتحــاد ملــت بــا دولــت دســت يابيــم. داســتان غــم انگيــز آن در مرشوطــه ايرانــی بــه تفصيــل آمــده اســت. پــس از شــام مــی پرســم 

چطــور مفاهيــم جديــد مــی توانســتند در جامعــه نهادينــه شــوند وقتــی کــه مفاهيــم جديــد در جريــان تقليــل مفاهيــم از ابتــدا غلــط مطــرح مــی شــدند و 

ســوءتفاهم هــای جــدی بــه وجــود مــی آوردنــد؟ چطــور مــی تــوان اميــدوار بــود کــه اگــر راه را- راه غلــط را- ادامــه مــی داديــم بــه نتيجــه مــی رســيديم و 

باالخــره معنــای درســت آنهــا را درک مــی کرديــم؟ هــم اکنــون صــد و انــدی ســال از اعــالن مرشوطيــت در ايــران مــی گــذرد آيــا مــا همچنــان در ســوز و گــداز 

از حاکميــت قانــون بــه رس منــی بريــم؟ آيــا واقعــاً آزادی بيــان و قلــم کــه بيــش از ۱50 ســال اســت در فضــای عمومــی جامعــه مــا مطــرح شــده بــه طــور کامــل 

محقــق شــده اســت؟ مطالبــات يکســان مــا و پــدران مــا و اجدادمــان ايــن پرســش را بــرای شــام بــه وجــود منــی آورد کــه يــک جــای کميــت مــان لنــگ اســت؟ 

ايــن مشــکالت و عوامــل اجتامعــی و سياســی آنهــا را بايــد شناســايی و بــا بحــث و نقــد آنهــا وجــدان جامعــه را آگاه کــرد. هنــوز درک صحيحــی از آزادی و قانــون 

در فرهنــگ مــا پديــدار نشــده اســت. در ايــران تاريــخ نــگار مفاهيــم و تاريــخ نــگاری مفاهيــم هــم نداريــم. ايــن بخــش از تاريــخ مــا عميقــاً مــورد غفلــت قــرار 

گرفتــه اســت. بســياری از افــراد متجــدد کــه تاريــخ ايــن دوران را مــی نويســند بــا زبــان تاريخــی ايــن دوره و بــا تحــوالت مفاهيــم جديــد بــه شــيوه تاريخــی 

آشــنايی ندارنــد. نوشــته هايشــان بيشــرت ايجــاد رسدرگمــی مــی کنــد و بــه بدفهمــی هــای تــازه يــی دامــن مــی زننــد. در مقدمــه کتــاب يــا مــرگ يــا تجــدد، بــرای 

منونــه ســعی کــردم مفهــوم »آزادي«، »ملــت« و »دولــت مــي« را در رسوده هــا و نوشــته هــای فرخــی يــزدی و ملــک الشــعرای بهــار مــورد بررســی قــرار دهــم 

و برداشــت شــان را از آن مفاهيــم بــه طــور مشــخص بــه دســت دهــم. حاصــل ايــن بررســی حــريت آور بــود. همــه شــاعران و نويســندگان عــر مرشوطــه بــه 

طــور عــام ستايشــگر آزادی )آزادی ســيايس، قلــم بيــان و احــزاب( و »ملــت« و »دولــت مــي« انــد، امــا اگــر هــر يــک از ايــن مفاهيــم را در آثارشــان بــه دقــت 

مــورد مطالعــه قــرار دهيــد، آنــگاه شــگفت زده خواهيــد شــد کــه گاه چــه درک محــدودی از آزادی يــا چــه درک ويرانگــری از »دولــت مــي« داشــتند. فرخــی 

يــزدی آزادی را در معنــای طبقاتــی آن مــی ديــد و مــی گفــت؛

در مملکتی که جنگ اصنافی نيست

آزادی آن منبسط و کافی نيست

آزادی ايــران در ديــد او همــني آزادی دهقانــان و کارگــران يــا بــه تعبــري ديگــر او »تــوده ملــت« اســت؛ تــوده يــی کــه او بــه انحــای مختلــف در شــعر خــود از 

آن ســخن مــی گفــت و آنــان را بــه مبــارزه فــرا مــی خوانــد؛

توده را با جنگ صنفی آشنا بايد منود

کشمکش را بر رس فقر و غنا بايد منود

ســاختار ايــن مبــارزه در بســرت خشــونت عريــان در شــعر و نــرث او بــه انحــای مختلــف تقديــس شــده و بيــان آشــکار بــه خــود گرفتــه اســت؛ بيانــی کــه جــز تــوده 

ملــت )زحمتکشــان جامعــه و حاميــان آنهــا( هــر کــس ديگــری را از مــالک و رسمايــه دار تــا آنکــه خــوش پوشــد و خــوش نوشــد و بيــکار بــود مســتحق مــرگ و 

کشــتار مــی دانســت و »خريخواهانــه« کشــتار ابنــای رش را در دســتور شــعر قــرار مــی داد:

از ره داد ز بيدادگران بايد کشت

اهل بيداد گر اين است و گر آن بايد کشت

...

آنکه خوش پوشد و خوش نوشد و بيکار بود

چون خورد حاصل رنج دگران بايد کشت

آزموديم و ز ابنای برش جز رش نيست

خريخواهانه از اين جانوران بايد کشت

مسکنت را ز دم داس درو بايد کرد

فقر را با چکش کارگران بايد کشت

بی خرب تا که بود از دل دهقان مالک

خرب اين است کز آن بيخربان بايد کشت

)ديوان، ص ۱۱۱(

و در آرزوی روزی بــود کــه »دســت کــني« بــا بــه بــاالی دار کشــيدن رسدارهــا و ســاالرها، بــه آرزوی دهقانــان و کارگــران در دســتيابی بــه »آزادي« در هــامن 

مفهــوم و بــا هــامن شــيوه خشــونت بــار، جامــه عمــل بپوشــد:

مارهای مجلسی دارای زهر مهلک اند

الحذر باری از آن مجلس که دارد مارها

دفع اين کفتارها، گفتار نتواند منود

از ره کردار بايد دفع اين کفتارها

...

مزد کار کارگر را دولت ما می کند

رصف جيب هرزه ها، ولگردها، بيکارها
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از برای اين همه خائن بود يک دار کم

پر کنيد اين پهن ميدان را ز چوب دارها

دارها چون شد به پا با دست کني باال کشيد

بر رس آن دارها، ساالرها، رسدارها

)ديوان، ص 8۳(

ملــک الشــعرای بهــار برجســته تريــن قصيــده رسای چنــد قــرن اخــري کــه شــعر او ستايشــنامه بلندبااليــی از »آزادي« و »قانــون خواهــي« اســت، بعدهــا در »تاريــخ 

احــزاب ســيايس«، آزادی سياســی و دولــت ملــی مســتقل و مقتــدر و آزاديخــواه مــورد نظــرش و همفکــران دموکراتــش را در دوره مرشوطــه چنــني گــزارش مــی کنــد: 

»...ظــرف يــک ســال کابينــه عــالء الســلطنه و عــني الدولــه و مســتوفی املاملــک و صمصــام الســلطنه و وثــوق الدولــه از شــعبان ۱۳۳5 تــا شــوال ۱۳۳6 غقمريــف 

تشــکيل شــد. تنهــا انتخابــات تهــران در هــامن اوقــات بــه جريــان افتــاد و هــر دو دســته دموکــرات بــه رشاکــت، اکرثيــت غــراف بردنــد و اگــر يــک دســته مــی بودنــد 

و انتخابــات را بــه تعويــق نينداختــه بودنــد، مجلــس چهــارم در دســت ايــن حــزب افتــاده بــود و دولتــی کــه منظــور بــود بــه وجــود مــی آمــد، نظــري دولتــی کــه بــه 

دســت آتاتــورک و بعدهــا در آملــان بــه دســت نــازی هــا بــه وجــود آمــد... ولــی چــه مــی تــوان کــرد بــا ملتــی کــه بــه منفــی بافــی بيشــرت راغــب اســت تــا بــه کار 

کــردن و تصميــم گرفــن و مردانــه بــا يــک عقيــده روشــن پيــش رفــن؟... بــه جــای همــه کار، فقــط ايــن شــد کــه کابينــه دوم آقــای وثــوق الدولــه بــه روی کار آمــد؛ 

کابينــه يــی کــه بايــد وقــت را غنيمــت شــمرده، زمــام کار را طــوری بــه دســت بگــريد کــه بــا تــوپ هــم نشــود از او پــس گرفــت... رئيــس دولــت مــا هــم نخواســت 

يــا جــرات نکــرد کــه طــرز کار آتاتــورک يــا موســولينی را پيــش گــريد و ايــن کار بعدهــا صــورت گرفــت... ولــی بــه دســت عــده يــی قــزاق، نــه بــه دســت عــده يــی 

عــامل و آزاديخــواه.« )تاريــخ مختــر احــزاب سياســی ايــران، جلــد اول، صــص 27 ، 28 و 2۹(

• شــام معمــوالً ريشــه مشــکالت ايــران را نــه در ســنت کــه در تجــدد تقليلگــر و تعليــل گــرای مــا جســت وجــو مــی کنيــد. بــه نظــر مــی تــوان ايــن رابطــه را از آن ســو 

هــم ديــد. کــه برخــی از مفاهيــم ســنتی بــه کمــک مفاهيــم جديــد اعتــال يافتنــد. مثــالً Freedom بــه عنــوان مفهومــی سياســی در فرهنــگ سياســی جوامــع مســلامن 

از جملــه ايــران هيــچ ســابقه يــی نداشــت. آنچــه در ايــن فرهنــگ هــای ســنتی وجــود داشــت کلمــه »آزاد« در معنــای حقوقــی مقابــل »بــرده« بــود. روشــنفکران 

تجددطلــب ايــران همــني مفهــوم آشــنای آزاد را معــادل free قــرار داده و از آن اســم، آزادی )freedom(، را ســاختند. آزاد از آن بــه بعــد مفهومــی حقوقــی نبــود 

بلکــه معنايــی سياســی يافــت. آيــا مــی تــوان گفــت روشــنفکران ايرانــی مفهــوم آزاد را در يــک زمينــه حقوقــی بــه يــک زمينــه سياســی برکشــيدند و اعتــال دادنــد؟

• خــري، اوالً آزادی در ادبيــات مــا بــه کــرات مطــرح مــی شــد و غــري از معنــای حقوقــی کــه در برابــر بــرده قــرار مــی گرفــت، در معنــای رهايــی نيــز اســتفاده مــی 

شــد مثــالً از متونــی کــه از مســعود ســعد بــه جــا مانــده اســت آرزوی آزادی از زنــدان بــه معنــای رهايــی وجــود دارد. ثانيــاً اعتــالی مفاهيــم بــه چــه معنــا اســت؟ 

اگــر هــامن مفاهيــم قدميــی را بــه کار بربيــم، کــه محــل بحــث نيســت امــا اگــر مفاهيــم قدميــی بخواهنــد جــای مفاهيــم جديــد بنشــينند، مشــکل آفريــن مــی شــود. 

کاری کــه روشــنفکران دوران مرشوطــه از ملکــم خــان و مستشــار الدولــه گرفتــه تــا روحانيــون آن زمــان ماننــد ثقــه االســالم تربيــزی انجــام مــی دادنــد، مثــالً جــای 

آزادی بيــان و قلــم از امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســتفاده مــی کردنــد.

)Freedom( در معنــای واقعــی خــود در غــرب براســاس انســان و آزادی انســان تعريــف مــی شــود؛ انســانی کــه حاکــم بــر رسنوشــت خويــش اســت و آزاد اســت تــا 

مناســبات خــود را آن طــور کــه مــی پســندد تعريــف کنــد امــا صــورت ايــن مفهــوم مــدرن توســط ملکــم خــان بــه وســيله امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر پــاک 

مــی شــود.

• امــا رويکــرد ديگــری در ايــن خصــوص وجــود دارد کــه معتقــد اســت ملکــم امــر بــه معــروف را در زمينــه يــی متاميــز از آنچــه در ســنت دينــی داشــت قــرار داد، 

يعنــی آن را متناســب بــا ارزش هــای ســکوالر و دنيــوی روايــت کــرد. در واقــع او مــی کوشــيد بــر زمينــه فرهنــگ و متــدن متجددانــه امــر بــه معــروف را بازتوليــد 

کنــد و قرائتــی نويــن از آن بــه دســت دهــد کــه بــا آزادی قلــم و بيــان تباينــی نداشــته باشــد نــه آنکــه آزادی قلــم و بيــان را در محــدوده درک ســنتی از »امــر بــه 

معــروف« قــرار دهــد. ملکــم در ايــن رويکــرد توجهــی بــه »نهــی از منکــر« نشــان منــی دهــد.

• مــن درک مــی کنــم کــه چــرا روشــنفکران دوران مرشوطــه ســعی مــی کردنــد آشناســازی بــني مفاهيــم جديــد و مفاهيــم مــدرن بــه وجــود آورنــد. بــه قــول آيــت 

اللــه نائينــی وجــود دو اســتبداد سياســی و دينــی )کــه خــود ايشــان تاکيــد مــی کننــد اســتبداد دينــی بــه مراتــب شــديدتر از اســتبداد سياســی اســت چــرا کــه بــا 

قلــوب مــردم رسوکار دارد( باعــث شــد روشــنفکران بــه تجــدد روی آورنــد. مــن بــه آنهــا حــق مــی دهــم جهــت عبــور از ســد ســکندر اســتبداد از ايــن ابــزار اســتفاده 

کننــد. وقتــی رشايــط آن زمــان مــورد بررســی قــرار مــی گــريد شــايد بتــوان فهميــد چــرا رويکــرد روشــنفکران آن عــر بــه دســتاوردهای مــدرن غربــی چنــني بــوده 

اســت امــا بــرای مــن ايــن مســاله همــني جــا متــام منــی شــود. مــن ايــن رويکــرد را بــه عنــوان يــک مــورخ و محقــق پيگــريی مــی کنــم و درمــی يابــم کــه ايــن روش 

چــه آثــار زيانبــاری داشــته اســت، حتــی اگــر از حســن نيــت آنهــا مطمــن باشــم منــی توانــم از عواقــب خطرنــاک اقدامــات آنــان بــه راحتــی عبــور کنــم. ايــن تعبــريات 

در ادامــه مــا را دچــار مشــکالتی جــدی کــرد. بــه همــني دليــل هــم معتقــدم بيشــرتين آســيب مــا تبديــل مرشوطــه بــه مرشوطــه ايرانــی بــود آنگونــه کــه روشــنفکران 

آن دوران منظــور مــی کردنــد يعنــی ســاده ســازی بنيــادی تريــن مفاهيــم و اصــول مرشوطيــت.

• روشــنفکر ايرانــی اگــر ايــن کار را منــی کــرد چــه مــی کــرد؟ منظــورم بومــی کــردن مفاهيــم مــدرن غربــی نيســت ولــی بــه هــر حــال روشــنفکر دوران مرشوطــه 

چــه راهــی داشــت جــز اســتخدام مفاهيــم آشــنا، جهــت درک عمومــی از مفاهيــم ناآشــنا و متجــدد مدرنيتــه غــريب. بــه هــر حــال معــروف اســت کــه روشــنفکر تابــع 

اقليــم نيســت امــا وابســته بــه جغرافياســت.
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ــی  ــد اســت، يعن ــز خــود مفهومــی جدي ــن بحــث ني ــی موافــق نيســتم چــون معتقــدم اي ــن بخــش خيل ــم در اي ــا بحــث بومــی کــردن مفاهي ــز ب • مــن ني

Concept. بومــی کــردن در دوران مرشوطــه بــه معنــای يــک مفهــوم روشــی وجــود نداشــت. عــالوه بــر ايــن روشــنفکر دوران مرشوطــه بــه فکــر بومــی کــردن 

مفاهيــم نبــود. اشــکال کار آنــان کــم حوصلگــی و بدســليقگی شــان در آشناســازی مفاهيــم جديــد غربــی بــود. وقتــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را 

جــای آزادی بيــان و قلــم مــی نشــانيد روحانيــت مــی توانــد بگويــد آزادی بيــان و قلــم مگــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نيســت، پــس تــو چــرا حرفــش 

را مــی زين؟ مــن خــود در ايــن امــر متخصــص تــرم و اگــر دربــاره امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر حرفــی الزم باشــد مــن خــود مطــرح مــی کنــم. يعنــی ايــن 

گونــه تغيــري مفاهيــم منجــر بــه حــذف خــود روشــنفکران شــد. کــام آنکــه در تاريــخ مرشوطــه ايــن اتفــاق افتــاد و برخــی از طــالب گفتنــد اســاس مرشوطــه 

غربــی از اســالم اســت. حتــی مرحــوم نائينــی در کتــاب تنبيــه االمــه و تنزيــه امللــه بــه ايــن نکتــه اشــاره مــی کنــد و مــی گويــد همــه مورخــان آگاهنــد 

وقتــی اروپاييــان در جنــگ هــای صليبــی از مســلامنان شکســت خوردنــد بــه فکــر افتادنــد تــا داليــل پــريوزی مســلامنان را در يابنــد. از آنجــا بــود کــه آنهــا 

مرشوطيــت را از اســالم فراگرفتنــد و بــه مــا امــروز بــه زبــان جديــد عرضــه مــی کننــد. ايــن مثــال مشــکالت ذهنــی حاصــل از ســوءتفاهم هــا را بــه خوبــی 

تبيــني مــی کنــد. امــا مايلــم يــک نکتــه ديگــر را در ايــن بــاب مطــرح کنــم تــا تاکيــدی باشــد بــر اينکــه لزومــاً روشــنفکران مقــر نيســتند. وقتــی مفهــوم 

جديــدی در غــرب متولــد مــی شــود، روشــنفکر آن را بــا محدوديــت هــای ذهنــی و زبانــی خــود مــی فهمــد، چــرا کــه باالخــره او در بســرت ديگــری قــرار 

دارد کــه بــه لحــاظ فکــري، فرهنگــی و زبانــی متفــاوت بــا غــرب اســت. از ايــن رو در ابتــدا مفاهيــم جديــد از صافــی ذهــن روشــنفکر ايرانــی مــی گذرنــد و 

همــني مفهــوم گذشــته از صافــی ذهــن روشــنفکر قــرار اســت وارد اجتــامع شــود. از اينجــا بــه بعــد تــازه آن دو ســد اســتبداد کــه توضيــح آن داده شــد نيــز 

حجــاب هايــی بــر فهــم واقعــی کلــامت و مفاهيــم مــدرن مــی شــوند. شــايد بــه همــني دليــل بــود کــه برخــی از روشــنفکران معتقــد بودنــد مــا فقــط بايــد 

علــم و تکنولــوژی غــرب را بگرييــم و از ســاير دســتاوردهايش رصف نظــر کنيــم.

 

• در بخــش پايانــی ايــن گفــت وگــو بپردازيــم بــه نظــر خــاص شــام نســبت بــه انديشــه هــا و عملکردهــای سياســی ملکــم خــان در فصــل »افســانه ملکــم« 

از کتــاب مرشوطــه ايــراين. قرائــت هايــی کــه تاکنــون از ملکــم خــان ارائــه شــده يــا او را رسارس غربــی و تجــددزده معرفــی کــرده انــد )تفســري آدميــت( يــا 

مــزدور و شــيادی کــه قصــد داشــت بــر مفاهيــم جديــد لبــاس اســالمی بپوشــاند )تفســري الــگار(. بــه واقــع ملکــم خــان کيســت؟
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• مــن در کتــاب مرشوطــه ايرانــی هــر دو تفســري از ملکــم خــان را رد کــرده ام و معتقــدم نــه ملکــم خــان آدميــت، نــه ملکــم خــان الــگار منطبــق بــا واقعيــت نيســت. 

مــن متــام اســناد مربــوط بــه ملکــم را مــورد بررســی قــرار دادم تــا مبــادا در داوری خــود بــه خطــا بــروم. از ايــن رو مدعــی ام منصفانــه تريــن داوری در مــورد ملکــم 

در کتــاب مرشوطــه ايرانــی آمــده اســت. امــا بــاز هــم خوشــحال مــی شــوم اگــر منتقــدان نکتــه ای را در خصــوص ملکــم يافتــه انــد کــه در کتــاب مرشوطــه ايرانــی 

نيامــده و بحثــی از ايــن روشــنفکر مغفــول مانــده، ارائــه دهنــد تــا شــائبه گزينشــی برخــورد کــردن بــا آرا و آثــار ملکــم نيــز برطــرف شــود.

امــا مهــم تــر از ايــن داوری هــا، بــه نظــر مــن بايــد تغيــري نــگاه مــا بــه تاريــخ مــورد بررســی قــرار گــريد زيــرا نــگاه اخالقــی بــه تاريــخ مــا را بــه هيــچ منزلــی منــی 

رســاند و بــه نتيجــه ای ختــم منــی شــود. آدم هــا در تاريــخ خــوب بودنــد يــا بــد، خيلــی مهــم نيســت، مهــم نتيجــه تفکــرات و جريانــات بــه وجــود آمــده توســط 

آنــان اســت. مثــالً ملکــم خــان در دوره يــی راه را بــر ورود روحانيــت بــه سياســت همــوار کــرد و در ايــن راه از هــر وســيله صــواب و ناصوابــی نيــز بهــره گرفــت تــا 

دربــار را تضعيــف کنــد. مثــالً مريزاآقاخــان کرمانــی نامــه يــی بــه ملکــم مــی نويســد و مــی گويــد اگــر ظــل الســلطان بيايــد روحانيــت مــی توانــد بــه ســلطنت برســد. 

بــه رغــم شــناخت ملکــم از ظــل الســلطان، او حــارض شــد در روزنامــه قانــون مقالــه يــی بنويســد تــا مقدمــات ورود روحانيــت بــه سياســت کشــور فراهــم شــود. 

البتــه هامنطــوری کــه اشــاره داشــتيد تفســري ديگــری از ملکــم وجــود دارد کــه او را يکــرس غــرب زده مــی دانــد و مــی گويــد او بــود کــه بــرای اولــني بــار روشــنفکری 

ايــران را دربســت در اختيــار مفاهيــم غربــی قــرار داد و روشــنفکران را در محــدوده تجــدد غربــی منحــر ســاخت.

 • شــايد تفکيــک دوره هــای مختلــف فکــری ملکــم او را تــا حــدی از ايــن حجــم انتقــادات رهــا ســازد. ملکــم در بخــش اول حيــات فکــری خــود قائــل بــه حکومــت 

منتظــم بــود و در دوره دوم فکــری اش بــه اصالحــات از پايــني روی آورد و شــايد بــه همــني دليــل هــم بــه روحانيــت روی خــوش نشــان داد. واقعــاً تغيــري مواضــع 

فکــری بــرای يــک روشــنفکر گناهــی نابخشــودنی اســت؟

• شــايد اولــني کســی کــه مراحــل مختلــف زندگــی ملکــم را مرحلــه بــه مرحلــه مــورد بررســی قــرار داده اســت، مــن باشــم. بلــه، ملکمــی کــه در ايــران اســت بــا 

ملکمــی کــه در انگليــس روزنامــه قانــون را منتــرش مــی کنــد زمــني تــا آســامن تفــاوت دارد. ايــن را هــم بگويــم منــی تــوان بــر خدمــات ملکــم چشــم بســت. هــر جــای 

پــای انديشــه قانــون خواهــی باشــد نامــی از ملکــم خــان نيــز وجــود دارد. بســياری از روشــنفکران دوران مرشوطــه نيــز متاثــر از او بــه انديشــه هــای جديــد روی 

آوردنــد؛ متفکرانــی همچــون مــريزا فتحعلــی آخونــدزاده، مستشــار الدولــه. يــا تقــی زاده نيــز اعــرتاف مــی کنــد علــم سياســی اش را از ملکــم خــان دارد. ســيدنرالله 

اخــوی مــی گويــد؛ ملکــم بــود کــه بــه مــا يــاد داد چــه کنيــم. در اهميــت ملکــم همــني بــس کــه امــروز پــس از گذشــت ســاليان دراز هنــوز مــن و شــام راجــع بــه او 

صحبــت مــی کنيــم و او را مــورد نقــد و بررســی قــرار مــی دهيــم. امــا در نقدهــای تاريخــی نبايــد افــراد را ســفيد و ســياه تفســري کــرد. ملکــم در دوران اول حيــات 

فکــری خــود ســعی مــی کــرد بــا اعــامل نفــوذ در دربــار )اصــالح از بــاال( دولــت منتظــم را بــه وجــود آورد امــا وقتــی از دربــار نااميــد شــد و در عمــل متوجــه شــد 

ايــن تغيــريات امــکان پذيــر نيســت ســعی کــرد راه ديگــری را بــرای نوســازی و اصالحــات پيــدا کنــد. در ايــن مقطــع متوجــه شــد منــی تــوان هــم بــا دربــار مخالــف 

بــود و هــم بــا روحانيــت. باالخــره اگــر از دربــار گريــزان شــد ناگزيــر بــود بــه روحانيــت- ديگــر قــدرت اجتامعــی آن زمــان- روی آورد. هــر اســمی مــی تــوان بــرای 

ايــن تغيــري گذاشــت امــا بــه هــر حــال در انديشــه هــای ملکــم ســاکن در انگليــس يــک چرخــش اساســی بــه وجــود آمــد. شــايد او انگيــزه هــای اجتامعــی بــه منظــور 

اعــامل اصالحــات را هــم در ايــن تغيــريات فکــری دنبــال مــی کــرده اســت، امــا پرواضــح اســت او در ايــن چرخــش هــا، برخــی از انگيــزه هــا و مالحظــات سياســی و 

شــخصی خــود را نيــز پيگــريی مــی کــرد.

• متاسفانه تاريخ نگاری ما مملو است از نيت خوانی چهره های تاريخي. چرا در نقد ملکم همواره بر منافع شخصی او تاکيد می شود.

• چــون اســنادی وجــود دارد کــه ثابــت مــی کنــد تغيــري افــکار ملکــم متناســب بــا انگيــزه هــای شــخصی اش نيــز بــوده اســت. او وقتــی کــه صحبــت از رياســت 

روحانيــون مــی کنــد ســعی دارد در مقابــل دربــار قــرار گــريد. ايــن تغيــريات در تفکــرات ملکــم همزمــان اســت بــا خــروج او از ســفارت انگليــس و عــزل و برکنــاری وی 

از متــام مقــام هــای دولتــی پــس از ماجــرای امتيــاز التــاری. وگرنــه ملکــم پيــش از ايــن جريانــات وقتــی مشــريالدوله بــه صــدارت رســيد نامــه ای بــه او مــی نويســد و 

دربــاره آن روحانيــت هشــدار مــی دهــد. امــا تجربــه تجددخواهــی در ايــران نشــان داده اســت منــی تــوان مفاهيــم جديــد را عريــان و بــدون وام گرفــن از مباحــث 

ســنتی مطــرح کــرد. غــري از ايــن زمــان انتشــار روزنامــه قانــون و طــرح مباحــث جديــد دربــاره روحانيــت در ايــن روزنامــه، دقيقــاً بازمــی گــردد بــه ايــام برخوردهــای 

حذفــی بــا او در انگليــس.

خطا  به  خود  داوری  در  مبادا  تا  دادم  قرار  بررسی  مورد  را  ملکم  به  مربوط  اسناد  متام  من 

ايرانی  مرشوطه  کتاب  در  ملکم  مورد  در  داوری  ترين  منصفانه  ام  مدعی  رو  اين  از  بروم. 

يافته  ملکم  در خصوص  را  ای  نکته  منتقدان  اگر  شوم  می  خوشحال  هم  باز  اما  است.  آمده 

ارائه  مانده،  مغفول  روشنفکر  اين  از  بحثی  و  نيامده  ايرانی  مرشوطه  کتاب  در  که  اند 

برطرف شود. نيز  ملکم  آثار  و  آرا  با  کردن  برخورد  گزينشی  شائبه  تا  دهند 
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مقدمه

ــا  ــم و ب ــی كــه زندگــی مــی كني ــرای مــا در دوران ــی انديشــه ی روشــنفكران و روشــنگران عهــد مرشوطــه ب بازخوان
توجــه بــه وضعيــت اســفباری سياســی و اجتامعــی موجــود از چنــد نظــر حائــز اهميــت اســت. مــا هنــوز پــس از يــك 
قــرن و نيــم درگــر توضيــح و تفســر و تــالش بــرای درك هــامن مفاهيــم و خواســته هــا هســتيم كــه روشــنفكران صــدر 
مرشوطــه پــس از آشــنايی بــا متــدن و فرهنــگ غــرب و دســتاوردهای ارزشــمند آن بــرای جامعــه ی جهانــی در ايــران 
مطــرح كردنــد. پاســخ تاريخــی ايرانيــان بــه انقــالب مرشوطــه كــه خواســت پيرشفــت ايــران، تامــني حقــوق انســانی و 
آزادي، ايجــاد نهادهــای مــدرن و دمكراســی اجتامعــی و سياســی را طــرح مــی كــرد، پاســخی معكــوس بــوده اســت. 
انقــالب اســالمی و پيامدهــای ســيايس، فرهنگــی و اجتامعــی ناشــی از آن معضلــی اســت كــه مــا را تــا نســلها پــس از 
مــا بــا خــود درگــر خواهــد كــرد و پاســخی درخــور مــی طلبــد. پاســخی كــه بــدون شــناخت و شــهامت نقــد و بازبينــی و 
بازنگــری در خــود، بــدون فاصلــه گرفــن از جمــود و تنبلــی ذهنــی و در عــني حــال بــدون شناســايی ريشــه هــا و تناقضها 
و تضادهــای حاكــم بــر هــر دوره ناممكــن اســت. انســان ايرانــی كــه زيســن در آزادی و دمكراســی را تجربــه نكــرده، 
دشــوار مــی توانــد تصويــری از آنچــه نداشــته در ذهــن داشــته باشــد. البتــه كــه داشــن يــك رهــرب فرهمنــد يــا خــدای 
قــادر متعــال كــه بــه جــای مــا فكــر مــی كنــد و بــرای مــا تصميــم مــی گــرد و مــی بــرد و مــی دوزد، بــا روح و ذهنــی 
كــه مبــرور تــن پــرور مــی شــود ، همخوانــی بيشــری دارد تــا تــالش بــرای دانســن و در نتيجــه توانســن. كنجــكاوی و 
ــرون  ــم خــود از آب ب ــه كار خــود باشــد و گلي ــه ی دردرس اســت ، پــس بهــر اســت رسمــان ب جســتجو و پرســش ماي
بكشــيم و نبينيــم و نخواهيــم بدانيــم آينــده چگونــه خواهــد بــود. “خــدا داناســت“ و اوســت كــه رمــوز هســتی را مــی 
دانــد ، پــس “مــن“ در عبــادت و عبوديــت ديــن خــود ادا كنــم و روز را بــه شــب رســانم ، خــودش درســت مــی شــود، 
اگــر هــم نشــد ، بــه درك! مــن فــالن جــا “پــاريت“ دارم و جــای ديگــر “رشــوه“ مــی دهــم و كارم مــی گــذرد... آخــر 
ايرانــی هــر چــه نداشــته باشــد، ايــن زرنگــی “خــداداد“ را دارد كــه كارش را بــه شــكلی راه بينــدازد در ايــن چنــد صبــاح 
عمــر. اينكــه آينــده ی فرزندانــم چــه خواهــد شــد و بــر رسشــان چــه خواهــد آمــد، بــه مــن چــه! مگــر پــدران مــن بــرای 
مــن چــه كردنــد كــه مــن بــرای بعــد از خــودم بكنــم. بايــد خــودش كار خــود را راه بينــدازد، زرنگــی را از مــن بيامــوزد 

، بقيــه اش حــل اســت!

مرزا فتحعلی آخوندزاده

پيشگام فكری مرشوطه در چندين عرصه

بیضایی نیلوفر 
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اينهــا تصاويــر بخشــاً غلــو شــده يــا شــايد از نــگاه برخــی بريحامنــه ای اســت از داســتان انســان ايرانــی كــه مــی تــوان صفحــه هــا بــدان افــزود و از 

هــر ســو دنبالــش كنيــم، رسانجامــامن همــني وضعيــت اســفناك امــروزی ماســت.

امــا خوشــبختانه چنــني تصويــری در هيــچ لحظــه از تاريــخ مــا در مــورد همــگان و بــه يــك نســبت صــدق منــی كــرده و در ايــن مــرز و بــوم همــواره 

كســانی بــوده انــد كــه بــه دنبــال راه رهايــی گشــته انــد و انديشــيده انــد و جســته انــد و اگــر نيافتــه انــد يــا ايــن يافتــه هــا را نتوانســته انــد بــه 

عمــوم منتقــل كننــد، اگــر شكســت خــورده انــد يــا در مســري جســتجو بــه برياهــه رفتــه انــد، امــا تاثرياتــی غــري قابــل انــكار بــر نســلهای پــس از خــود 

گذاشــته انــد.

فريــدون آدميــت، تاريــخ نــگار برجســته ی ايرانــی يكــی از نخســتني كســانی بــود كــه بــه رضورت شــناخت و بازشناســی ايــن يــك قــرن و نيمــی كــه 

از برخــورد مــا ايرانيــان بــا فكــر پيرشفــت و تجــدد ، بــا آشــنايی مــا بــا فكــر آزادی و حقــوق مــدين، بــا حقــوق بــرش و ســاختار مــدرن پاســخ مثبــت 

داد و بــه تحقيــق و درج و شناســاندن افــكار آثــار و پيشــزمينه هــای فكــری انقــالب مرشوطــه در ايــران پرداخــت . او در همــني مــورد مــی نويســد:

“از تحقيقــات خــود ســه هــدف دارم: نخســت اينكــه مقــام حقيقــی انديشــه گــران ايــران را تــا زمــان مرشوطيــت بــاز منايــم و تاثــري هــر كــدام را در 

تحــول فكــری جديــد و تكويــن ايدئولــوژی نهضــت مرشوطيــت بدســت دهــم. دوم اينكــه اگــر از دســتم بــر آيــد در ترقــی دادن تفكــر تاريخــی و 

“تكنيــك“ تاريــخ نــگاری جديــد در ايــران كاری كنــم و ســوم اينكــه نــو آمــوزان بداننــد در ايــن مــرز و بــوم هميشــه مردمــی هوشــمند و آزاده بــوده 

انــد كــه صاحــب انديشــه بلنــد بودنــد و بــه پســتی تــن در ندادنــد، از حطــام دنيــوی دســت شســتند و روحشــان را بــه اربابــان خــودرس و نــادان و 

ناپرهيــزگار نفروختنــد...«)۱( 

مــا از طريــق آدميــت بــا بســياری از پيشــگامان فكــری مرشوطيــت آشــنا شــديم . هــر كــس بخواهــد در مــورد مرشوطيــت و ســري انديشــه و تاريــخ 

ــرار مــی دهــد. امــروز هســتند  ــع مــورد اســتفاده ق ــن مناب ــن و معتربتري ــوان بخشــی از مهمرتي ــت را بعن ــار آدمي ــد ،آث ــن دوران بنويســد و بدان اي

تاريــخ نگارانــی كــه زوايايــی جديــد را كــه شــايد از نظــر آدميــت دور مانــده گشــوده انــد و نقدهايــی بــر برخــی زوايــای نــگاه و تفســري او از وقايــع 

تاريخــی نوشــته انــد ، امــا همگــی بــر اهميــت كاری كــه آدميــت انجــام داد واقفنــد. بــا ايــن مقدمــه در ايــن مطلــب بــه ســفری در ســري افــكار يكــی 

از مهمرتيــن انديشــه پــردازان مرشوطيــت يعنــی مــريزا فتحعلــی آخونــدزاده مــی پردازيــم. آخونــدزاده يكــی از مهمرتيــن مناينــدگان فكــری خردگــرای 

ايرانــی اســت كــه قــوه ی تعقــل و اصالــت مــاده را مبنــای افــكار خــود قــرار داد. آخونــدزاده در چنديــن عرصــه جــزو رسآمــدان اســت. او نخســتني 

ايرانــی اســت كــه منايشــنامه نويســی ، داســتان پــردازي، شــخصيت پــردازی و نقــد نويســی اروپايــی را بــا ارائــه ی آثــاری ارزشــمند در همــه ی ايــن 

زمينــه هــا نــه تنهــا بــه ايرانيــان، بلكــه بــه رشقــی هــا معرفــی كــرد . عــالوه بــر آن آخونــد زاده جــزو اولــني ســنت شــكنان تاريــخ نــگاری ايــران اســت. 

ــن مخالفــني اســتبداد  و مبلغــني  ــی و عرفــی براســاس حقــوق طبيعــی ، از پيگريتري ــه ی مرشوطيــت عقل ــدزاده جــزو مبلغــني و مروجــني اولي آخون

جدايــی ديانــت از سياســت ، مبتكــر فكــر اصــالح ديــن كــه خــود آن را “پروتستانيســم اســالمي“ مــی خوانــد، مبتكــر تغيــري الفبــا و اصــالح خــط در 

ــا مــردان اســت و از  ــان ب ــا قــرص آزادی زن و برابــری حقوقــی زن ــر و پ ــرداز ناسيوناليســم ايرانــی اســت، از هــواداران پ ــه پ جوامــع اســالمي، نظري

مهمرتيــن بانيــان فكــر ســكوالر اســت در ميــان همگنــان خــود. افــكار و اثــار او نســبت بــه ديگــر انديشــه پــردازان مرشوطــه از نظــم و سيســتم و 

انســجام بيشــرتی برخــوردار اســت . او همچنــني يكــی از پركارتريــن هــا و پيگريتريــن هاســت و بهمــني دليــل پرداخــن بــه متامــی زوايــای افــكار و 

اثــار او دشــوارتر اســت.

پرداخــن همــه جانبــه  بــه همــه ی زوايــا و رشــته هايــی كــه آخونــدزاده در آنهــا مهــارت داشــته، از تــوان مــن خــارج اســت. اميــد كــه ايــن نوشــته 

بــه گشــودن دريچــه ای هــر چنــد كوچــك در نــگاه ايــن انديشــمند ايرانــی يــاری رســاند.

 

زندگی و آثار آخوندزاده

آخونــدزاده رشح زندگــی خــود را كــه “بياغرافيــا“ )بيوگــرايف( مــی نامــد، بــه تفضيــل در كتابــی تحــت عنــوان “الفبــای جديــد و مكتوبــات“ بتحريــر 

در آورده اســت. او متولــد ســال ۱۱۹۱ هجــری شمســی برابــر بــا ۱8۱2 ميــالدی بــود و در كل شــصت و شــش ســال عمــر كــرد. آخونــدزاده در يــك 

خانــواده ی متوســط در آذربايجــان )نوخــه( بدنيــا آمــد . شــش ســاله بــود كــه پــدر و مــادرش بدليــل ازدواج مجــدد پــدر جــدا شــدند و از آن پــس 

نــزد عمــوی مــادرش ، آخونــد فاضلــی نقــل مــكان كــرد و آخونــد او را بــه فرزنــدی پذيرفــت . آخونــدزاده و مــادر و پدرخوانــده اش در اثــر جنــگ 

ايــران و روســيه آواره شــدن و پــس ازپايــان جنــگ بــاز بــه نوخــه بازگشــتند. پــدر خوانــده اش بــه قصــد اينكــه او بــه ســلك روحانيــت در آيــد، وی 

را بــه گنجــه بــرد و بــه معلــم ســپرد. آخونــدزاده در گنجــه بــه يادگــريی زبــان روســی نيــز پرداخــت و يكســال بعــد دوبــاره بــه نوخــه بازگشــت ولــی 

رسانجــام در ســال ۱2۱۳ شمســی برابــر بــا ۱8۳4 بــه تفليــس رفــت و تــا پايــان عمــر در هامنجــا مانــد. او در روســيه بعنــوان مرتجــم زبانهــای رشقــی 

بــه اســتخدام دولــت روســيه در آمــد و تــا پايــان عمــر در ايــن ســمت مانــد. بــا اينهمــه آخونــدزاده همــواره وطــن اصلــی خــود را ايــران مــی دانســت 

و متــام تــالش و تــوان خــود را بــرای تاثــري گــذاری و معرفــی فكــر آزادی در ايــران بــكار بــرد. بــا وجــود اينكــه نويســندگان و پژوهنــدگان قفقــازی و 

روســی در مــورد او عنــوان “آخونــدوف“ را بــكار بــرده انــد، خــود آخونــدزاده در همــه ی آثــارش چــه آندســته كــه بزبــان فارســی اســت و چــه آثــاری 

كــه بزبانهــای عــريب، تركــی و روســی نوشــته، از نــام “آخونــدزاده“ و گاه “آخونــزاده“ اســتفاده كــرده اســت.

آدميــت در رشح زندگــی آخونــدزاده دو مرحلــه را نقطــه عطــف تحــوالت فكــری او مــی دانــد. اولــی در گنجــه و در اثــر آشــنايی او بــا مــريزا شــفيع،  

شــاعرعارف ايرانــی كــه بــا مذهــب و روحانيــت مخالــف بــوده و بــر آخونــد زاده تاثــريات فكــری عميقــی گذاشــته اســت. آخونــدزاده در اينمــورد 

مــی نويســد:



گیتی مداری - 118گیتی مداری - 117

“در يكــی از حجــرات مســجد گنجــه از اهــل واليــت شــخصی مقيــم بــود مــريا شــفيع نــام كــه عــالوه بــر انــواع و اقســام دانــش خــط نســتعليق را خيلــی خــوب 

مــی نوشــت. ايــن مــريزا شــفيع هامنســت كــه در مملكــت غرمانيــا رسگذشــت و فضــل او را در اشــعار فارســيه بقلــم آورده انــد... روزی ايــن شــخص محــرتم از مــن 

پرســيد، مــريزا فتحعلــی از تحصيــل علــوم چــه منظــور داري؟ جــواب دادم كــه مــی خواهــم روحانــی بشــوم. گفــت: مــی خواهــی تــو كــه ريــاكار و شــارالتان بشــوي؟ 

تعجــب كــردم و حــريت منــودم كــه آيــا ايــن چــه ســخن اســت. مــريزا شــفيع بحالــت مــن نگريســته گفــت: مــريزا فتحعلــی عمــر خــود را در صــف ايــن گــروه ضايــع 

مكــن، شــغل ديگــر پيــش گــري. وقتــی از ســبب نفــرت او ازروحانيــون پرســيدم رشوع كــرد بكشــف مطالبــی كــه تــا آن روز از مــن مســتور بــود ... تــا ايــن تاريــخ مــن 

بغــري از خوانــدن زبــان فارســی و عربــی چيــزی منــی دانســتم و از دنيــا بــی خــرب بــودم...«)2(

مرحلــه ی دوم ، از مهاجــرت بــه تفليــس آغــاز مــی شــود كــه بدليــل تبعيــد بســياری از مخالفــني تــزار ، مركــز فعاليتهــای اديب، اجتامعــی و سياســی شــده بــود. در 

آنجــا آخونــدزاده بــا دنيــای ادب و هــرن آشــنا شــد وبــه محافــل ادبــی راه يافــت. آشــنايی بــا اثــار نويســندگان ، شــاعران و متفكــران روس از “گريبــادوف“ و “گوگــول“ 

گرفتــه تــا “پوشــكني“ و ”اسرتافســي“ ، نويســندگان و انديشــمندان فرانســوی از “مولــريو “دومــا“ تــا “ولــرت“ و مونتســكيو“ و همچنــني متفكــران انگليســی تحــوالت 

جديــد فكــری در آخونــدزاده را رقــم زد. آخونــدزاده كــه بــا تاريــخ ايــران، اســالم ، ادبيــات فارســی و تــريك، حكمــت، فقــه و  عرفــان اســالمی آشــنا بــود، در ايــن دوره 

ی جديــد توانســت بســياری از ســنتها و عنــارصدر آميختــه بــا فرهنــگ ايرانــی كــه ســد راه پيرشفــت و ترقــی ايــران بــود، شناســايی كنــد. انديشــه ی نــو و اصالحــی 

در آخونــدزاده در همــني دوران شــكل گرفــت. او بــدون اينكــه دربســت شــيفته ی فرهنــگ غــرب شــود، بدليــل عشــق فراوانــش بــه ايــران و تاســف عميقــش از 

عقــب ماندگــی جامعــه و حكومــت، متــام عمــر خــود را رصف تــالش بــرای انديشــه ســازی و تعميــق فكــر تحــول در ايــران كــرد. آخونــدزاده در بســياری از كشــورهای 

آســيا چهــره ای شــناخته شــده بــود و بــا ترجمــه منايشــنامه هايــش بروســی در روســيه نيــز از شــهرت برخــوردار بــود.

آخونــد زاده پــس از مــرگ شــاعر بــزرگ روس “پوشــكني“ بــرا اثــر يــك توطئــه ی ســيايس، قصيــده ای در رثــای او رسود كــه آريــن پــور از آن تحــت عنــوان “نخســتني 

فريــاد آزاديخواهــي« )۳( آخونــدزاده در برابــر جباريــت قدرمتــداران دوران نــام مــی بــرد.

ــد“،  ــای جدي ــورده“، “الفب ــب خ ــتارگان فري ــا س ــاه رساج ي ــف ش ــت يوس ــدي“، “حكاي ــنامه كم ــش منايش ــا ش ــالت ي ــد از: “متثي ــدزاده عبارتن ــار آخون ــی از آث برخ

“مكتوبــات كــامل الدولــه“، “نقــدی بــر رســاله ی يــك كلمــه از مــريزا يوســف خــان مستشــارالدوله“، “نقــدی برمنايشــنامه هــای مــريزا آقــا تربيــزي“ و دههــا نقــد و 

ــه ی ديگــر. مقال

بخشــی از آثــار آخونــدزاده در ايــران بــا سانســور روبــرو شــد و تنهــا در محافــل روشــنفكری و بصــورت مخفــی خوانــده مــی شــد. ماشــاءالله آجودانــی در اينمــورد 

مــی نويســد: “رسنوشــت نــرش “مكتوبــات“ آخونــدزاده بــا رسنوشــت سانســور در ايــران گــره خــورده اســت. نــگارش اصــل ايــن كتــاب و صــورت اوليــه ی آن در 

اواســط ســال ۱282 ه.ق. پايــان مــی گــريد. تــالش دردآلــوده اش بــرای چــاپ و نــرش آن در ايــران يــا خــارج از ايــران، همــه جــا بــا مشــكل و مانــع روبــرو شــد. مايــوس 

و خســته از همــه ی ايــن تالشــها بــرای انتشــار آن بــه نســل آينــده و بــه قــرن آينــده چشــم مــی دوزد. در نامــه ای بــه ملكــم متذكــر مــی گــردد كــه انتشــار كــامل 

الدولــه بــرای مــن ميــرس نگرديــد. شــايد پــس از صــد ســال، اخــالف مــا بــه چــاپ ايــن تاليــف موفــق بشــوند. بيــش از صــد و ســی ســال از تاريــخ نــگارش مكتوبــات 

كــامل الدولــه مــی گــذرد، انقــالب مرشوطــه هــم در گرفــت، مرشوطيــت هــم اعــالن شــد و رسانجــام ســلطنت هــم بــراه افتــاد. امــا هنــوز پــس از آن همــه ماجراهــا 

و فــراز و نشــيبها و انقــالب هــا بــه كتــاب او در كشــور مــا ايــران اجــازه ی نــرش آزاد داده نشــده اســت.« )4(

از آنجــا كــه حضــور و تاثــريی گــذاری آخونــدزاده تنهــا بــه يــك يــا دو عرصــه محــدود منــی شــود ، در ادامــه ی ايــن مطلــب بــا انتخــاب اساســی تريــن آنهــا تــالش 

مــی كنــم تــا آنجــا كــه  تــوان ايــن قلــم و چارچــوب محــدود يــك مقالــه اجــازه مــی دهــد، مهمرتيــن خطــوط فكــری و عرصــه هايــی را كــه تاثــري مســتقيم از افــكار 

او پذيرفــت را روشــن كنــم.

 

آخوند زاده پيرشو منايشنامه نوييس

هامنطــور كــه پيشــرت اشــاره كــردم ، آخونــدزاده پــس از آشــنايی بــا آثــار نويســندگان و متفكريــن غــرب بــه يــك تحــول شــگرف در جريــان رشــد فكــری خــود دســت 

يافــت. از همــني دوران اســت كــه او بــا اســتفاده از اســتعداد شــخصی و بهــره گــريی از دانشــی كــه بــدان مجهــز مــی شــد در چنديــن عرصــه بــه يكــی از نــوآوران 

بــی بديــل  تبديــل شــد. يكــی از ايــن عرصــه هــا منايشــنامه نويســی اســت . آنچــه امــروز بــرای مــا روشــن اســت ، اينكــه آشــنايی آخونــدزاده بــا تئاتــر تنهــا از طريــق 

آثــار منايشــنامه نويســان و نويســندگان غــرب رخ نــداد، بلكــه همزبــان بــا آموخــن علــم تئاتــر در عرصــه ی نظــری )5( از طريــق عملــی يعنــی  ازطريــق صحنــه ی 

تئاتــر و ديــدن منايشــهايی كــه در تفليــس بــروی صحنــه مــی رفــت و همچنــني بــر صحنــه آوردن تئاتر)تجربــه ی كارگردانــی و حضــور در گروههــای منايــي( آغــاز 

شــد. آدميــت در اينمــورد مــی نويســد:

“مــريزا فنحعلــی  پيــرشو فــن منايشــنامه نويســی و داســتان پــردازی اروپايــی اســت در خطــه آســيا. از عثامنــی گرفتــه تــا ژاپــن هــر كــس در ايــن رشــته ادبيــات 

جديــد غربــی گام نهــاده دقيقــا پــس از او بــوده اســت«)6(.

 پيشــرت اشــاره كــردم كــه آخونــدزاده شــش منايشــنامه نوشــت. ايــن منايشــنامه هــا در اصــل بزبــان تركــی آذربايجانــی نوشــته شــده انــد و بعــد هــا توســط “مــريزا 

جعفــر قراچــه داغــي“ بفارســی ترجمــه شــدند. از ميــان منايشــنامه هــای آخونــدزاده برتتيــب “مــال ابرهيــم خليــل كيمياگــر“، “موســيو ژوردان حكيــم نباتــات و 

درويــش مســتعلی شــاه جادوگــر“ و “خــروس قولدورباســان“ در فاصلــه ی ســالهای ۱288 ه.ق. و ۱2۹0 ه.ق. و در ســال ۱2۹۱ همــه بــه اضافــه ی “رسگذشــت مــرد 

خســيس“ و “وزيــر خــان لنكــران“ تحــت عنــوان “متثيــالت” در يــك مجموعــه منتــرش شــدند. خــود آخونــدزاده منايشــنامه هــای خــود را بــه روســی ترجمــه كــرد و 

برخــی از آنهــا در تفليــس بــه روی صحنــه آمدنــد و برخــی نيــز در تئاترهــای مســكو و پطرزبــورگ اجــرا شــدند.

آخونــدزاده در نامــه ای خطــاب بــه مــريزا جعفــر قرچــه داغــی ضمــن تشــكر از او بخاطــر ترجمــه ی آثــارش ، قصــد خــود را از روی آوردن بــه منايشــنامه نويســی 

چنــني توصيــف مــی كنــد:

“... بســيار طالبــم كــه جوانــان صاحــب ســواد و صاحــب ذوق مــا در ايــن فــن رشيــف قلــم خودشــان را بجــوالن آورده، اســتعداد خودشــان را امتحــان بكننــد، بلكــه 

رفتــه رفتــه ايــن قســم تصنيــف در ميــان ملــت مــا نيــز شــيوع يابــد. رومــان نويســی هــم از ايــن قبيــل تصنيفــات اســت. باصطــالح يوروپائيــان، ايــن قســم تصنيــف 
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را درامــا مــی گوينــد. ملــت مــا از ايــن فــن اصــال خــرب نــدارد...«)7(

مــريزا جعفــر قرچــه داغــی كــه بــا ترجمــه ی ايــن منايشــنامه هــا و در اثــر ارتبــاط بــا آخونــدزاده خــود بــا منايشــنامه نويســی آشــنا شــده بــود در ديباچــه ی 

ترجمــه ی كتــاب رشح مفصلــی دربــاره ی “ فــن تياتــر“ مــی دهــد و بــرای خواننــده ی نــا آشــنای ايرانــی بتفضيــل آمــوزش شــيوه ی خوانــدن منايشــنامه ارائــه 

مــی دهــد. مــريزا جعفــر بدرســتی بــر عنــر “حركــت و عمــل“ در منايشــنامه تاكيــد مــی كنــد و همچنــني توضيــح مــی دهــد كــه آن حــاالت و وضعيتهايــی 

كــه در توصيــف صحنــه هــا آمــده وهمچنــني كاراكرتهــا و خصلتهــای زبــاين- رفتــاری آنهــا را “بطــرز گفتگــو“ بخوانــد. او بديــن نكتــه واقــف بــوده كــه نــا 

آشــنايی بــا شــيوه ی نــگارش در منايشــنامه ، آنهــم بــرای خواننــده ای كــه تئاتــر اروپايــی را بــر صحنــه نديــده اســت، مــی توانــد بســيار ابهــام برانگيــز باشــد و 

درك حــركات و نكاتــی كــه در دســتور كارگردانــی آمــده و حــركات و موقعيتهــا دشــوار خواهــد بــود. او توضيــح مــی دهــد كــه خواننــده ی منايشــنامه هنــگام 

خوانــدن مــی بايســت در حركــت  وعمــل كاراكرتهــا ســهيم شــود و خــود را بــه جــای شــخصيتها گذاشــته و همــراه آنهــا نقشــها را بــازی كنــد.

هــم آخونــدزاده و هــم قرچــه داغــی تئاتــر را “اصلــح و اهــم و اول وســيله ی ترقيــات« )8( مــی نامنــد. آخونــدزاده تئاتــر را “ عــني ملتخواهــی و باعــث 

تهذيــب اخــالق« )۹( مــی دانــد و در اينمــورد بارهــا تاكيــد مــی كنــد. البتــه بــه بــاور مــن هــم آدميــت و هــم ديگــران كــه بــه تقليــد از او تاكيــد آخونــدزاده 

بــر “تهذيــب اخــالق“ در تئاتــر را غلــو شــده دانســته انــد، شــايد بــه ايــن نكتــه ی مهــم توجــه نكــرده انــد. آنهــا “تهذيــب اخــالق“ را در معنــای لغــوی 

فارســی )شــايد مــرتادف بــا از بــني بــردن فســاد اخالقــی و انحطــاط( مــد نظــر داشــته انــد و در نظــر منــی گرينــد كــه ”تهذيــب اخــالق“ احتــامل دارد ترجمــه 

ی آخونــدزاده از واژه ی كاتارســيس باشــد. كاتارســيس يكــی از مبناهــای درام ارســطويی )وحــدت زمــان و مــكان و موضــوع يــا وحــدت ســه گانــه( را تشــكيل 

مــی دهــد و در تئاتــر كالســيك جهــان يكــی از پايــه هــای مهــم منايــش بــوده اســت.  كاتارســيس يعنــی تهذيــب روح از طريــق رســيدن حســی متاشــاگر بــه 

هــراس يــا همــدردی همــذات پنــداری بــا شــخصيتهای منايــش. البتــه شــايد آخونــدزاده واقعــا “تهذيــب اخــالق“ بهــامن معنــای ايرانــی آن نظــر داشــته اســت 

و يــا بــرای ايجــاد عالقــه در خواننــده نســبت بــه تئاتــر، آنهــم در جامعــه ی “اخالقگــرا“  ايــن واژه را بــكار بــرده اســت. البتــه خــود آخونــد زاده در جايــی 

“تهذيــب اخــالق“ را اينگونــه توضيــخ مــی دهــد كــه در اروپــا از طريــق متســخر و بــه زبــان طنــز ، كاســتی هــا و معايــب مــورد پرســش قــرار مــی گــريد تــا 

مــردم عــربت بگرينــد و كارهــای ناپســند را تكــرار نكننــد. در نتيجــه ايــن  نــگاه آخونــدزاده بــه تئاتــر بعنــوان يــك انستيتوســيون آموزشــی  كــه قــرار اســت 

در حــل  معضــالت فرهنگــی بتنهايــی عــرض انــدام كنــد، شــايد واقعــا نوعــی غلــو باشــد.  بهــر صــورت نقــش تاريخــی درام و منايــش در اروپــا نشــان از ســري 

عصيــان انســان بــر رسنوشــت و شــوريدن او دارد بــر خــدا و هــر كــه بــر فــراز رس انســان و در موقعيتــی آســامنی ، مــی خواهــد كنــرتل او را بــه انحصــار 

خــود در آورد. انســانی كــه زمينــی مــی شــود و بدنبــال ارتبــاط اســت، شــك مــی كنــد، مــی خروشــد، طغيــان مــی كنــد و در مركــز تغيــري بــر تقديــر مــی 

شــورد و مــی شــوراند، رهــا مــی شــود يــا مــی خواهــد  بشــود. از ايــن زوايــا ايــن نقــش تاريخــی بــرای هــرن منايــش در اروپــا قابــل تصــور اســت. آخونــدزاده 

ــا اصــل آنچــه بــرای انســان ايرانــی آرزو مــی كنــد ، همخــوان مــی بينــد. نقــد اجتامعــی ، نقــد خرافــات و خرافــه ســازان و خرافــه  ذات هــرن منايــش را ب

ــان ، نقــد ســلطنت مطلقــه و اســتبداد و وضــع اســفناك مردمــی كــه در تاريكــی ميزينــد ، موضوعــات  پرســتان، بازاريــان طــامع و دالالن، نقــد ســتم برزن

اصلــی منايشــنامه هــای آخونــدزاده را تشــكيل مــی دهــد. آخونــدزاده نوشــن منايشــنامه ی انتقــادي- كمــدی و رمــان را بهرتيــن وســيله بــرای بيــداری و آگاه 

كــردن مــردم مــی دانســت.

منايشــنامه هــای آخونــدزاده نيــز عــالوه بــر ديگــر آثــارش بــا مشــكل سانســور روبــرو شــدند تــا جايــی كــه برخــی از قســمتهای منايشــهايش تغيــري داده شــد. 

بــرای مثــال در منايشــنامه ی “حكايــت مســيو ژوردان...“ بخشــی را منايــش كــه در آن مســتقيام بــه صــدارت مــريزا آقاســی حملــه شــده اســت ، بكلــی تغيــري 

داده شــد. جمشــيد ملــك پــور در اينمــورد مــی نويســد:

“بديــن ســان معلــوم مــی شــود كــه بــا انتشــار نخســتني منايشــنامه در ايــران، سانســور نيــز متولــد شــده و ايــن دو بــا هــم رشوع بــه طــی يــك مســري تاريخــی 

كــرده انــد، مســريی پــر فــراز و نشــيب و نفــس بــر...«)۱0(

ارزش هــرنی منايشــنامه هــای آخونــدزاده نيــز عــالوه بــر موضوعاتــی كــه برگزيــده اســت ، يكــی از جنبــه هــای قــوت كار اوســت، هــر چنــد برخــی منايشــنامه 

هــای اوليــه اش از ضعفهايــی در بافــت دراماتيــك برخــوردار اســت، امــا منايشــنامه هــای بعــدی اش )از جملــه حكايــت مــرد خســيس( از بافــت و ســاختاری 

قــوی برخوردارنــد و در خلــق موقعيتهــای كميــك و عمــق نــگاه بــه پيچيدگيهــا آثاربســيار بــا ارزشــی حتــی درمقيــاس ادبيــات منايشــی جهــان هســتند.

آخوندزاده ، بنيانگذار نقد  تئاتر، تاريخ و ادبيات در ايران

آخونــدزاده نخســتني ايرانــی اســت كــه تاريــخ نــگاري، ادبيــات و منايشــنامه نويســی را بــا بهــره گــريی از تفكــر تاريخــی و مــادی بررســی كــرد. وی در نامــه 

ای بــه “مــريزا يوســف خــان“ ، “فــن كرتيــكا“ )Kritik( را اينگونــه توضيــح مــی دهــد:

» از دور شــاه عبــاس تــا ايــن عــر بــرای ملــت ايــران در عــامل تربيــت از تاثــري عقايــد باطلــه ترقيــات زيــاد رو نــداده اســت .... اگــر ايــن حركتهــا را خاطــر 

نشــان نكنــی ، متنبــه منــی گردنــد و در غفلــت مــی ماننــد. اگــر خاطــر نشــان مــی كنــی تعــرض شــمرده مــی شــود. پــس چــه بايــد كــرد؟ امــا صــالح ملــك 

و ملــت مقتضــی آنســت كــه خاطــر نشــان شــود. فــن كرتيــكا همــني اســت. ايــن گونــه مطالــب را بــا مواعــظ و نصايــح بيــان كــردن ممكــن نيســت. وقتــی 

كــه بيــان كــردی كرتيــكا خواهــد شــد. وعظــش و نصيحتــش منــی توانــی ناميــد. امــروز در هــر يــك از دول يوروپــا روزنامــه هــای ســاطريق )Satire( يعنــی 

روزنامــه هــای كرتيــكا و هجــو در حــق اعــامل شــنيعه هموطنــان در هــر هفتــه مرقــوم و منتــرش ميگــردد. دول يوروپــا بديــن نظــم و ترقــی از دولــت كرتيــكا 

رســيده انــد، نــه از دولــت مواعــظ و نصايــح. امــم يوروپــا بديــن درجــه ی معرفــت و كــامل از دولــت كرتيــكا رســيده انــد، نــه از دولــت مواعــظ و نصايــح 

)۱۱( »...

او همچنني نقد را در ادبيات و روزنامه نگاری اينچنني توضيح می دهد:

“ ايــن قاعــده در يوروپــا متــداول اســت و فوايــد عظيمــه در ضمــن آن منــدرج. مثــال وقتــی كــه شــخصی كتابــی تصنيــف مــی كنــد، شــخصی ديگــر در مطالب 



گیتی مداری - 120گیتی مداری - 119

تصنيــف شــده ايــرادات مــی نويســد بــه رشطــی كــه حــرف دل آزار و خــالف ادب نســبت بــه مصنــف در ميــان نباشــد و هــر چــه گفتــه آيــد بــه طريــق ظرافت 

گفتــه شــود ايــن را قرتيقــا، بــه اصطــالح فرانســه كريتيــك مــی نامنــد...« )۱2(

آخونــدزاده تــراژدی )“نقــل مصيبــت“( را حاصــل غــم و كمــدی )“نقــل بهجــت“( را حاصــل شــادی مــی نامــد كــه هــر دو از طبايــع انســان هســتند.  او بــا 

توجــه بــه اينكــه از ذكــر مصيبــت كــه در اســالم رايــج اســت، بســيار بــدش مــی آيــد، كمــدی يــا نقــل بهجــت را ترجيــح مــی دهــد. همــني عامــل شــايد، باعــث 

شــده كــه آخونــدزاده “شــبيه خــواين“ يــا “تعزيــه“ را بدليــل موقعيــت تراژيــك و ريشــه ی مذهبــی  آن كامــال ناديــده بگــريد. در حاليكــه مــی دانيــم تعزيــه ، 

منايشــی اســت كــه ارزش آن در شــيوه ی اجــرا و عوامــل صحنــه ای چــون صحنــه گردانــی ، بديهــه ســازی و فاصلــه گــذاری و اصــوال عنــارص منايشــی بيشــامر 

آن نهفتــه اســت. متــون تعزيــه از نظــر ادبــی از ارزش بااليــی برخــوردار نيســتند، امــا آخونــدزاده بــدون در نظــر گرفــن عنــارص منايشــی تعزيــه و امــكان تحــول 

موضوعــی آن و خروجــش از حيطــه ی خطابــه هــای دينــی ، كال پيشــنهاد مــی كنــد كــه منايــش غــرب بايــد جــای تعزيــه را بگــريد.

پيــش از آنكــه مــريزا جعفــر قــره چــه داغــی منايشــنامه هــای آخونــدزاده را بفارســی ترجمــه كنــد، قــرار بــود مــريزا اقــا تربيــزی ايــن مســئوليت را بــه انجــام 

رســاند. امــا او خــود را در ايــن كار ناتــوان ديــد ، از ترجمــه ی آثــار آخونــدزاده رصف نظــر كــرد و ترجيــح داد خــودش منايشــنامه هايــی بهــامن ســبك و ســياق 

بزبــان فارســی بنويســد. او ســه منايشــنامه ی خــود را بــرای آخونــدزاده فرســتاد  تــا نظــر او را بدانــد. آخونــدزاده پــس از خوانــدن ايــن منايشــنامه هــا نقــدی 

“بــر ســياق كرتيــكا“ بــر آنهــا نوشــت تــا مــريزا آقــا تربيــزی را در جهــت رفــع نقايــص نوشــته هايــش راهناميــی و بــا “طياطــر“ )تئاتــر( آشــناتر كنــد. نقــد 

منايشــی آخونــدزاده بــر منايشــنامه هــای مــريزا اقــا تربيــزی ، اولــني منونــه از نقــد منايشــی در ايــران اســت و نكاتــی ارزنــده و در خــور تامــل در آن هســت 

كــه نشــان مــی دهــد آخونــدزاده بــا زيــر و بــم ايــن حرفــه آشــنايی داشــته و در شناســاندن فنــون آن و همچنــني نــگاه دقيــق بــه جزئيــات توانــا بــوده اســت.

زبــان نقــد آخونــدزاده زبانــی رصيــح و بــی پــروا و مســتقيم اســت. او در بيــان افــكارش بدنبــال ســمبل ســازی نيســت و معتقــد اســت بايــد بزبــان فارســی 

ســاده و قابــل فهــم بــرای همــگان نوشــت. او در نقــد نويســی از بلينســكی و رئاليســم ايدآليســتی متاثــر اســت.

آخونــدزاده معتقــد اســت در زمينــه ی نــرث نويســی  بايــد از “ قافيــه و اغراقــات كودكانــه و تشــبيهات ابلهانــه“، درزمينــه شــعر از اشــعار “بــی مضمــون و 

بــی لــذت“ و در زمينــه ی تاريــخ نويســی از “تاريــخ پــردازی و اغــراق گويــي“ دســت كشــيد.

وی در دوره ای از زندگــی فكــری اش بــه نقــد ادبــی نيــز روی آورد و در توضيــح مبانــی آن بــر اســاس ذهنيــت مــدرن كوشــيد. او پــاره ای از متــون كهنــه و 

همعــر خــود مبانــی ســنتی ديــد و نــگارش را بــه نقــد كشــيد. وی همچنــني بــه معرفــی و نقــد روزنامــه نــگاری عهــد نــارصی پرداخــت .

از آنجــا كــه مبنــای نــگاه و انديشــه ی آخونــدزاده تجددگراســت ، ذهــن او انســان محــور و انســان بــاور اســت. وی همچنــني بــا تاريــخ نويســی علمــی جديــد  

ــا اجتنــاب از اســطوره بافــی ، بدنبــال  ــا بــه انتقــاد از تاريــخ نــگاری پيشــينيان مــی پــردازد. او در بازخوانــی وقايــع تاريخــی ب آشــنا ســت و بــر همــني مبن

روابــط علــت و معلولــی اســت و هــر واقعــه ی تاريخــی را در رشايــط عينــی خــود مــورد بررســی قــرار مــی دهــد و انســان را ســازنده ی تاريــخ مــی دانــد. 

در اينمــورد آدميــت مــی نويســد:

“ حرفــه ی  مــريزا فتحعلــی تاريــخ نويســی نيســت، امــا نقــاد تاريــخ اســت، ســنت شــكن تاريــخ نــگاری و صاحــب تفكــر تاريخــی اســت. ارزش كار او در 

هــامن جهــات  اســت و بهــامن جهــات او را از پيــرشوان تاريــخ نويســی جديــد مــی شناســيم ... ارزش واقعــی نوشــته هــای تاريخــی آخونــدزاده در ايــن اســت 

كــه بــه فــن تاريــخ نويســی جديــد توجــه يافتــه اســت. در وقايــع تاريــخ رابطــه علــت و معلــول مــی شناســد، تاريــخ را حاصــل كار آدمــی مــی شــامرد و هيــچ 

دســت نامرئــی را در ســري تاريــخ موثــر منــی دانــد و ايــن نيســت مگــر تاثــري تفكــر مــادی در تعقــل تاريخــی او.« )۱۳(

آخونــدزاده بــا بهــره گــريی از شــيوه ی تاريــخ نــگاری مــدرن بــه انتقــاد از كتابهــای تاريخــی مــی پــردازد. بــرای مثــال “روضــه الصفايــی نــارصی “ از رضــا قلــی 

خــان هدايــت را نقــد مــی كنــد و آشــفتگی گزارشــهای تاريخــي، مخــدوش شــدن مرزهــای تاريــخ نــگاری و خاطــره نويســی ، اســتفاده از شــعر ، شــعر را وارد 

تاريــخ كــردن و اغــراق گويــی را در تاريــخ نــگاری هدايــت بــه نقــد مــی كشــد.

از ديــدگاه آخونــدزاده در نقــد، ايــن انديشــه اســت كــه بايــد مــورد بحــث قــرار گــريد، نــه صاحــب انديشــه. او در ايــن ارتبــاط بــه نــگاه ايرانيــان و اســالميان 

نقــد جــدی دارد و مثــال مــی آورد كــه بــرای اهــل تعصــب مســلامن مثــال  دانشــمندی مثــل ابوعلــی ســينا يــا شــاعری چــون فردوســی اگــر درســترتين يــا 

عاليرتيــن ســخن را نيــز گفتــه باشــند، در مقابــل مــال و امامــی كــه چــه بســا ســفيهانه تريــن و بــی رسو تــه تريــن ســخنان را بگويــد ، هيــچ ارزشــی ندارنــد، 

چــرا كــه نــگاه متعصبــني بــه “ذات امــام“ و “رشافــت اولياســت“. آخونــدزاده ايــن نحــوه ی نگــرش را شــديدا مــورد نقــد قــرار مــی دهــد. آخونــدزاده معيــار 

بحــث و نقــد را عقــل مــی دانــد و مــی گويــد:

“برای فهميدن مطالب من تو بايد عقل رصف را سند و حجت دانسته باشی نه نقل را كه اوليای دين ما آن را بر عقل مرجع شمرده اند.« )۱4(

 

آخوندزاده و فكر اصالح و تغيري الفبا

هامنطــور كــه پيشــرت اشــاره كــردم، آخونــدزاده منايشــنامه نويســی و رمــان نويســی را مناســب تريــن وســيله بــرای برانگيخــن مــردم و تغيــري و ترقــی نظــام 

اجتامعــی تلقــی مــی كــرد. در عــني حــال اشــاره كــرد كــه خــود منايشــنامه نويســی را بــه قصــد آشــنا كــردن  جوانــان بــا ايــن حرفــه آغــاز كــرده و مــی خواســته 

منونــه هايــی از آنچــه منظــور داشــته را معرفــی كنــد و بانــی آشــنايی بــا ايــن “ فــن رشيــف“ باشــد. او پــس از نوشــن شــش منايشــنامه و يــك رمــان بديــن 

نتيجــه رســيد كــه پيــش از هــر چيــز مــردم مــی بايســت باســواد بشــوند و آمــوزش ببيننــد. آخونــدزاده گــامن مــی كــرد كــه يكــی از اصلــی تريــن موانــع بــا 

ســواد شــدن مــردم، خــط عربــی اســت و بــر ايــن اســاس خواهــان تغيــري الفبــای عربــی شــد و فكــر اصــالح و تغيــري خــط ر ا در رشق بنيــان گذاشــت. بــه 

بــاور او بــا تغيــري خــط ، كليــه ی مســلامنان اعــم از زن و مــرد، شــهری و روســتايی ، امــكان آموخــن خواهنــد داشــت و خواهنــد توانســت در زمينــه ی علــم 

و متــدن بــا اروپاييــان همطــراز شــوند. آخونــد زاده نزديــك بــه بيســت ســال از عمــر خــود را بــر رس ايــن بــاور گذاشــت . آدميــت تالشــهای آخونــد زاده بــرای 

ترويــج فكــر خــود در ايــن زمينــه را بــه دو مرحلــه تقســيم مــی كنــد. اول دورانــی كــه او خواهــان اصــالح الفبــا از طريــق حــذف نقطــه هــای حــروف و بــه 

كارگــريی عالمتهــای جديــد بــود و مرحلــه ی دوم زمانيكــه او خواهــان تغيــري خــط و جايگزيــن شــدن الفبــای فاريس-عربــی بــا الفبــای التــني شــد. او همچنــني 
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نســخه هايــی از كتــاب خــود “الفبــاء جديــد“ را بــرای دولتهــای ايــران و عثامنــی فرســتاد و خــود بــه اســتانبول ســفر كــرد و بــا مقامــات عثامنــی ديــدار كــرد 

تــا آنهــا را در بــاور خــود رشيــك ســازد. او در نامــه ای بــه ملكــم نوشــت:

“ از عثامنيهــا ديگــر مــن اميــد بريــدم و ايشــان را مذمــت هــم منــی كنــم. مطلــب را خــوب فهميدنــد و دانســتند كــه ســلطنت ديســپوته )اســتبدادي( ايشــان 

و ديــن ايشــان بعــد از اجــرای الفبــای جديــد و بعــد از ترقــی علــوم از ميــان بــدر خواهــد رفــت. مگــر شــام منكــر ايــن معنــی هســتيد؟ آشــكار اســت كــه 

بعــد از انتشــار و ترقــی علــوم، ديســپوتيزم )اســتبداد( و فناتيــزم )تعصــب( و سپرستيســون )خرافــات( نخواهــد مانــد. فايــده ی اقدامــات مــا فقــط بــر ملــت 

عايــد اســت كــه در ضمــن آن ملــت نيكبخــت و ســعادمتند گــردد...«. )۱5(

تــالش آخونــد زاده در ايــن زمينــه تــا زمانــی كــه در قيــد حيــات بــود، ناموفــق مانــد، امــا كوششــهای او در نــرش ايــن فكــر بــی اثــر منانــد و مــی دانيــم كــه 

در قــرن بيســت در راســتای اصالحــات و پــروژه ی مــدرن ســازی آتاتــورك ، الفبــای عربــی در تركيــه بــا الفبــای التــني جايگزيــن شــد.

ــا پايــان عمــر برايــن آرزوی محــال )در مــورد ايــران( پافشــاری مــی كــرد. بنظــر مــی رســد كــه آخونــد زاده در مــورد رضورت تغيــري خــط  ــا اينهمــه او ت ب

بعنــوان راه ريشــه كــن كــردن بيســوادی و توســعه ی آمــوزش و پــرورش دچــار تنــدروی بــوده اســت. آدميــت ضمــن اشــاره بديــن نكتــه مــی نويســد:

ــار برخــورد متــدن مــرشق و مغــرب و اســتيالی اروپاســت. پيــرشو آن فكــر و ســازنده خــط جديــد در جامعــه هــای  ــا از آث “ انديشــه اصــالح و تغيــري الفب

اســالمی مــريزا فتحعلــی اســت و از او بــه عثامنــی رسايــت كــرد...« )۱6(

ماشــاءالله آجودانــی در نقــد ايــن ارصار غلــو آميــز آخونــدزاده كــه “تغيــري الفبــا را حتــی از تاســيس راه آهــن واجــب تــر“ مــی دانســته و مبنــای تحــول فكــر 

و انديشــه در ايــران را تغيــري الفبــا قــرار مــی داده ، مــی نويســد:

“... در ايــن كــه بــا باســواد شــدن مــردم، راه بــرای پيرشفــت انديشــه و تفكــر و تحــوالت اساســی سياســی و اجتامعــی بــاز مــی شــد ترديــدی نيســت، امــا ايــن 

گــامن كــه بــا تغيــري الفبــا و خــط، مشــكل بــا ســواد كــردن مــردم حــل مــی شــد، گــامن خامــی بــود كــه برجســته تريــن انديشــمند و منتقــد اجتامعــی ايــن 

دوره، نزديــك بــه 20 ســال عمــر بــر رس آن نهــاد و در چنــد رســاله و چنديــن نامــه و يادداشــت، صفحــات بســياری را در لــزوم چنــني كاری ســياه كــرد ...« )۱7(

آخونــدزاده پــس  از اينكــه بــه بــی نتيجــه مانــدن تالشــهايش بــرای تغيــري خــط آگاه شــد، از ادامــه ی كار در ايــن زمينــه منــرف شــد و درصــدد برآمــد 

تــا حاصــل انديشــه هــای خــود در بــاب فلســفه و اجتــامع ، ديــن و سياســت بتحريــر در آورد. بعبارتــی مــی تــوان گفــت آخونــدزاده كــه بــا كار منايشــنامه 

نويســی  تــالش خــود را در جهــت روشــنگری مــردم و بزبــان مــردم آغــاز كــرد، پــس از گذشــن از مرحلــه ای كــه نتيجــه گرفــت آمــوزش و ســوادآموزی مــردم 

ارجــح تريــن نيــاز اســت ، اينبــار بــا مكتــوب كــردن نظــرات انتقــادی خــود در بــاب فلســفه، سياســت ، اجتــامع و ديــن ، مشــخصا روشــنفكران دوران خــود 

را مخاطــب قــرار داد.

حاصــل ايــن كار “ مكتوبــات كــامل الدولــه“ بــود كــه وی بــا زبانــی رصيــح و گاه گزنــده هــم  ديــن و بانيــان آن و هــم ســلطنت اســتبدادی را نقــد مــی كنــد. 

از ايــن منظــر مــی تــوان گفــت كــه آخونــدزاده موانــع اصلــی در راه پيرشفــت و رهايــی ايــران از ســلطه مســتبدين را بخوبــی مــد نظــر داشــته اســت و از 

ايــن نظــر از بســياری از روشــنفكران دوران خــود پيرشوتــر اســت. واقعيــت دوران حاكــی از آن اســت كــه فكــر آزادی هــر گاه توانســت از مجراهــای تنــگ 

سانســور مســتبدين حاكــم عبــور كنــد ، بدســت روحانيــون و اســالميون گــردن زده شــد پيــش از آن مجــال طــرح شــدن و نقــد شــدن و رشــد يافــن بيابــد.

“مكتوبات كامل الدوله“ و مبانی فكری آخوندزاده

آخونــدزاده در تاليــف “مكتوبــات كــامل الدولــه“ جوهــر انديشــه ی خــود را در ســه مكتــوب از طريــق پرســش و پاســخ دو شــخصيت خيالــی بنامهــای كــامل 

الدولــه) شــاهزاده ی هنــدي( و جــامل الدولــه )شــاهزاده ی ايــراين( بيــان مــی كنــد. ايــن شــيوه ی نــگارش نقــد اجتامعــی و سياســی )از زبــان شــخصيتهای 

خيالــی در رسزمينهــای خيــايل( كــه نويســنده افــكار خــود را از طريــق گفتــار آنهــا بيــان مــی كنــد و آخونــدزاده احتــامال بــدان نظــر داشــته را مــا در آثــاری  

چــون “نامــه هــای ايــراين“ از منتســكيو يــا “ســفرهای گاليــور“ از جوناتــان ســويفت مــی بينيــم.

خود آخوندزاده هدف از تاليف مكتوبات كامل الدوله را چنني بيان می كند:

“بعــد از چنــدی بــه خيــال اينكــه ســد راه الفبــای جديــد و ســد را سيويليزاســيون )متــدن( در ملــت اســالم ديــن اســالم و فناتيــزم آنســت بــرای هــدم اســاس 

ايــن ديــن و رفــع فناتيــزم )تعصــب( و بــرای بيــدار كــردن طوايــف آســيا از خــواب غفلــت و نادانــی و بــرای اثبــات وجــود پروتستانيســم در اســالم بــه تصنيــف 

كــامل الدولــه رشوع كــردم...« )۱8(

و در جايی ديگر از اين نيز فراتر می رود :

ــال فيلســوفان و حكــامی  ــال را بگشــايم و خي ــاب خي ــن مــی خواهــم راه ارب ــن نيســت، م ــت م ــا ســيويليزه شــدن مل ــن نســخه تنه ــن از اي “... غــرض م

خودمــان، كــه هــزار و دويســت و هشــتاد و هفــت ســال اســت در قيــد حبــس اســت آزادی ببخشــم و بنــی نــوع بــرش را از كــوری نجــات بدهــم...« )۱۹(

در ايــن كتــاب آخونــدزاده بــا اتــكا بــر فلســفه ی مــادی ، متافيزيــك و نتايــج آن يعنــی ديــن را ناموجــه قلمــداد مــی كتنــد. همچنــني نهادهــای مذهبــی و 

حكومتــی را مــورد انتقــاد شــديد قــرار مــی دهــد . آخونــد زاده جايــگاه فكــری خــود را بروشــنی توضيــح مــی دهــد و جايــگاه فلســفی و اجتامعــی خــود را 

“ليــربال و از ســالكان مســلك پروقــره )پروگــرس يــا پيرشفــت و ترقــي( و طالبــان ســيويليزه« )20( مــی خوانــد. آخونــدزاده واژه ی ليــربال را اينگونــه توضيــح 

مــی دهــد:

“ ليــربال عبــارت از آن كســی اســت كــه در خيــاالت خــود بكلــی آزاد بــوده و ابــدا بــه تهديــدات دينيــه مقيــد نشــده و بــه امــوری كــه خــارج از گنجايــش 

عقــل و بــريون از دايــره ی قانــون طبيعــت باشــد هرگــز اعتبــار نكنــد. و نيــز در اوضــاع ســلطنت دارای خيــاالت حكيامنــه باشــد، آزاده و بالقيــد ...« )2۱(

آخونــدزاده بــا حركــت از ايــن اصــل كــه آنچــه قابــل رويــت نيســت، قابــل بــاور نيــز نخواهــد بــود، وجــود “صانــع و موجــد“ را رد مــی كنــد. او بــر خــالف 
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مذهبيــون وجــود كائنــات را بــی مســبب مــی دانــد و دور تسلســل را باطــل مــی شــمرد. مــاده از بــني منــی رود و از عــدم نيــز چيــزی بوجــود منــی آيــد “ كــرثات 

كــه تظاهــر وجــود كائنــات اســت مــدام در حــال تغيــري اســت و مــرگ تصــوری اســت كــه انســان از تبــدل اشــياء دارد. تركيــب مواليــد از عنــارص اســت. باقتضــای 

طبيعــت چنــد روزی عنــارص بــا يكديگــر تاليــف يافتــه انــد. وقتــی كــه تركيــب جســد متالشــی شــد معــاد عنــر بــاز عنــر اســت. از ايــرنو قيامتــی در كار نيســت...

روح نيــز از قانــون عمومــی كائنــات مســتثنی نيســت زيــرا خــود از تكفيــات مــاده اســت... روح از تركيــب جســم بظهــور آمــده و بــا متالشــی شــدن جســم زائــل 

مــی شــود... تغيــري نــه تنهــا ممكــن اســت بلكــه از خصوصيــات و رضوريــات حيــات اســت. هــر پديــده ای در عــامل وجــود نوبتــی دارد و چــون مهلتــش رس آمــد 

جــای خــود را بــه ديگــری ميپــردازد ...«)22(

خالصــه اينكــه آخونــدزاده بــا اتــكا بــر فلســفه ی مــادی وجــود خــدا را نفــی مــی كنــد و بعــد بــه خــدای اســالم مــی پــردازد كــه از نظــر او قســاوت و بعدالتــی او 

بيــش از هــر خصلــت ديگــر بــروز مــی كنــد. داســتانهای بهشــت و جهنــم را “جفنگيــات“ مــی خوانــد و مــی گويــد“ خالــق در حيــات دنيــوی مــن چــه نعمتهــای 

وافــره بــه مــن كرامــت كــرده بــود كــه ... در جهنــم تــن و اندامــم پوســيده و ريختــه، اســتخوان هايــم كوفتــه و مثــل رسمــه ســاييده بشــود، بــاز از گريبــان مــن 

دســت بــر نــدارد و از نــو بــه مــن گوشــت و اســتخوان داده ابتــدا بــه عــذاب كــردن متايــد الــی زمــان نامتناهــي... خدايــی  اينچنــني از مــري غضــب و جــالد وقصــاب 

و هــر قســم ظــالم بدتــر اســت... مطلقــا بويــی از عدالــت و رحمــت نــربده بلكــه “ديســپويت“ )مســتبد( اســت كــه بايــد از او بــر حــذر بــود..“ آخونــدزاده خطــاب 

بــه مســلامنان مــی گويد:“خــدای مســلامنها بــر خــالف آنچــه شــايع اســت مطلقــا فاقــد عظمــت و جــربوت اســت. او منشــاء الهــام پيغمــرب اســالم نيســت بلكــه بــر 

عكــس كامــال تابــع شــهوات و متايــالت اوســت... گويــا از نزديــك شــدن پيغمــرب بــا زنــان بــه او حــظ و لــذت حاصــل اســت... خــدای ملتهــای ديگــر مشــغول اســت 

بــه كارهــای بــزرگ، امــا خــدای شــام آواره اســت بــه اينگونــه لغويــات...« )2۳(

آخونــدزاده ديــن را از آنجــا كــه بــا اطاعــت كــور كورانــه همــراه اســت و بدنبــال داليــل عقالنــی بــرای فهــم جهــان نيســت، منــی پذيــرد. او بــا  تكيــه بــر ايــن اصــل 

كــه ترقيــات بــرش از علــم رس چشــمه مــی گــريد و علــم از عقــل و از آنجــا كــه ديــن از مقولــه ی اعتقــاد اســت و بــا عقــل مغايــر، ديــن را عامــل خــوار شــمردن عقــل 

و در نتيجــه نــا آگاهــی و نادانــی مــی دانــد. ديــن در ذات خــود ضــد عقــل و ضــد علــم اســت.

علريغــم ايــن نظريــات آخونــدزاده مــی دانــد كــه اســاس ديــن از بــني منــی رود و مــردم از آن دســت نخواهنــد شســت. او مــی دانــد كــه وجــود ديــن داليــل تاريخــی 

و اجتامعــی دارد و ريشــه ی آن جهــل و تــرس اســت. بهمــني داليــل او خواهــان ايجــاد پروتستانيســم در ديــن اســت تــا در نتيجــه ی آن مذهــب و دســتگاه روحانيــت 

از اداره ی حكومــت و نظــم جامعــه جــدا شــود و راه بــرای ايجــاد قوانــني مــدرن و نظــام جديــد اجتامعــی بــاز شــود. از نظــر آخونــدزاده فقــه يــا قانــون  بايــد 

پيوســته منطبــق بــر زمــان تغيــري و تكامــل يابــد، در حاليكــه در اســالم راه تفكــر بســته شــده اســت و تــا زمانيكــه ايــن قوانــني تغيــري و اصــالح نشــوند، ســري انحطــاط 

تــداوم خواهــد يافــت.

آخونــدزاده بدرســتی تشــخيص داده اســت كــه ديــن زمانــی كــه در امــر حكومــت و سياســت دخالــت كنــد، تقويــت كننــده ی اســتبداد اســت ، امــا علــم و آگاهــی 

تضعيــف كننــده ی اســتبداد اســت. از نظــر وی ديــن، تعبــد را تبليــغ مــی كنــد و علــم ، ليرباليســم و آزاديخواهــی را.

يكــی از نــكات ارزنــده ی نــگاه نقادانــه ی اوبــه جايــگاه زن در اســالم اســت. هامنطــور كــه پيشــرت اشــاره كــردم، آخونــدزاده در منايشــنامه هايــش نيــز مســئله ی زن 

و ســتم جنســيتی ، محــروم بــودن زنــان از حــق تصميــم گــريی در مــورد رسنوشــت خــود، بــی حقوقــی زن را در ايــران و جوامــع اســالمی بشــدت نقــد كــرده اســت. 

او در مكتوباتــش محروميتهــای زنــان را ناشــی از قوانــني اســالمی مــی دانــد. او در اينجــا بــه طــور اخــص دو مــورد را يعنــی “حجــاب“ و “تعــدد زوجــات“ را مــورد 

بررســی قــرار مــی دهــد. در مــورد حجــاب مــی گويــد:

»پيغمــرب اســالم چــه حــق داشــت كــه بــا نــزول آيــه ی حجــاب نصــف بنــی بــرش را كــه طايفــه ی انــاث اســت الــی مــرور دهــور بــه حبــس ابــدی انداخــت و آزاديــت 

را كــه از اعظــم حقــوق برشيــت اســت باملــره از ايشــان ســلب كــرد...« )24(

آخونــدزاده همچنــني تعــدد زوجــات را ظلــم فاحــش بــر زنــان مــی دانــد كــه در نتيجــه ی آن مــردان مالــك و زنــان مملــوك مــی شــوند. از نظــر او تعــدد زوجــات غــري 

انســانی اســت . او اميــد دارد كــه در  آينــده بــا تحقــق پروتستانيســم اســالمی ايــن دو اصــل و قوانــني ضــد زن باطــل اعــالم شــود. آخونــدزاده بــر ايــن بــاور اســت كــه 

زنــان نيــز مــی بايســت از حــق تحصيــل و آمــوزش و از آزادی انتخــاب همــرس برخــوردار باشــند. آخونــدزاده زنــان را بــه اعــرتاض بــر عليــه ســتمها و محروميتهايــی 

كــه بــر آنهــا تحميــل مــی شــود، فــرا مــی خوانــد.

از نظــر آخونــدزاده بــرای از بــني بــردن تــريه بختــی ايرانيــان بايــد بــه تضعيــف مبانــی فكــری اســالمی پرداخــت و قــدرت روحانيــت يــا پاســداران آن را تضعيــف 

كــرد. او بــه نفــوذ و كنــرتل روحانيــت بــر عــوام آگاه اســت و معتقــد اســت كــه علــام از آنجــا كــه خــود را نايــب امــام زمــان مــی داننــد ، هــر يــك در كشــوری و 

گوشــه ای بدنبــال گســرتش نفــوذ خــود بــر مقلديــن خويــش اســت ، آنهــا بدليــل نقشــی كــه بــرای خــود قائلنــد از هيــچ حاكمــی تبعيــت منــی كننــد. آخونــدزاده بــه 

درســتی بــر نقــش دوگانــه ی روحانيــت انگشــت مــی گــذارد. آنهــا از يكســو بــا ســلطنت دامئــا در جنــگ قــدرت قــرار دارنــد و از ســوی ديگــر از همــني  ســالطني 

بــرای در بنــد نــگاه داشــن مــردم ســود مــی جوينــد. او بديــن نكتــه واقــف اســت كــه ســالطني بدليــل وحشــتی كــه از تكفــري شــدن دارنــد، هرگــز جــرات منــی كننــد 

گامــی در خــالف جهــت خواســته هــای آنــان بردارنــد. بــه بــاور او تــا زمانيكــه روحانيــت بــر قــدرت سياســی كنــرتل داشــته باشــد، در ايــران ثبــات بوجــود نخواهــد 

آمــد. بعبــارت ديگــر ايــن دو دســتگاه يعنــی ســلطنت و روحانيــت بــه يــاری يكديگــر مــردم را در بنــد نــگاه مــی دارنــد.از نظــر آخونــدزاده “آزادي” جــزو حقــوق 

طبيعــی انســان اســت كــه از بــدو تولــد بــا او بدنيــا مــی آيــد.او آزادی را بــه دو بخــش تقســيم مــی كنــد : آزادی جســامنی  كــه توســط شــاهان مســتبد ازبــني رفتــه 

و آزادی روحانــی كــه توســط روحانيــون نابــود شــده اســت. بــرای همــني ايرانيــان بــا مفهــوم آزادی بيگانــه هســتند . پــس بــا توجــه بــه اينكــه انســان طبيعتــا و ذاتــا 

مايــل بــه پيرشفــت اســت، تنهــا در صورتيكــه آزادی فكــر و نقــد وجــود داشــته باشــد، تنهــا هنگاميكــه انســان آزادی اســتفاده از خــرد و فاصلــه گــريی از اطاعــت 

كوركورانــه داشــته باشــد، پيرشفــت و ترقــی حاصــل مــی شــود.

آدميت چكيده ی انديشه ی سياسی آخوندزاده را اينگونه رشح می دهد:

“محــور تفكــر سياســی آخونــدزاده بــر انداخــن “ ديسپوتيســم“ اســت و تاســيس “كنستيتوســيون“ و تغيــري دولــت مطلقــه اســتبدادی بــه حكومــت مرشوطــه قانــوين. 
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در تحقــق يافــن آن يــا هيئــت حاكــم بايــد از روی بينــش و دانايــی خــود مبتكــر اصــالح و تجــدد گــردد – وگرنــه ملــت بــا قيــام برخيــزد و در هــر دو حــال تربيــت 

و آمادگــی ملــی را رشط اساســی مــی شناســد. در هــر صــورت اصــالح نظــام سياســی مملكــت رضورت مطلــق دارد“. )25(

آخونــدزاده بعنــوان يكــی از معــدود روشــنفكران مرشوطــه بديــن درك درســت رســيده بــود كــه مرشوطــه بــا رنــگ و لعــاب اســالمی و بــرای اينكــه مقبــول علــام 

واقــع گــردد ، برقــرار شــدنی نيســت و مهمرتيــن اصــل آن كــه برابــری حقوقــی اســت بــا اصــول رشعــی كــه طبــق آن نــه حقــوق زن و مــرد برابــر اســت و نــه 

حقــوق غــري مســلامنان بــا مســلامنان، در تناقضــی آشــكار قــرار دارد. بهمــني جهــت او بدرســتی جدايــی ديــن از سياســت را پيــش رشط برقــراری مرشوطــه مــی 

دانســت.

يكــی ديگــر از زمينــه هــای فكــری آخونــدزاده ايــده ی ناسيوناليســم اســت . او حملــه ی اعــراب بــه ايــران را ســب ســقوط متــدن ايرانــی مــی دانــد و از نظــر او 

علــت بــی بهــا شــدن تعقــل در فرهنــگ مــا هامنــا ســلطه ی اســالم اســت. همــني نــگاه باعــث شــده كــه او دوران عظمــت ايــران را دوران ايــران باســتان بدانــد و 

كمــرت مــورد نقــد قــرار دهــد. بــه بــاور آخونــد زاده در اثــر حملــه ی اعــراب فراينــد انحطــاط دركل ســاختارها ی فكــری و فرهنگــی ايرانيــان آغــاز شــد. او حتــی 

تــا آنجــا پيــش مــی رود كــه تلفيــق قومــی اعــراب بــا ايرانيــان را عامــل ايجــاد ناهنجــاری در ســاخت بيولوژيكــی ايرانيــان مــی دانــد. )26( بــا اينهمــه او عوامــل 

داخلــی را دليــل اصلــی شكســت ايرانيــان از اعــراب مــی دانــد. آخونــدزاده بــا وجــود متجيــد از ايــران باســتان ، بازگشــت بــه آن دوران را ناممكــن مــی دانــد، 

چــرا كــه بــر ايــن بــاور اســت كــه از نظــر تاريخــی دوران ســلطنت آريايــی بــه رس رســيده اســت. همــني ديــدگاه آخونــدزاده او را ازبرخــی روشــنفكران ديگــری 

كــه نظــرات مشــابه او را مطــرح مــی كننــد، متاميــز مــی كنــد. متايــالت ضــد عربــی كــه گهــگاه در نوشــته هــای آخونــدزاده بــروز مــی كنــد، جــزو نــكات منفــی 

و تناقــض برانگيــز در افــكار آخونــدزاده اســت. بنظــر مــی رســد كــه او نيــز  بــا مــرتادف شــمردن عربيــت و اســالميت دچــار اشــتباه روش شناســانه شــده كــه 

در بطــن خــود حامــل نوعــی نــگاه نژادپرســتانه اســت. بــا اينهمــه از نــگاه باقــر مومنــی ، بايــد ناسيوناليســم مــورد نظــر آخونــدزاده را در ارتبــاط بــا مجموعــه 

تعاريفــی كــه از مفاهيــم ارائــه مــی كنــد ســنجيد و از آنجــا كــه نــگاه هومانيســتی  و آزاديخواهانــه  در افــكار آخونــدزاده بســيار قــوی اســت  و در مقايســه بــا 

كســانی چــون جــالل الديــن مــريزا قاجــار يــا مــريزا آقــا خــان كرمانــی كــه متايــالت ضــد عربــی در آثارشــان بســيار قويــرت اســت ، افــكار شوونيســتی در آخونــدزاده 

ــر تهاجــم و  ــدزاده ، در براب ــد، بايــد حســاب او را از ديگــر همعرانــش جــدا كــرد. از نظــر مومنــی ، ناسيوناليســم مــورد نظــر آخون ــه چشــم مــی آي كمــرت ب

اســتعامر معنــا مــی يابــد و تعريــف مــی شــود و همچنــني نقطــه مقابــل تعصــب مذهبــی اســت.

در عني حال اين پديده ی شيفتگی به ايران باستان  در مقابل دين مهاجم می بايست در من دوران خوانده و نقد شود.

بــا اينهمــه مــی تــوان گفــت كــه آخونــدزاده در تعبــري خــود از ناسيوناليســم دچــار تناقــض اســت . ميــان آن ناسيوناليســم مثبتــی  كــه نتيجــه ی ميهــن دوســتی و 

خواســت حفــظ اســتقالل ميهــن و حفاظــت آن در برابــر تهاجــم بيگانــه اســت  بــا آن تعريــف منفــی از ناسيوناليســم كــه نتيجــه ی افراطــی گــری وطــن پرســتانه 

و نفــرت از ديگــران اســت ، مــی بايســت فــرق گذاشــت . آخونــدزاده بــا وجــود اينكــه خــود توضيــح مــی دهــد كــه بــا هــر گونــه تعصــب مخالــف اســت و بــا 

وجــود پرداختنــش بــه واژه ی “پاتريــوت“ مبعنــای ميهــن دوســتی كــه حــارض بــه هــر گونــه فــداكاری بــرای حفــظ اســتقالل كشــور در مقابــل مهاجــم اســت، 

در جاهايــی دچــار هــامن افراطــی گريهــای آميختــه بــه نفــرت مــی شــود و برخــوردش شــديدا احساســی  مــی شــود و ايــن از نقطــه ضعفهــای نــگاه اوســت .

مورد ديگر از تناقضهای نظری آخوندزاده را آرامش دوستدار در طرح پروتستانيسم اسالمی باز می مناياند كه قابل تامل است . از جمله می نويسد:

 “آخونــدزاده نخســتني منتقــد اجتامعــی و فرهنگــی ماســت كــه بــا محدوديــت امكانــات زمانــه اش بــه جــد كوشــيد مشــكالت مــا را بشناســاند و نخســتني گامهــا 

را در راه رفــع آن بردارد...هــم ثبــات فكــر كال وافــع بــني او را در اســاس مــی تــوان شــناخت و هــم صداقــت و جــرات ذهنــی او را در خودنگــری نســبی فرهنگــی 

اش.. مشــكل نــا آگاهانــه ی آخونــدزاده در زمينــه ی انتقــاد اجتامعــی و اصــالح دينــی يكــی ايــن اســت كــه از يكســو عــرب را نگــون بخــت تريــن قــوم و دينــش را 

موجــب نگونبختــی تاريخــی شــده ی آن اعــالم مــی كنــد واز ســوی ديگــر همــني اســالم را بــر ديگــر اديــان ترجيــح مــی دهــد، آنــگاه همــه ی اديــان را از اســاس 

باطــل مــی خوانــد و ديگــر آنكــه بــرای اصــالح ديــن اســالم يــا باصطــالح خــود او پروتستانيســم اســالمي، پيشــينه ی ايــن رفــرم دينــی مســيحی را در شــاخه ای 

از تشــيع كشــف مــی منايــد: در بينــش و جنبــش باطنــي!  ... خلــط امــور اصــوال شــيوه عمومــی فرهنــگ ماســت، بــه ايــن ســد ســال اخــري و بــه او اختصــاص 

نــدارد... وظيفــه ی روشــنفكری او بعنــوان منتقــد فرهنگــی و اجتامعــی در واقــع منــی بايســت اصــالح ديــن بــوده باشــد... آيــا مــی شــود كســی بــه اصــالح چيــزی 

بپــردازد كــه از اســاس آن را باطــل مــی دانــد؟...«)27(

 

آخوندزاده و نقد “يك كلمه“

مستشــار الدولــه يكــی از روشــنفكران مرشوطــه اســت كــه بــا وقــوف بــه فشــارهای روحانيــون كــه مرشوطــه و قانــون خواهــی را بــا اســالم و قوانني رشع ناســازگار 

مــی دانســتند، تــالش كــرد تــا بــرای جلــب حاميــت روحانيــون اصــول مرشوطيــت را منطبــق بــا اصــول ديــن نشــان دهــد تــا موافقــت آنهــا جلــب شــود.

مستشــار الدولــه  رســاله ای بنــام “يــك كلمــه“ نوشــت كــه منظــورش از آن “قانــون“ اســت. در حقيقــت مستشــار الدولــه بــا دســتكاری در برخــی اصــول اعالميــه 

حقــوق بــرش منتــج از انقــالب فرانســه ، تــالش كــرد تــا ايــن اصــول را بــا اصــول رشع منطبــق نشــان بدهــد تــا جايــی كــه ادعــا كــرد اصــول حقــوق بــرش را بــا 

قــرآن مجيــد مطابــق يافتــه اســت. او در نامــه ای بــه آخونــدزاده مــی نويســد:

“ كتــاب روح االســالم انشــاءالله تــا دو مــاه متــام مــی شــود... خــوب نســخه اســت. يعنــی بــه جميــع اســباب ترقــی و سيويليزاســيون، از قــرآن مجيــد و احاديــث 

صحيــح، آيــات و براهــني پيــدا كــردم كــه ديگــر نگوينــد فــالن چيــز مخالــف آئــني اســالم يــا آئــني اســالم مانــع ترقــی و سيويليزاســيون اســت.«)28(

آخوندزاده پس از دريافت اين كتاب ، آن را از نگاهی اصولی نقد می كند و می نويسد:

“... شــام بــرای اجــرای عدالــت بــه “احــكام رشيعــت“ متمســك مــی شــود... بــه خيــال شــام مــی رســد كــه گويــا بــه امــداد احــكام رشيعــت كنستتيســيون فرانســه 
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را در مــرشق زمــني مجــری مــی تــوان داشــت. حاشــا و كال، بلكــه محــال و ممتنــع اســت.« )2۹(

آخونــدزاده خطــای عظيمــی را كــه مستشــار الدولــه در خلــط و تقليــل مفاهيــم بــدان دچــار مــی شــود، بــا اســتناد بــه برخــی از بندهــای اعالميــه حقــوق بــرش و 

مقايســه ی آن بــا قوانــني رشع بــاز مــی منايانــد، از جملــه مســئله ی مســاوات حقوقــی و معضــل حقــوق زنــان در اســالم ، مســئله ی اجبــار حجــاب، مســئله ی آزادی 

فــردی ، آزادی دگــر انديــي، حــد رشعــی و دخالــت در حريــم شــخيص...

آخونــدزاده در نقــد ايــن تــالش مستشــارالدوله در تقليــل مفاهيــم از ديــدگاه عقالنــی و بــا تكيــه بــر يــك دســتگاه فكــری نســبتا منســجم ، ســكوالر و ليــربال ، ناممكــن 

بــودن تلفيــق دو سيســتم فكــری عقالنــی و دينــی را بــه بهرتيــن وجــه بناميــش مــی گــذارد و بــر لــزوم شــفافيت و رصاحــت و در بيــان انديشــه و بخصــوص توضيــح 

درســت مبانــی فكــری تاكيــد مــی كنــد. آخونــدزاده خواهــان برچيــده شــدن دادگاههــای رشع و بــاز گرفــن مقامهــای قضــاوت از روحانيــون و ســپردن آن بــه عدليــه 

مــی شــود.

“در ديــدگاه آخونــدزاده واضــع قانــون ملــت اســت و ملــت اســت كــه كنستيتســيون مــی نويســد و بســاط حكومــت مطلقــه را بــر مــی چينــد و بــر اســاس هــامن 

قانــون، دولــت يــا حكومــت قانونــی را بــه وجــود مــی آورد. چنــني حكومتــی البتــه از ملــت جــدا نيســت و از طبقــات مختلــف مــردم منايندگــی مــی كنــد و حافــظ 

منافــع ملــت و اســتقالل كشــور اســت. بــه تعبــري روشــن تــر آخونــدزاده هــامن مفهــوم “دولت-ملــت“ يعنــی nation state را بــه زبــان ســاده مطــرح مــی كنــد و 

چــاره ی كار را در برپايــی دولــت ملــی و حكومــت ملــی مــی بينــد...«)۳0(

دربــاره ی آخونــدزاده و افــكار و آثــار او ناگفتــه هــا همچنــان بســيارند. اميــد كــه ايــن مطلــب توانســته باشــد رئوســی از نظــرات ، نــگاه و تالشــهای نوآورانــه ی يكــی 

از برجســته تريــن پيشــگامان فكــری آزادی و تجــدد در ايــران را معرفــی كنــد و شــايد عاملــی بشــود بــرای رجــوع بــه منابــع اصلــی و ارزنــده ای كــه درايــن مطلــب 

بدانهــا اشــاره شــد.
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احمد کروی: پژوهشگری، رسکشی و خرده  نگری

خرو ناقد

ــا کتــاب »تاريــخ مرشوطــه ی ايران «آغــاز شــد.  ــار احمــد کــروی ب ــا آث آشــنايی اوليــه مــن ب
بــه گاُمنــم اغلــب همنســالن مــن نيــز، يعنــی آنانــی کــه اندکــی پيــش يــا پــس از کودتــای بيســت 
و هشــت مــرداد 1332 زاده شــده و دملشــغولی ها و دغدغه هــای مشــابهی داشــته اند، از 
طريــق ايــن کتــاب بــا کــروی و شــخصيت او آشــنا شــده اند. مــا وقتــی بــه خــود آمديــم شــاهد 
ــه های  ــتجوی ريش ــت. در جس ــام گرف ــرداد 42 « ن ــا »15 خ ــه بعده ــم ک ــدادی بودي ــوع روي وق
پيدايــش ايــن حادثــه بــود کــه بــه برآمــدن »نهضــت ملــی شــدن صنعــت نفــت « و دوران حســاس 
زمامــداری دکــر محمــد مصــدق و کودتايــی کــه رسانجــام دولــت او و رسنوشــت چنــد دهــه از 

تاريــخ معــارص ايــران را رقــم زد رســيديم.

علت هــا را کــه پيگــری کرديــم، از راه کودتــای 1299 و خلــع قاجــار، رس از جنبــش مرشوطــه 
خواهــی و تاريــخ پرماجــرای آن درآورديــم. بــه منظــور درک چرايــی و چگونگــی پيدايــش ايــن 
ــه ی  ــخ مرشوط ــاب »تاري ــه کت ــه ب ــود ک ــروان آن ب ــگامان و پ ــزه پيش ــت انگي ــش و درياف جنب
ايــران « پنــاه برديــم تــا از زبــان کــروی، کــه خــود از آغــاز گــواه رويدادهــای آن دوران بــود، بــا 
مجاهدت هــای پدرامنــان در راه برقــراری حاکميــت مــرشوط بــه قانــون آشــنا شــويم و بــه آنچــه 

در آغــاز قــرن بيســتم ميــالدی بــر مملکــت و ملّــت مــا گذشــت پــی بريــم.
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بگذريــم کــه ســالها بعــد، بــا وقــوع انقــالب بهمــن 57 و مشــاهده ی وقايــع و پيامدهــای ناشــی از آن، دگربــار بــه رساغ ايــن کتــاب رفتيــم تــا گذشــته را چــراغ 

راه آينــده گردانيــم؛ و عجــب نيســت کــه در آينــده ای نــه چنــدان دور، شــايد در صدمــني ســالگرد جنبــش مرشوطــه ی ايــران، ســري حــوادث چنــان شــود کــه 

بــاز نامختــه از گذشــت روزگار و نازمــوده ز هيــچ آمــوزگار، ناگزيــر باشــيم ايــن کتــاب را بازخوانــی کنيــم.

بــه هــر حــال، کســی کــه کتــاب »تاريــخ مرشوطــه ی ايــران «را بــا دقــت بخوانــد، از هــامن صفحــات اول، حضــور شــخصيِت بــارز نويســنده ی آن را احســاس 

ــاب اســت،  ــن کت ــگارش اي ــازه وی در ن ــرث خــاص و ســبک ت ــه خاطــر ن ــا ب ــه تنه ــر کــرسوی محــدود می شــود و ن ــن اث ــه اي ــه ب ــن امــر ن ــه اي ــد. البت می کن

کــه بــه گفتــه محمدعلــی ســپانلو، گويــی بــا رسگذشــت مرشوطــه مالزمــت دارد؛ بلکــه شــيوه ی نگــرش کــرسوی بــه رويدادهــا و روش داوری او دربــاره ی 

ــد. ــران « محســوس می کن ــخ مرشوطــه ی اي ــاب »تاري ــده ی کت ــرای خوانن ــران اســت کــه حضــور او را ب شــخصيت های جنبــش مرشوطــه خواهــی در اي

ــده گــريد.  ــه دي ــکان را ب ــدان را بشناســد و ارج ني ــکان و ب ــه ني ــن باشــد ک ــد اي ــگار باي ــه يکــی از هدف هــای تاريخ ن ــود ک ــاور ب ــن ب ــر اي کــرسوی خــود ب

ــان و حاکــامن را نخــورد و از راه ســنجش  ــد و فريــب گزافــه گويی هــای حکمران ــار زن ــه کن ــرده از چهــره ی واقعيــت ب ــد پ ــگار باي ــخ ن ــه اعتقــاد او، تاري ب

پيشــامدها، و بــه نــريوی داوری، رازهــای نهانــی را دريابــد. چــون ِمالک هايــی هســت کــه تاريــخ نــگار دربــاره ی اســناد گذشــته بــه ديــده می گــريد و از روی 

آن داوری می کنــد. از ايــن رو، تاريــخ نويــس بايــد در تاريــِخ بنيــاِد پيشــامدها درنــگ کنــد و رشــته ی پيونــد آنهــا را پــی گــريد.

ــخ  ــاره ی تاري ــران را، هــم درب ــگاران رسشــناس معــارص اي ــخ ن ــه نظــرات يکــی ديگــر از تاري ــاس ، نکت ــده نباشــد کــه در اينجــا، در مقــام قي ــی فاي شــايد ب

مرشوطــه ی کــرسوی و هــم کالً دربــاره ی روش تاريــخ نــگاری، بازگــو کنــم. فريــدون آدميــت بــه نســل تاريــخ نــگاران پــس از کــرسوی تعلــق دارد؛ گــر چــه 

روش او در تاريــخ نــگاری بــا همنســالنش تفــاوت بســيار دارد. جالــب آنکــه کــرسوی در کتــاب »در راه سياســت«، آنجــا کــه از جايــگاه امــري کبــري ســخن بــه 

ميــان مــی آورد، اشــاره ای کوتــاه نيــز بــه کتــاب »امــري کبــري و ايــران « آدميــت دارد؛ ظاهــراً بــه چــاپ اول ايــن کتــاب کــه در ســه جلــد در ســالهای 24- ۱۳2۳ 

منتــرش شــد و می نويســد: »مــريزا تقــی خــان مــا نامــش را شــنيده ولــی نيــک نشــناخته بوديــم تــا پارســال يکــی از جوانــان کتابــی نوشــت کــه او را بــا کارهــا 

و آرزوهايــش بــه مــا شناســانيد«.)۱(

فريــدون آدميــت بــا آنکــه مهــم تريــن آثــار تحقيقــی کــرسوی را دو کتــاِب »آذری يــا زبــان باســتان آذربايجــان « و »شــهرياران گمنــام « می دانــد و تبــع نــو 

ــا توجــه  ــه ب ــد کــه البت ــر روی هــم ســودمند می خوان ــز از نظــر ثبــت وقايــع عمومــی ب ــران «را ني و بکــر علمــی آنهــا را می ســتايد، »تاريــخ مرشوطــه ی اي

بــه اســناد داخلــی و خارجــی و نوشــته های فراوانــی کــه در طــول ايــن ســالها از آرشــيوهای خصوصــی بــه دســت آمــده اســت، آن را نيازمنــد تجديــد نظــر 

می دانــد. آدميــت در کتــاب »امــري کبــري و ايــران«، در بخــش »داســتان بــاب«، از رســاله ی »بهائيگــری« کــرسوی نيــز بهــره می گــريد و اشــاره می کنــد کــه 

»تــا انــدازه ای کــه مــا رساغ داريــم بهرتيــن بررســی عمومــی تاريخــی کــه بــه زبــان فارســی منتــرش شــده، رســاله ی »بهائيگــری« نــگارش احمــد کــرسوی اســت«.

)2( در پيشــگفتار معروف تريــن و شــايد مهم تريــن اثــر خــود، يعنــی کتــاب »امــري کبــري و ايــران « دربــاره ی روش خــود در تحقيــق تاريــخ سياســی ايــران و 

تحليــل شــخصيت امــري کبــري می نويســد: »روش مــن تحليلــی و انتقــادی اســت. در واقعه يابــی نهايــت تقيــد را دارم کــه هــر قضيــه ی تاريخــی را تــا انــدازه ای 

مقــدور بــوده اســت همــه جانبــه عرضــه بــدارم؛ حقيقتــی را پوشــيده نداشــتم، از آنکــه کتــامن حقيقــت تاريــخ عــني تحريــف تاريــخ اســت. و مورخــی کــه 

حقيقتــی را دانســته باشــد و نگويــد يــا نامتــام بگويــد، راســت گفتــار نيســت؛ مســئوليت او چنــدان کمــرت از آن نيســت کــه دروغزنــی پيشــه کــرده باشــد«.)۳(

ــا ايــن همــه شــايد ايــن ســخن آنــدره مــوروا - حداقــل در مــورد بررســی زندگــی شــخصيت ها - خالــی از ظرافــت علمــی نباشــد، آنجــا کــه می نويســد:  ب

»بــرای روشــن و هويــدا شــدن شــخصيت اشــخاص در انظــار، ناچــار بايــد مقــداری از وقايــع را بررســی کــرد و بعضــی از حــوادث را اجبــاراً در تاريکی گذاشــت 

تــا از خــالل آنهــا خصوصيــات وجــوِد شــخص مــورد نظــر منايــان گــردد؛ ولــی، البتــه، در ايــن عمــل نبايــد هيــچ واقعــه ای را دور از حقيقــت بيــان کــرد«.

بــاری، کــرسوی در پيشــگفتار »تاريــخ مرشوطــه ی ايــران « می نويســد: »شــيوه ی مــردم سســت انديشــه اســت کــه هميشــه در چنــني داســتانی کســان توانگــر 

و بنــام و باشــکوه را بــه ديــده گرينــد و کارهــای بــزرگ را بنــام آنــان خواننــد، ديگــران را کــه کننــدگان آن کارهــا بوده انــد از يــاد برنــد. ايــن شــيوه در ايــران 

رواج بســيار مــی دارد، و در همــني داســتان مرشوطــه منونه هــای بســياری از آن پديــد آمــد... در جنبــش مرشوطــه دو دســته پــا در ميــان داشــته اند: يکــی 

وزيــران و درباريــان و مــردان برجســته و بنــام، و ديگــری بازاريــان و کســان گمنــام و بيشــکوه. آن دســته کمــرت يکــی درســتی منودنــد و ايــن دســته کمــرت 

يکــی نادرســتی نشــان دادنــد. هــر چــه هســت کارهــا را ايــن دســته گمنــام و بيشــکوه پيــش بردنــد و تاريــخ بايــد بنــام ايشــان نوشــته شــود«.)4(

ــس از  ــا »حکومــت دمکراســی« می دانســت. او ســال ها پ ــر ب ــود و مرشوطــه را براب ــران ب ــش مرشوطــه خواهــی اي کــرسوی خــود از نخســت شــاهد جنب

انتشــار کتــاب »تاريــخ مرشوطــه ی ايــران « در گفتــاری بــار ديگــر فرصــت می يابــد تــا دربــاره ی ايــن جنبــش و انگيــزه خــود در نــگارش تاريــخ مرشوطــه و 

علــل ناکامی هــای آن ســخن گويــد: »در مرشوطــه )يــا حکومــت دمکراســی( شــاه يــا وزيــر در حســاب نيســت. رشــته در دســت خــود تــوده اســت. سياســت 

هــم بايــد از تــوده باشــد. ببينيــم در ايــران چــه بــوده؟ آنچــه مــن می دانــم در ميــان پيشــگامان مرشوطــه خواهــی کســان بــا فهــم بســيار می بودنــد کــه 

ــم و  ــان فه ــان ايش ــه در مي ــاند ک ــش می رس ــوِد آن جنب ــتند. خ ــی می داش ــم، آگاه ــش و ک ــا، بي ــا و دولت ه ــتگی های توده ه ــان و از همبس ــال جه از ح

ــی مســيوها و رشيف زاده هــا و  ــدر عمواغلی هــا و عل ــم کــه حي ــد. مــا نيــک آگاهي ــوده می بودن ــن کشــور و ت ــده اي ــد آمــده در انديشــه آين سياســتی پدي

مريزاجهانگريهــا کــه بــه آن جنبــش برخاســته بودنــد از حــال گرفتــاری ايــران در ميــان همســايگان نريومنــِد آزمنــد نــاآگاه منی بودنــد و در راه اســتقالل و 



گیتی مداری - 126

ــان از گرفتاری هــا و  ــد. آن ــان در حسابشــان در يکجــا اشــتباه می کردن ــه هســت آن ــزی ک ــد. چي ــاده می بودن ــه جانفشــانی آم ــه هــر گون ــن کشــور ب آزادی اي

ــتان ها و  ــد و دبس ــه کار افت ــا ب ــر قانون ه ــی و ديگ ــون اساس ــود و قان ــده ش ــتبداد کن ــه اس ــه ريش ــامن ک ــتند ه ــوده می پنداش ــاآگاه ب ــوده، ن ــای ت آلودگی ه

دانشــکده ها در هــر شــهری برپــا گــردد، تــوده ايــران بــه راه پيرشفــت افتــاده پــس از چنــد ســالی، بــه پــای توده هــای فرانســه و انگليــس و آملــان خواهنــد 

رســيد. آن پيشــواز رويــه کارانــه کــه مــردم در همــه جــا از مرشوطــه می منودنــد، و آن جــوش و جنــب رسارسی کــه پديــد آمــده بــود و از هــر ســو آوازهــای 

»اتحــاد « و »اتفــاق « و »حــب وطــن « و ماننــد اينهــا بــر می خاســت، آنــان را فريفتــه خــود می گردانيــد کــه از شــادی بــه تــکان می آمدنــد و بــه »اســتعداد 

ملــت نجيــب ايــران « آفرين هــا می خواندنــد. بارهــا در مجلــس شــوری و در انجمن هــا ايــن مــرع را بــه زبــان می آوردنــد: »ايــن طفــل يکشــبه ره سدســاله 

ــد«.)5( ــال می کردن ــد گفــت: مــرداِن نيــک نهــاد، سياســت بســيار خامــی را دنب مــی رود«. می باي

او در ادامــه ی همــني گفتــار بــه داوری هايــی کــه پــس از ناکامــی ايــن جنبــش بــر زبــان بدخواهــان مرشوطــه افتــاده بــود اشــاره ای می کنــد و از انگيــزه خــود 

در نــگارش تاريــخ مرشوطــه و ثبــت واقعيت هــای آن می گويــد: »در ايــران کســانی هســتند کــه دوســت می دارنــد جنبــش مرشوطــه را بــی ارج نشــان دهنــد. 

ــردار  ــن ک ــه از اي ــد و شــگفت ک ــت بوده ان ــزار سياســت آن دول ــد آورده و مرشوطــه خواهــان يکــرسه اف ــس پدي ــرا سياســت انگلي ــه آن ــد ک ــني وامی مناين چن

لــذت می برنــد و بــه آســانی منی خواهنــد از آن دســت بردارنــد. می تــوان گفــت: رسچشــمه ايــن پنــدار در درونهــای ايشــان اســت کــه نيکنامــی را کــه خــود 

ــز  ــد. برخــی ني ــذت می يابن ــان ل ــه ديگــران و خــوار منــودن کارهــای آن ــا خودخواهيســت کــه از نيــش زدن ب ــد، و ي ــد دي در آن رشکــت نداشــته اند، منی توانن

می خواهنــد از آن راه، خــود را سياســْت فهــم و رازدان وامناينــد و از گفــن ايــن کــه: »همــه اش سياســت انگليــس بــود « گــردن می کشــند و بــه خــود می بالنــد. 

بارهــا ايــن ســخن را شــنيده ام و می توانــم گفــت يکــی از انگيزه هايــی کــه مــرا بــه نوشــن تاريــخ مرشوطــه برانگيخــت ايــن ســخنان می بــود.«)6(

ناصــح ناطــق کــه همشــهری و شــاگرد کــرسوی بــود نيــز بــر ايــن ســخن تأکيــد دارد کــه جنبــش مرشوطــه »بــه خــالف گفته هــای گروهــی نــادان يــا مغــرض، 

موجــی بــود کــه از ژرفــای روح و انديشــه ی ايرانــی رسچشــمه گرفتــه بــود و، اگــر جريــان طبيعــی آن بــر اثــر حــوادث بــني املللــی و داخلــی متوقــف منی شــد، 

يقينــاً، ملــت ايــران رسنوشــت ديگــری پيــدا می کــرد. گفته هــای ســخنوران مرشوطــه، کــه هــم تازگــی داشــت و هــم غالبــاً از دل برآمــده بــود، در روح کــرسوی 

تأثــري بخشــيد. وی از پيشــوايان آزاديخواهــی درس وطــن دوســتی آموخــت. کــرسوی ايــران دوســت بــود و ريشــه ی بســياری از روش هــا و انديشــه های وی را 

در همــني صفــت بايــد جســت. ميهــن پرســتی وی از حــدود انديشــه و ســخن فراتــر رفــت و بــه مرحلــه ی فــداکاری و ايثــاِر نفــس رســيد ... دربــاره ی مســايل 

اجتامعــی پيکاری هايــی آغــاز کــرد کــه پايــان آن معلــوم نبــود. وی معتقــد شــده بــود کــه اصــالح وضــع مــردم ايــران، جــز بــا قبــول اصالحــات در مســايل دينــی 

و مبــارزه بــا جنبه هــای خرافــی و روش هــای بــی بنيــاِد آن، امــکان پذيــر نيســت«.

کــرسوی کــه خــود از خانــواده ی متوســط شــهری برخاســته و در نوجوانــی پــدرش را از دســت داده بــود و ناگزيــر مدتــی دســت از درس کشــيده و بــه کار و 

امــرار معــاش و تأمــني هزينــه ی زندگــی مــادر و بــرادران و خواهرانــش پرداختــه بــود، از محروميت هــا و محنت هــای مردمــان رنجديــده آگاهــی داشــت. از 

ايــن رو دلبســتگی درونــی و ژرفــی بــه مــردم گمنــام و تــوده ی محــروم ايــران پيــدا کــرد. شــگفتا، او کــه طبيعتــی خشــن و بــی مــدارا داشــت و جــدی و يکدنــده 

و بــی احســاس می منــود و بــه مخالفــت بــا شــعر و شــاعری شــهرت داشــت، در کتــاب »زندگــی مــن«، بــا نــازک دلــی و بــا زبانــی پــر احســاس و شــعرگونه، 

ــن حــال،  ــا اي ــوده ام. ب ــدوه ب ــی بی ان ــر زمان ــد و می نويســد: »مــن در زندگــی کم ت ــو می کن ــاز گ ــود، ب ــر او گذشــته ب ــدر را و آنچــه در آن روز ب روز مــرگ پ

کم تــر گريــه کــرده ام. اکنــون ســال مــن از پنجــاه می گــذرد، ولــی اگــر گريه هايــم را بشــامرم، گريه هايــی کــه از روی انــدوه خــودم گريســته ام، بيــش از چهــار 

يــا ينــج بــار نبــوده. يکــی از ايــن گريه هــا، بلکــه ســخت ترين همــه ی آنهــا، در روز مــرگ پــدرم بــوده. آن روز، چــون مــن از خــواب برخاســتم، حــال پــدرم 

اندکــی آرامــش يافتــه و بــه خــواب رفتــه بــود و مــن چــون گــامن ديگــری منی بــردم روانــه ی مکتــب گرديــدم. ليکــن روز بــه نيمــه نرســيده بــود کــه آمدنــد و 

گفتنــد: آقــا شــام را می خواهــد. مــن بــا خــود گفتــم: باشــد کــه می خواهنــد مــرا پــی پزشــک يــا درمــان فرســتند. ولــی، چــون بــه جلــو مســجِد نيايــم )مســجد 

مرياحمــد( رســيدم، از آنجــا آواز گريــه و شــيونی بــه گوشــم خــورد و در ميــان آنهــا آواز خواهــر بزرگــم را شــنيدم. مــن دمل بــه تــکان آمــد، ولــی گفتنــد: آمده انــد 

بــه مســجد شــفای آقــا را می خواهنــد. بديــن ســان آرامــم گردانيدنــد، ولــی چــون بــه در خانه مــان نزديــک می شــديم، ديــدم مــردم در آنجــا انبــوه شــده اند 

و در هــامن هنــگام ديــدم جنــازه ای را بــريون آوردنــد. دانســتم کــه چــه رخ داده ولــی ندانســتم کــه بــه چــه حالــی افتــادم. همــني انــدازه بــه يــاد مــی دارم 

ــان خــود  ــودم. پرياموني ــه در می ب ــان می گريســتم کــه از خــود ب ــد و مــن چن ــازه را می بردن ــد. جن ــز می وزي ــادی ني ــد و ب کــه انــدک برفــی از آســامن می باري

را منی شــناختم. يــک تــن مريحاجــی نــام، کــه اکنــون در تربيــز اســت، بــازوی مــرا گرفتــه از افتادنــم بازمی داشــت و پياپــی دلــداری مــی داد. منی دانــم آن روز 

چگونــه گذشــت. شــب در مســجد بــزرگ حکــاموار »شــام غريبــان « گرفتنــد. مســجد پــر شــد و جــای پــا گــذاردن منی بــود. حاجــی مــال احمــد نامــی، کــه روضــه 

خــوان بــزرگ آن کــوی می بــود، بــه منــرب رفــت و چنــني آغــاز ســخن کــرد: منتظريــد مــن بــرای شــام از مصيبــت کربــال بگويــم؟ امشــب اينجــا کربــال اســت. 

مــن، وقتــی کــه بــه مســجد وارد شــدم و آواز گريــه ی پــرس ايــن مرحــوم بــه گوشــم رســيد، چنــان از خــود بــه در شــده ام کــه حــال روضــه خوانــدن نــدارم. همــه 

آواز بــه هــم انداختــه گريــه خواهيــم کــرد. ايــن را گفــت و بــی اختيــار بــه گريــه پرداخــت و از رسارس مســجد شــيون بلنــد گرديــد و پيــدا اســت کــه در ايــن 

ميــان چــه حالــی بــوده. آن شــب نيــز گذشــت«.

او کــه بــه هنــگام مــرگ پــدر ســيزده ســال داشــت، می بايســت از درس دســت بکشــد و بــه کار و تأمــني هزينــه ی خانــواده بپــردازد. ولــی چنــد ســال بعــد، 

خويشــان و آشــنايان او را بــه مکتــب و آمــوزش دينــی فرســتادند و بيســت ســاله بــود کــه در اثــر پافشــاری خانــواده مــال شــد. امــا نــه ظاهــرش بــه ماليــان ســنتی 

می آمــد و نــه شــيوه ی رفتــارش بــه آنــان می رفــت. خــود در ايــن بــاره می نويســد: »عاممــه ی ســرتگ ُشــل و ول بــر رس منی گــذاردم. کفــش زرد يــا ســبز بــه 

پــا منی کــردم. شــلوار ســفيد منی پوشــيدم. ريــش فــرو منی هليــدم... بــا دســتور پزشــک عينــک بــه چشــم مــی زدم و ايــن عينــک زدن دليــل ديگــری بــه فرنگــی 

مآبــی مــن شــمرده می شــد... بارهــا در مســجد و در جاهــای ديگــر بــه دروغ گويی هــای روضــه خوانــان ايــراد می گرفتــم... خــود نيــز بــاالی منــرب در پايــان 
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موعظــه، روضــه نخوانــده مــردم را منی گريانيــدم«.

ــِد  ــه فرزن ــز، آرزو داشــت ک ــد بســياری از دودمان هــای مــردم محــروم تربي ــدان کــرسوی، مانن ــد: »خان ــاره ی معمــم شــدن کــرسوی می گوي ناصــح ناطــق درب

خانــدان درس ماليــی بخوانــد و فقيهــی شــناخته و يــا خطيبــی نامــدار بشــود. در آن روزگار، فــرا گرفــن دانش هــای دينــی در مــدارس قديــم و تحصيــالت مربــوط 

بــه فــن فقاهــت وســيله ای بــود بــرای افــراد اليه هــای پايــني اجتــامع تــا باورهــای طبقاتــی آنهــا را، کــه افــرار بــی چيــز را از زورمنــدان و توانگــران جــدا می کــرد، 

در هــم ريــزد... کــرسوی تــا آخــر عمــر از تأثــري درس هــا و طــرز تعليــم دروس مــدارس قديــم بــر کنــار منانــده بــود، يعنــی، ماننــد برخــی از کســانی کــه در آن 

گونــه مؤسســات درس خوانــده بودنــد، پــرکار و موشــکاف و جــدی و دقيــق و، بــا پــريوی از طبيعــت خشــن و بــی مدارايــش، قاطــع و متعصــب و يکدنــده بــود«.

ــود، نشســت و  ــه تهــران آمــده ب ــازه ب ــا کــرسوی کــه ت ــای آن دوران، ب ــد از ادب ــع قاجــار، ســعيد نفيســی و تنــی چن ــای ۱2۹۹ و خل ــان کودت در ســال های مي

برخاســت داشــتند. او دربــاره ی ايــن ايــام و چگونگــی آشــنايی اش بــا کــرسوی می نويســد: »کــرسوی در آن زمــان عاممــه ای ســياه بــه رس داشــت، لبــاده و قبــای 

بلنــد می پوشــيد و عبــای ســياهی بــر روی آن می افکنــد. عاممــه ی کوچــک و فــرشده ی او بهرتيــن مناينــده ی طــالب تربيــزی بــود. چهــره ی الغــر و اســتخوان های 

ــا لهجــه ی  ــی زد. فارســی را ب ــک م ــوز عين ــی داد. هن ــده را نشــان م ــر در عقي ــه رای و ُم ــی و در ضمــن مســتبد ب ــج کشــيده و عصبان برجســته ســياميی رن

مخصــوص آذربايجــان ولــی بســيار شــمرده حــرف مــی زد. در نخســتني مکاملــه ای کــه بــا او کــردم، بــر مــن ثابــت شــد کــه مــرد بســيار بــی باکــی اســت و حتــی 

عقايــد خــاص خــود را بــا بــی پروايــی خــاص ادا می کنــد. از اينکــه بــر خــالف عــرف و بــه خــالف عقيــده ی ديگــران چيــزی بگويــد بــاک نداشــت. ايــن اصطــالح 

معــروف دربــاره ی وی بســيار بجــا بــود کــه »رسش بــوی قُرمــه ســبزی می دهــد «... در زندگــی خصوصــی نيــز بــه همــني انــدازه تنــد می رفــت. پــس از ســال ها 

دوســتی نزديــک و معــارشِت منظــم، کــه تقريبــاً هفتــه ای يــک روز بــه ديــدن مــن می آمــد و در جمــع مــا می نشســت، روزی کتابــی از مــن بــه عاريــت خواســت. 

بارهــا از هيــچ چيــز دربــاره اش دريــغ نکــرده بــودم و خــود بهــرت از همــه می دانســت. آن روز آن کتــاب را حــارض نداشــتم ... دو ســه هفتــه گذشــت و ديگــر 

کــرسوی بــه اجتــامع مــا نيامــد ... گلــه کــردم کــه چــرا ديگــر بــه خانــه ی مــا منی آيــد؟ بــا کــامل خشــونت گفــت: مــن تنهــا بــرای کتاب هايتــان بــه خانه تــان 

می آمــدم، حــاال ديگــر بيايــم چــه کنــم؟

روزی بــر رس امــالی کلمــه ای بــا يکــی از مشــرتيان مهــم خــود اختــالف پيــدا کــرده بــا او بــه هــم زده و نــه تنهــا او را در دادگســرتی خــراب کــرده، بلکــه از حيــث 

حــق الوکالــه نيــز رضر هنگفتــی بــه خــود زده اســت ... در فارســی نويســی کار را بــه جايــی رســاند کــه بــه زبانــی می نوشــت کــه کســی منی فهميــد و بعدهــا 

مجبــور شــدند بــرای زبــاِن فارســی او فرهنــگ مخصوصــی ترتيــب بدهنــد«.

البتــه حساســيت و تــا حــدی تعصــب کــرسوی نســبت بــه مباحــث مربــوط بــه زبــان شناســی بــر کســی پوشــيده نيســت. دلبســتگی وی بــه فراگــريی زبان هــای 

گوناگــون چــون پهلــوی و فــرس قديــم و عربــی و ارمنــی کهــن و نــو و انگليســی و فرانســه و اســپرانتو، زمينــه ســاز پژوهش هــای پرمايــه ای شــد کــه مــورد توجــه 

و متجيــد صاحبنظــران رسشــناس ايــران و جهــان قــرار گرفــت. تحقيقــات او در گســرته زبــان شناســی کامــالً ابتــکاری و منحــر اســت و از دقــت و هوشــياری 

او حکايــت می کنــد. شــايد يکــی از جالب تريــن منونه هــا در ايــن زمينــه، بحثــی بــود کــه او بــا محمــد قزوينــی، يکــی از فضــالی نامــدار آن دوران، دربــاره ی 

درســتی امــالی »طهران «يــا »تهران «انجــام داد. نتيجــه ی ايــن بحــث در آن زمــان هــر چــه بــود، امــروز می بينيــم کــه رأی کــرسوی در مــورد امــالی تهــران بــه 

کرســی نشســت. چــرا کــه او در آن زمــان يکــی از معــدود پژوهشــگران نوگرايــی بــود کــه بــه قانــون تحــول زبــان و تغيــري تلفــظ واژهــا اعتقــاد داشــت.

يکــی از کارهــای تحقيقــی مهــم و بــاارزش کــرسوی کــه ســبب شــهرت وی نــه تنهــا در ايــران، بلکــه در مجامــع علمــی جهــان گشــت، رســاله ی ينجــاه و شــش 

صفحــه ای  »آذری يــا زبــان باســتان آذربايجــان « اســت کــه در زمــان حيــات او بــه زبــان انگليســی نيــز ترجمــه شــد و زمينــه ی پذيــرش او را در »انجمــن پادشــاهی 

آســيايی لنــدن « و »فرهنگســتان آمريــکا « فراهــم آورد. کــرسوی دربــاره انگيــزه ی پرداخــن بــه ايــن کتــاب می گويــد: »ســال ها در ميــان نويســندگان ايــران و 

ــدی. از ايــن ســو،  ــان آنجــا را دليــل آوردن ــودن زب ــان آذربايجــان را تــرک شــامرده ترکــی ب ــرا عثامني ــژاد آذربايجــان رفتــی؛ زي ــاره ی ن عثامنــی کشــاکش ها درب

نويســندگان ايرانــی بــه خشــم آمــده تندی هــا کردنــدی و ســخناِن بــی رس و بــن نوشــتندی ... مــن، بــرای آنکــه آن کشــاکش را بــه پايــان رســانم، در آن بــاره 

بــه جســتجوهايی پرداختــم و زبــان باســتان آذربايجــان را پيــدا کــرده بــا منونه هايــش نشــان دادم ... رشقشناســان، کــه آذری را ترکــی دانســته اند، از اينجــا بــه 

لغــزش افتاده انــد کــه زبــان امــروزی آذربايجــان ترکــی اســت، و جــز ايــن هيــچ دليــل ديگــری نبــوده و نيســت )اگــر بــوده و هســت نشــان دهنــد( امــا مــن 

بــه حــال امــروزی آذربايجــان نگاهــی نکــرده از تاريــخ و دانــش بــه جســتجو پرداختــه ايــن را روشــن گردانيــدم کــه زبــان باســتان آذربايجــان، کــه در کتاب هــا 

آذری ناميــده شــده، شــاخه ای از فارســی بــوده و در ايــن بــاره دليل هــای فارســی بــه دســت آورده، منونه هايــی نيــز از هــامن زبــان، بــا شــعر و نــرث، بــه دســت 

آورده در ايــن کتابچــه يــاد کــرده ام. از روی همــني دليل هــا بــوده کــه دانشــمندان اروپايــی نوشــته های مــرا بــی چــون و چــرا دانســته و همگــی پذيرفته انــد«.

ــا انتشــار  ــان ب ــه همزم ــه شــعر و شــاعری ک ــام و حمــالت شــديد او ب ــه شــاعران نامــداری چــون حافــظ و ســعدی و خي ــد کــرسوی ب ــده و تن ــادات گزن انتق

»ماهنامــه ی پيــامن « آعــاز و تــا پايــان حيــات او ادامــه داشــت، تــا بــه امــروز زبانــزد خــاص و عــام اســت. امــا آنچــه کمــرت شــناخته شــده اســت، شــيفتگی او 

بــه اشــعار عاميانــه و محلــی بــود؛ تــا جايــی کــه مجموعــه ای از ادبيــات عاميانــه و محلــی نقــاط مختلــف ايــران را گــردآوری کــرد و بــرای انتشــار در مجلــه 

»ايرانشــهر «در اختيــار حســني کاظــم زاده ايرانشــهر گذاشــت. او احساســات خــود را نســبت بــه ايــن نــوع ادبيــات کــه آنهــا را »اندوخته هــای گرانبهــا « می خوانــد 

و بــی اعتنايــی بــه آنهــا را خســارت بزرگــی بــه ادبيــات ايــران می دانســت، چنــني بيــان می کنــد: »مــن در متــام عمــر خــود يــاد نــدارم کــه از اســتامع غــزل شــاعر 

معروفــی متأثــر گرديــده و از حــال طبيعــی خــارج شــده باشــم. ليکــن خــوب يــاد دارم کــه اشــعار ترکــی، کــه در ويرانــی اروميــه و دربــدری مــردم بدبخــت آنجــا 

گفتــه و گداهــای تربيــز آنهــا را دم خانه هــا می خواننــد، مــرا چندبــار مجبــور بــه گريســن و اشــک ريخــن کــرده اســت. بــاز خــوب يــاد دارم، روزی کــه در ســاری 
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در مجلســی بوديــم، پــرسی کــه در بــاغ مجــاور علــف می چيــد، بــا صــدای بلنــد، اشــعار عاشــقانه ای را بــه زبــان مازندرانــی می خوانــد. مضامــني آن اشــعار 

مــرا چنــان بــه هيجــان آورد کــه خــودداری نتوانســته و ناچــار از مجلــس بــريون شــدم و ديوانــه وار در باغچــه گــردش می کــردم«.

امــا تعصــب و تنــد خويــی کــرسوی و ايــراد و انتقادهــای تنــد و بــی رويــه او بــه عقايــد و اعتقــادات ديگــران و نيــز ضديــت و خصومــت او بــا شــعر و 

ادبيــات، کار ايــن جســتجوگر خســتگی ناپذيــر و پژوهشــگر بــه همتــا را بــه افراطی گــری و گمراهــی کشــاند و رسانجــام در راه پيــکار بــا آنچــه او زشــت و 

ناپــاک و ضداخــالق می خوانــد، تــا آنجــا پيــش رفــت کــه بــه زشــت ترين و ناپاک تريــن و ضداخالق تريــن رفتــاری ســوق داده شــد کــه از انســانی فرهيختــه 

می توانــد رس زنــد. او و پريوانــش همــه ســال، روز اول دی مــاه، جشــن کتــاب ســوزان بــر پــا کردنــد و کتاب هايــی کــه بــه تصــور آنــان زيامننــد و ناســودمند 

و مايــه بدآمــوزی بــود در آتــش ســوزاندند. ايــن لکــه ی ننــگ را بــا هيــچ توجيهــی منی تــوان از زندگــی او پــاک کــرد. در روزنامــه ی پرچــم نوشــت: »آری، 

مــا کتــاب می ســوزانيم. ولــی کــدام کتــاب؟ آن کتابــی کــه يــک شــاعرک بــی ارجــی بــا خــدا بــی فرهنگــی می کنــد. آن کتابــی کــه يــک جــوان بدنامــی بــه 

آفرينــش خــرده می گــريد. آن کتابــی کــه يــک شــاعرک يــاوه گــوی مفــت خــواری دســتگاه بــه ايــن بزرگــی و آراســتگی را منی پســندد. آن کتابــی کــه يــک 

مــرد ناپاکــی بــه ديگــران درس ناپاکــی می دهــد...«.

آری، کــرسوی هــوادار اصالحــات اجتامعــی و دفــع خرافــات بــود. افــزون بــر ايــن، در خــدا شناســی و مــردم دوســتی و ميهــن خواهــی و عدالــت گســرتی او 

بــه هيــچ وجــه منی تــوان و نبايــد ترديــد کــرد. امــا دريــغ کــه در برابــر دگرانديشــان شــکيبايی و مــدارا و بردبــاری منی توانســت و بــه رغــم رقــِت دل، چنــان 

در بنــد طبيعــت تنــد و تنــش زای خــود گرفتــار بــود کــه نــه تنهــا بــا شــيوه ی بيــان و نحــوه ی برخــوردش، بــه شــامر دشــمنان خــود می افــزود، کــه دوســتان 

و نزديکانــش را نيــز مــی آزرد و از خــود می رانــد. بــازی رسنوشــت بــني کــه کــرسوی رسانجــام خــود قربانــی گونــه ای از تعصــب مذهبــی و اســتبداد رأی شــد.

ســعيد نفيســی در ســال ۱۳۳4 خورشــيدی، ده ســال پــس از قتــل دلخــراش کــرسوی، رسانجــاِم دردنــاک او را بــا ســخنانی ســنجيده کــه ســزاوار شــخصيت 

کــرسوی اســت بازگــو می کنــد. ايــن ســخنان شــايد بــه مــذاق شــهيد پرســتان و آنانــی کــه قهرمانــان مــرده را بيــش از فرهيختــگان زنــده می ســتايند، خــوش 

نيايــد. ولــی حقيقتــی در آن نهفتــه اســت کــه تــا امــروز اعتبــار دارد. او کــه کــرسوی را از نزديــک می شــناخت و بــا او مــراودت و معــارشت داشــت و بــا 

خلــق و خــوی او آشــنا بــود، می نويســد: »از دانشــکده ی ادبيــات بــريون می آمــدم کــه خــرب کشــته شــدن وی را در دادگســرتی بــه مــن دادنــد. جهــان پيــش 

چشــمم تــريه شــد. واقعــه ای ناگوارتــر از ايــن بــه يــاد نــدارم. مــردی را در جايــی کــه همــه، حتــی جانــی و آدم کــش بايــد در آن امــان داشــته باشــند در پــای 

ميــز بازپــرس بــا جوانــی کــه همــراه وی آمــده بــود کشــته بودنــد. زشــت تــر از ايــن کاری در جهــان ممکــن نبــود. آن هــم چــه مــردی، مــرد دانشــمندی 

بــه متــام معنــی ايــن کلمــه! اگــر خطايــی می کــرد و نادرســتی گفتــه بــود، پاســخ او کشــن نبــود. کاری را کــه بــا او کردنــد، زشــت تــر از کاری بــود کــه بــا 

ســقراط و حســني بــن حــالج و ديگــران، کــه در راه عقيــده شــان کشــته شــدند، کردنــد؛ زيــرا در آن زمان هــا ديگــر بــه قانــون و دادگســرتی، آن همــه کــه 

ــد. ــد، منی نازيدن ــروز می نازن ام

ايــن مــرد، اگــر خــود را بديــن رسکشــی ها آلــوده نکــرده بــود، حتــامً يکــی از بزرگرتيــن دانشــمندان کشــور مــا می شــد. قطعــاً، تــا امــروز زنــده مانــده بــود 

و عــوام او را از پــای درنيــاورده و جرئــت نکــرده بودنــد درخــت تنــاور دانــش او را بــه بــادی ريشــه کــن کننــد. از همــه گذشــته، آن همــه وقتــی کــه رصف 

کارهايــی در حاشــيه ی علــم کــرد، اگــر در هــامن راهــی کــه در روز نخســت بــا آن همــه اندوختــه ی فــراوان در آن گام برداشــته بــود رصف کــرده بــود، 

امــروز، بســياری از مســائل علمــی بــه نــام او در جهــان مانــده بــود و کوهــی در برابــر جهانيــان گذاشــته بــود کــه هيــچ بــادی آن را منی لرزانــد.

اينــک آن مــرد نيســت. امــا کارهــای او در ميــان مــا هســت. در برابــر لغزش هايــی کــه داشــته اســت، آثــار جاودانــی از او مانــده. لغزش هــا و خطاهــای او 

ــاده روی و رسکشــی و افــراط  ــم. از خــرده نگری هــای او چشــم می پوشــيم و، اگــر گاهــی زي ــزرگ می داني ــه کارهــای ســودمندش می بخشــيم. او را ب را ب

وی مــا را متعجــب کــرده اســت، در برابــر دانــش و بينــش و پشــتکار و جهــدی کــه در راه علــم داشــته اســت، رس فــرو می آوريــم«.)7(

اين مقاله در نرشيه آفتاب )سال سوم، شامره بيست و هفتم، تري ۱۳82( نيز منترش شده است.

۱- در راه سياست. احمد کرسوی. چاپ سوم، تهران مردادماه ۱۳40. ص ۹.

2- امري کبري و ايران. فريدون آدميت. چاپ چهارم، تهران ۱۳54. ص 442.

۳- هامنجا. صص 6.

4- تاريخ مرشوطه ايران. احمد کرسوی. چاپ يازدهم، تهران ۱۳54. ص 4.

5- در راه سياست. احمد کرسوی. چاپ سوم، تهران مردادماه ۱۳40. ص ۱0 تا ۱2.

6- هامنجا. صص ۱2.

ــاب »پژوهشــگران معــارص  ــه اســتثنای مــواردی کــه مأخــذ آنهــا در پانوشــته ها مشــخص شــده اســت- متامــاً از جلــد چهــارم کت ــار - ب 7- نقــل قول هــای ايــن گفت

ايــران « تأليــف هوشــنگ اتحــاد کــه بــه زندگــی و آثــار احمــد کــرسوی و ســعيد نفيســی اختصــاص دارد، برگرفتــه شــده اســت. ايــن مجموعــه ی ده جلــدی را انتشــارات 

فرهنــگ معــارص در تهــران منتــرش کــرده اســت.
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 ٢٢ روز  مــا  بــزرگ دورهء  پژوهشــگر  شــاهرخ مســكوب، 
فرورديــن مــاه ١٣٨٤ درگذشــت. او محققــى كــم ماننــد و 
روشــنفكرى يگانــه بــود كــه بويــژه دربــاره شــاهنامه فــردوىس 
و برخــى از داســتانهاى آن پژوهــش و تحليل هــاى ىب ماننــد 
ــى مســكوب روشــنفكرى او  ــن وجــه زندگ ــا مهمري داشــت. ام
بــود. مســكوب پــس از آزادى از زنــدان و جــدا شــدن از حــزب 
تــوده بــه كار فكــرى ادامــه داد و از دعــواى ســياىس بــا حكومت 
پرهيــز كــرد. در ســالهاى پــس از انقــالب اســالمى راهــى پاريــس 
شــد و تــا پايــان عمــر در ايــن شــهر بــه رس بــرد و در هامنجــا 
درگذشــت. وی دارای تاليفــات متعــددى اســت كــه خواننــدگان 
بــا آنهــا آشــنايى دارنــد. در اينجــا بــه مناســبت ويژه نامــهء ادىب 
دوره رضاشــاه، بخــى از ســخنان او را نقــل كنيــم تــا هــم يــادى 
از او كــرده باشــيم و هــم عقايــد او را دربــاره رضاشــاه و كارهاى 
ادىب دوره او بدانيــم. او بــه هــر حــال پژوهشــگر مســتقلی بــود 
كــه داورى هايــش ارزش ويــژه دارد. يــادآور مي شــويم كــه ايــن 
مــن از كتــاب »دربــاره سياســت و فرهنــگ« نقــل مى شــود كــه 

مــن مصاحبــهء عــى بنوعزيــزی بــا او را در بــر دارد.

رضاشاه، خلف صدق انقالب مرشوطيت

براى ايجاد تجدد و حكومت قانون

شاهرخ مسکوب
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ش. م. _ ... اگر موافق باشی يک ديد اجاملی به فرهنگ دوره رضاشاه بيندازيم.

ع. ب. _ خيلی خوب فکری است.

ش. م. _ مــن گــامن می کنــم کــه مســئلهء فرهنــگ، البتــه مســئلهء سياســت هــم همينطــور، مســائل دوره رضاشــاه در حقيقــت ريشــه اش در دوره قبــل از او اســت. از 

کرامــات شــيخ مــا اينســت شــريه را خــورد و گفــت شــريين اســت. خــوب هــر دوره ای مربــوط بــه دوره قبــل از خــود اســت. ولــی البتــه منظــورم اينســت کــه معمــوالً 

در تاريــخ  نويســی مــا و يــا در فکــر اجتامعــی اينطــوری اســت کــه وقتــی بــه گذشــته نــگاه می شــود دوره رضاشــاه را يــک نــوع انقطــاع نهضــت مرشوطيــت و ختــم آن 

می داننــد از ايــن بابــت می خواهــم تاکيــد بکنــم کــه بــه نظــر مــن از بســياری جهــات دورهء رضاشــاه دنبالــهء دورهء قبليــش اســت و آن بريدگــی يــا انقطاعــی کــه بــه 

نظــر می آيــد متامــاً حقيقــی نيســت يــک مقــدار زياديــش فقــط ظاهــری و ســطحی اســت.

ع. ب. _ منظور از دوره قبليش، دوره ای است که نهضت مرشوطه را در بر می گريد يا دوره پس از شکست جنبش مرشوطه؟

ش. م. _ ســئوال جالبــی اســت کــه بــه آن می خواســتم اشــاره بکنــم. منظــورم دورهء مرشوطيــت اســت. اگــر خيلــی کلــی بخواهيــم حــرف بزنيــم نهضــت مرشوطيــت دو 

هــدف اساســی داشــت کــه بــه زبــان هــای مختلــف بيــان می شــد. يــک هــدف اساســی  اش مســئلهء آزادی بــود کــه بيشــرت بــه صــورت ضديــت بــا اســتبداد و طرفــداری 

از حکومــت قانــون تجلــی می کــرد. وارد جزئيــات منی خواهــم بشــوم بــرای اينکــه نــه جايــش اســت و نــه تخصصــی دارم در ايــن زمينــه. بهــر حــال، مســئلهء دوم مســئلهء 

تجــدد اســت کــه نهضــت مرشوطيــت خواســتارش بــود. يعنــی پيدايــش دولــت رسارسی ملــی )بجــای ملوک الطوايــف و حکومــت خــان خانــی(، گرفــن علــوم جديــد و 

ايجــاد مترکــز. خــوب ايــن طبيعتــاً يــک رضورت زمــان هــم بــود کــه از مدت هــا پيــش خواســتش وجــود داشــت. نهضــت مرشوطيــت نهضتــی بــود کــه بخصــوص از جهــت 

خواســتها يــا هــدف اولــی يعنــی مســئله ضديــت بــا اســتبداد و بدســت آوردن آزادی هــای اجتامعــی شکســت خــورد.

در مــورد حکومــت قانــون نــه. يــک توضيــح کوچکــی در ايــن مــورد دارم. در ســالهای اول هــدف دوم هــم بــا شکســت مواجــه شــد، يعنــی موفــق نشــد يــک دولــت 

ــار يــک دوره هــرج و  رسارسی ملــی تشــکيل بدهــد. بخصــوص مســئله جنــگ بني امللــل اول هــم ايــن امــر را تشــديد کــرد. بعــد از نهضــت مرشوطيــت مملکــت گرفت

مــرج بــود، تــا چنديــن ســال، يــادم هســت يــک وقتــی تاريــخ اجتامعــی آن دوره هــا را نــگاه می کــردم، از روی کنجــکاوی شــامره کــردم در حــدود اگــر اشــتباه نکنــم 

بــني پانــزده تــا هفــده تــا دقيقــاً االن يــادم نيســت، شــاه های کوچــک محلــی داشــتيم يــا خان هائــی کــه هــر کدامشــان مدعــی الاقــل حکومــت و پادشــاهی در منطقــه 

ــا دوســت محمدخان و يارمحمدخــان در بلوچســتان تنهــا، دو نفــر. يــک طــرف رسکشــی کلنــل  محمدتقی خــان  ــد. از شــيخ خزعل گرفتــه در خوزســتان ت خودشــان بودن

بــود، يــک طــرف ديگــر خيابانــی بــود و آزاديســتانی کــه درســت کــرده بــود. و قشــقائی ها، و بختياری هــا. در لرســتان، االن يــادم نيســت، ولــی يــک حکومــت خانــی 

جــدا از مرکــز بــرای خــودش وجــود داشــت. مــريزا کوچک خــان بــود و دعــوای بيه پيــش و بيه پــس )دو طــرف ســپيد رود(. هــر طــرف بــرای خــودش داعيــه حکومــت 

داشــت. مملکــت در يــک هــرج و مــرج فوق العــاده ای بــود. کودتــای ١٢٩٩ اگــر چــه دســت های خارجــی درش دخالــت داشــتند بــه ايــن هــرج و مــرج پايــان داد. در 

اوائــل حملــة متفقــني بــی بــی ســی يــک بــار گفــت کــه مــا رضاشــاه را آورديــم رضاشــاه را هــم می بريــم و ايــن حــرف خيلــی گرفــت. خيلــی بــه دل مــردم نشســت. 

بــه نظــر مــن بصــورت واقعيتــی کــه بــه افســانه بيشــرت شــباهت دارد يــا اثــر افســانه را دارد در آمــد. بــه ايــن ترتيــب کــه انگليســها مســلامً در آمــدن رضاشــاه دســت 

داشــتند. دســت داشــتند و کمــک زيــاد کردنــد. شــايد بــدون کمــک آنهــا رضاشــاه منی توانســت بــه ســلطنت برســد، احتــامالً. يــک وضــع بني املللــی خاصــی در آن دوره 

بــود. بعــد از جنــگ اول و پــريوزی انقــالب اکتــرب، در متــام دور و بــر شــوروی از فنالنــد گرفتــه تــا اروپــای رشقــی، از ترکيــه و ايــران تــا چــني )چــنِي چيانکايچــک(، سياســت 

بني املللــی ايــن کوشــش را داشــت کــه دور و بــر شــوروی حکومت هــای متمرکــز مقتــدر ايجــاد بکنــد بــرای جلوگــريی از نفــوذ کمونيســم. در حقيقــت رضاشــاه و پيدايــش 

حکومــت او بــا کمــک انگليســها، ايجــاد يکــی از حلقه هــای ايــن زنجــري رستــارسی بــود. اينطــوری نبــود کــه يــک نوکــر خودشــان را پيــدا بکننــد و بــی موجبــی بــه تخــت 

ــران و گــامن می کنــم کســی بهــرت از رضاشــاه منی توانســت ايــن  ــه يــک حکومــت متمرکــز در داخــل اي ــاج داشــت ب ــی انگليســها هــم احتي بنشــانند. سياســت بني امللل

مترکــز را ايجــاد بکنــد. ولــی ايــن امــر هــم يــک رضورت بني املللــی بــود و هــم يــک رضورت داخلــی. کــام اينکــه قبــل از رياســت وزرايی رضاخــان کوشــش بــرای ايجــاد 

مترکــز رشوع شــده بــود و رسکوبــی متمرديــن داخلــی و از بــني بــردن ايــن ملوک الطوايــف اگــر بشــود گفــت، ايــن پادشــاه های ريــز و درشــت محلــی. بهــر حــال غــرض 

مــن اينســتکه آمــدن رضاشــاه رسکار هــم يــک رضورت داخلــی بــود و هــم انگيــزه و خواســت خارجــی. حکومــت او خواســت دوم انقــالب مرشوطيــت را کــه مســئله 

تجــدد و ايجــاد يــک دولــت رسارسی ملــی و تأســيس نهادهــای جديــدی بــرای اداره مملکــت بــود مثــل دادگســرتی، مثــل آمــوزش، مثــل ثبــت و غــريه را تحقــق بخشــيد و 

ســازمانهای اقتصــادی و فرهنگــی، ارتــش و غــريه را تأســيس کــرد. از نظــر ايجــاد پی ريــزی تجــدد رضاشــاه در حقيقــت دنبالــه انقــالب مرشوطــه اســت. حکومــت ناقــص 

قانــون هــم تــا انــدازه ای برقــرار شــد، هــر چنــد کــه خــودش قانــون را نقــض می کــرد بخصــوص در مــورد مســئله امــالک شــامل. اساســاً بعنــوان يــک ســلطان مســتبد 

قانــون بــر او حاکــم نبــود او بــر قانــون حاکــم بــود. ولــی خــوب ايــن بــر می گــردد بــه ســنت چنــد هزارســاله مــا از طرفــی، جهــات ديگــری هــم البتــه داشــته اســت. 

در زمينــه اول و يــا درخواســت اول، انقــالب مرشوطيــت بــه شکســت منجــر شــد و گــامن می کنــم منی توانســت هــم پــريوز بشــود. امــکان پــريوزی اش وجــود نداشــت 

بــرای اينکــه دموکراســی احتيــاج بــه متريــن دارد و احتيــاج بــه متريــن طوالنــی دارد. احتيــاج بــه آگاهــی دارد و احتيــاج بــه طبقــات اجتامعــی کــه رضورتــاً نيازمنــد آزادی 

باشــند و بــدون آن آزادی نتواننــد بــه زندگــی اقتصــادی و اجتامعــی و فرهنگی شــان ادامــه بدهنــد و ناگزيــر پشــتيبان و نگهــدار آن آزادی هــا باشــند. هيچکــدام اينهــا 

نبــود، يــا ناقــص بــود پيــش مــا. پــس در هــدف اول، انقــالب مرشوطيــت منی توانســت پــريوز بشــود امــا در مــورد هــدف دوم، رضاشــاه از جهتــی خلــف صــدق انقــالب 

مرشوطيــت اســت بــرای ايجــاد تجــدد و حکومــت قانــون در زمينه هائــی.

ــه  ــاج ب ــوز آمادگــی يــک حکومــت دموکراتيــک را در آن زمــان نداشــت، شــايد احتي ــن کــه هــدف اول منی توانســت پــريوز بشــود و اينکــه خــود ملــت هن ع. ب. _ اي
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ــن  ــوع متري ــک ن ــکان ي ــس ام ــی مجل ــا، يعن ــاد نوپ ــن نه ــه اي ــد ک ــان می ده ــور نش ــن ط ــر اي ــر ام ــورت ظاه ــل ص ــد. حداق ــته باش ــرتی داش ــح بيش توضي

دموکراســی را بــرای سياســيون آن دوره فراهــم کــرد. انتخابــات هــم در دوره هــای اول نســبتاً آزاد و معنــی دار بــود. و مطالبــی هــم کــه در مجلــس عنــوان 

ــان نســبتاً دموکراتيــک در  ــی کــه در آن دوره يــک جري ــا فکــر منی کن ــود. آي ــون، از نظــر بودجــه و غــريه ب ــه وضــع مملکــت ازنظــر قان ــوط ب می شــد مرب

ــا می گرفــت. ــود و داشــت کــم کــم پ کشــور آغــاز شــده ب

ــل  ــه دلي ــم نظــرم را. جــواب ســاده ام اينســت کــه مــا آمادگــی نداشــتيم ب ــه بکن ــم يــک جــواب ســاده بدهــم و بعــد هــم احتــامالً توجي ش. م. _ می توان

اينکــه نتوانســتيم موفــق بشــويم. خــود ايــن موفــق نشــدن بی دليــل نيســت، بــی  جهــت نيســت. اصــالً معتقــد نيســتم کــه ايــن امــور را همــه اش بــه حســاب 

سياســت های بني املللــی بگذاريــم. يــا آن طــوری کــه عــادت ماســت دنبــال مقــر ديگــری بگرديــم. دســت و باملــان را بشــوئيم خودمــان را راحــت بکنيــم 

و از زيــر بــار مســئوليتی کــه روی دوش خودمــان اســت شــانه خالــی بکنيــم. بگوييــم تقصــري سياســت خارجــی بــود، تقصــري روس بــود تقصــري انگليســها 

بــود. نــه اگــر آمادگــی داشــتيم موفــق می شــديم. امــا چــرا آمادگــی نداشــتيم؟ مــن خيــال می کنــم کــه ايــن عــدم آمادگــی ريشــه های تاريخــی فرهنگــی و 

اجتامعــی دارد مجلــس هــم البتــه بــا آنچــه کــه تــو در مــورد مجلــس دوره اول و دوم می گويــی و تــا انــدازه ای هــم ســوم موافقــم. منتهــی آن نريوهايــی کــه 

می توانســتند ايــن مجلــس را نگهدارنــد آنهــا پراکنــده بودنــد، در داخــل اجتــامع مغشــوش و درهــم بودنــد. آنهــا هنــوز فــرم نگرفتــه بودنــد. منعقــد نشــده 

بودنــد. شــايد اگــر رشايــط مســاعدی می داشــتيم و گرفتــار بحــران جنــگ اول و بســياری مســائل ديگــر منی شــديم، پــس از پانــزده ســال، بيســت ســال ايــن 

ــه ســالمت می رســيد. ــدا می کــرد و ب ــن بيــامر نجــات پي ــن هســته بســته می شــد و فــرم می گرفــت و اي انعقــاد بدســت می آمــد. اي

ــال  ــوان مث ــه عن ــی، و ب ــل خارج ــش عوام ــان، نق ــای رضاخ ــل از کودت ــه قب ــاً در ده ــی تقريب ــه، يعن ــد از مرشوط ــه بع ــه در آن دوره بالفاصل ع. ب. _ البت

اولتيامتــوم دولــت روســيه مبنــی بــر اخــراج مــورگان شوســرت، و دسيســه های دول غــرب و عثامنــی در طــی جنــگ جهانــی اول را نبايــد ناديــده گرفــت، کــه 

ــا عــدم آمادگــی ملــت بــرای دموکراســی رابطــه ای نداشــتند. ــا آمادگــی و ي ايــن دخالت هــا ب

ش. م. _ بلــه البتــه موافقــم. و يــا همــة دسيســه ها و گربــه  رقصانــی انگليس هــا و آن رضرهــای فــوق  العــاده ای کــه در طــی يــک قــرن و نيــم بــه مــا زدنــد. 

مــن اينهــا را انــکار منی کنــم. ولــی بهــرت اســت مســئله را جــور ديگــر طــرح کنــم. مــن منکــر جغرافيــا و بــه دنبــال آن، اثــر نريوهــای خارجــی در تشــکيل 

تاريــخ يــک ملــت نيســتم، مخصوصــاً ملــت مــا. تاريــخ مــا در متــاس بــا يونانی هــا و رومی هــا، اقــوام آســيای مرکــزی و عرب هــا شــکل گرفــت. در دوره هــای 

اخــري هــم همــني طــور. امــا آخــر عوامــل داخلــی، خــود ملــت هــم در ســاخن تاريخــش دخالــت دارد و مســئول خــوب و بــدش هســت. اشــکال مــا اينســت 

کــه در دوره هــای انحطــاط و ضعــف هميشــه دنبــال ســپر بــال گشــته ايم. همــه  اش ديگراننــد کــه نگذاشــتند، کــه در برابــر مــا مســئولند. آخــر خــود مــا 

هــم مســئول عقب افتادگــی يــا بی لياقتــی خودمــان هســتيم. در دورة بعــد از انقــالب مرشوطيــت هــم نقــش عوامــل خارجــی درســت، ولــی منظــور مــن 

اينســت کــه اگــر مــا رشــد سياســی )همــه اش صحبــت اگــر اســت(، اگــر رشــد سياســی بيشــرتی می داشــتيم می توانســتيم مقابلــه بکنيــم و دموکراســی مان را 

نگــه بداريــم. نتوانســتيم ايــن کار را بکنيــم. اگــر نتوانســتيم، آنچــه کــه مربــوط بــه سياســت بني املللــی اســت و مســئوليتی کــه سياســت اســتعامری دارد رس 

جــای خــودش، ولــی اگــر نتوانســتيم يــک مقــدار هــم مربــوط بــه عــدم آمادگــی ماســت. و عــدم آمادگــی مــا مربــوط می شــود اوالً بــه وضــع اجتامع مــان در 

آن دوره و ســاخت اجتامعی مــان و از طــرف ديگــر بــه يــک عامــل فرهنگــی خيلــی اساســی و ريشــه دار و کهــن: يعنــی اعتقــادات مــا. و يکــی هــم مســئله 

اســتبداد آســيايی. هــر دو غــري دموکراتيــک هســتند. بــرای ســاخن و يــا ايجــاد يــک اجتــامع دموکراتيــک بــه ناچــار اول بايــد دخالــت ديــن در امــر سياســت 

تبديــل بشــود بــه دخالــت ديــن در کار خــودش. و بــه کار سياســت نپــردازد. حــال اينکــه در مرشوطيــت بــر عکــس تــا انــدازه ای بــا کمــک ديــن و بــا کمــک 

علــام، مرشوطيــت بــه نتيجــه رســيد و کار دخالــت ديــن در سياســت ادامــه پيــدا کــرد. مــا يــا ســلطان داشــتيم کــه ظل اللــه بــود، مرجــع تقليــد داشــتيم، امــام 

داشــتيم، پيشــوا داشــتيم کــه روی حرفــش حــرف نبايــد آورد، حرفــش از جانــب عــامل باالســت و هميشــه ... و يــا در تصــوف مريــد و مــراد داشــتيم. فرهنــگ 

مــا فرهنگــی اســت کــه مــا را هدايــت می کنــد بــه طــرف اطاعــت از يــک مرجــع و مقــام باالتــر.

ع. ب. _ اينکــه دو عامــل، يکــی ديــن و ديگــری اســتبداد آســيايی، مانــع پــا گرفــن يــک جنبــش دموکراتيــک در جامعــه مــا بــوده هنــوز قابــل بحــث اســت. 

حداقــل تــا قبــل از انقــالب ١٣٥٧، نظريــه متــداول ايــن بــود کــه در جنبش هــای ضداســتعامری و ضداســتبدادی ماننــد جنبــش تنباکــو و انقــالب مرشوطــه 

»روحانيــون پيــرشو« نقــش رهــربی را بــه عهــده داشــتند. البتــه نوعــی دوباره نگــری نســبت بــه ايــن دوره تاريــخ آغــاز شــده اســت.

ش. م. _ دقيقــاً همــني طــور اســت. مــن در مــورد انقــالب مرشوطــه نظــری دارم کــه بــا نظــر عمــوم شــايد ســازگار نيســت. تصــور مــن اينســت کــه تشــيع 

از اوايــل دورة صفويــه و حتــی قبــل از دوره صفويــه در طلــب حکومــت بــود. می شــود بــه مشعشــعيان و بــه رسبــداران اشــاره کــرد. صفويــه هــم بــا علـَـم 

ديــن وارد ميــدان شــدند و مدعــی بودنــد کــه دارنــد حکومــت ديــن را برقــرار می کننــد. و از هــامن اوائــل حکومتشــان منتظــر ظهــور امــام غايــب بودنــد. 

مــردم مثــل خيلــی از دوره هــای ديگــر فکــر می کردنــد کــه البتــه خيلــی زود امــام غايــب ظاهــر خواهــد شــد و دنيــا پــر از عــدل و داد خواهــد شــد و غــريه و 

غــريه. از اواخــر دورة شــاه طهامســب اســت ظاهــراً، کــه کــم کــم مســئله ظهــور امــام غايــب مســکوت می مانــد و حکومــت صفويــه بــه عنــوان يــک دســتگاه 

ســلطنت جــا می افتــد. شــاه مقامــش مشــخص می شــود و اگــر چــه در رأس مذهــب باقــی می مانــد ولــی وظايــف مذهبــی محــول می شــود بــه علــام. از 

کمــی پيشــرت مستشــار علاميــی وارد کــرده بوديــم از جبــل عامــل و از بحريــن بطــور عمــده. کــم کــم تشيـّــع ســازمان و شــکل تــازه و خاصــی پيــدا می کنــد. 

امــا از هــامن دوره يعنــی از دوره صفويــه بــه بعــد علــام ســازمان اقتصــادی و مذهبی شــان شــکل می گــريد. بعدهــا جنــگ اخبــاری و اصولــی متــام می شــود. 

از هــامن وقــت علــام خواســتار قــدرت هســتند، منتهــی گاه آشــکار و گاه پنهــان. آنهــا عمــالً بــدل بــه قدرتــی می شــوند کــه هــم قــدرت سياســی اســت هــم 

قــدرت اقتصــادی. در ضمــن ايــن قــدرت بــه بــريون از ايــران منتقــل می شــود در نتيجــه از دســرتس دولــت مرکــزی هــم خــارج می شــود. مــی رود بــه کربــال 
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و نجــف. فقــط در دورة نادرشــاه کوششــی می شــود بــرای تعديــل قــدرت تشــيع کــه ناموفــق می مانــد. در دورة قاجاريــه بخصــوص از دوره فتحعليشــاه 

بــه بعــد علــام خواســتار قــدرت سياســی هســتند. بــا اســتبداد ســالطني قاجــار هــم مخالــف هســتند بــرای اينکــه اســتبداد خودشــان را می خواهنــد نــه بــرای 

اينکــه آزادی می خواهنــد. منتهــی در آن زمينــه تاريخــی قــدرت اصلــی چــون در دســت پادشــاه اســت مخالفــت بــا پادشــاه تعبــري می شــود بــه يــک نــوع 

آزاديخواهــی کــه البتــه خودشــان هيچوقــت مدعــی آن نبودنــد. بــه قــول بهبهانــی آمــده بودنــد رسکــه بيندازنــد رشاب از آب درآمــد و بعــد هــم پشــيامن 

شــدند و کنــار کشــيدند. علــام بــرای آزادی وارد نهضــت مرشوطــه نشــدند بــرای تقســيم قــدرت و بــرای کــم کــردن اســتبداد ســلطنتی بــه نهضــت پيوســتند. 

البتــه می شــود گفــت کــه در سياســت يــا در امــور اجتامعــی نتيجــه عمــل اســت کــه بــه حســاب می آيــد نــه قصــد آدم هــا. بنــا بــر ايــن کاســن از اســتبداد 

ســلطنت بــه هــر قصــدی باشــد در نهايــت بــه ســود آزادی اســت.

ــی و تقــی زاده در حقيقــت  ــل دهخــدا، مــريزا محمدخــان قزوين ــم کــه جوان هــای دوره مرشوطيــت مث ــی. می بيني ــه صحبــت قبل ــه هــر حــال برگــردم ب ب

ــی  ــتند. حت ــد می توانس ــط جدي ــه در رشاي ــا آن کاری ک ــتند، ام ــان می خواس ــه خودش ــه آن کاری ک ــايد ن ــد. ش ــر می رس ــه مث ــاه ب ــان در دوره رضاش کارش

ــا  ــود و ي ــران نب ــرش را در اي ــادی از عم ــدت زي ــی زاده م ــود، تق ــران نب ــر در اي ــی ديگ ــان قزوين ــريزا محمدخ ــه م ــرای اينک ــاه ب ــم رضاش ــا علی رغ بعضی ه

دهخــدا کــه در ايــران بــود و کار سياســی و مســايل فکــری را کنــار گذاشــته بــود و فقــط پرداختــه بــود بــه لغت نامــه. ولــی بــا تجربــه ای کــه االن مــا از رس 

گذرانديــم و بــا توجــه بــه قابليت هــا و امکانــات خودمــان بايــد ايــن اعتبــار يــا ايــن امتيــاز را بــه آن دوره بدهيــم کــه اگــر مــريزا محمدخــان قزوينــی در 

فرنــگ بــود تيمورتــاش می آمــد بــه مالقاتــش کــه آدم دوم مملکــت بــود و بــا تعيــني مقــرری کمــی بــه او ايــن امــکان را می دادنــد کــه هــر چنــد خيلــی 

ســاده، زندگــی و کارش را بتوانــد بکنــد، خــواه در پاريــس خــواه در جــای ديگــر. يــا برگــردم بــه دهخــدا وقتــی منی توانــد کارهــای دوره مرشوطيــت را ادامــه 

بدهــد و بــه مســئله زبــان می پــردازد يــک دســتگاهی هســت کــه او را بازنشســته می کنــد. او ايــن امــکان را دارد کــه بــرود تــوی خانــه اش بنشــيند و کار 

لغت نامــه را انجــام بدهــد. يــا پــورداود کــه بــاز از جوانــان دوره مرشوطيــت اســت اگــر چــه خــودش در مرشوطيــت دخالــت نداشــت، يــا جاملــزاده. ولــی 

اگــر اجــازه بدهــی يــک اشــاره بکنــم بــه هدايــت و علــوی و محمــد مســعود کــه قصــه نويســند. البتــه هــر کــدام در مرتبــه ای. اينهــا محصــوالت دوره ای 

هســتند کــه علی رغــم آن دوره و در اپوزيســيون بــا آن پيــدا شــدند. ايــن جــوری بگوييــم کــه يــک بــه اصطــالح »پوزيســيونی« بــود کــه اينهــا در اپوزيســيون 

بــا آن بودنــد. مردانــی مثــل فروغــی، مثــل بهــار، مثــل نفيســی و امثــال آنهــا بــا وجــود همــه مشــکالت توانســتند بــه کارشــان ادامــه بدهنــد. البتــه عشــقی 

و فرخــی و ارانــی را فرامــوش منی کنــم. کار آنهــا در مقايســه بــا همــني نــوع کار در دوره قاجاريــه بــه مرحلــه برتــری رســيده بــود. مــن ايــن گفتگــو را متــام 

می کنــم می خواهــم بگويــم کــه از جهتــی دوره رضاشــاه از نظــر فرهنگــی در زمينه هائــی دنبالــه کاری اســت کــه در مرشوطيــت بنــا گذاشــته شــد جريانــی 

اســت کــه در آن دوره رشوع شــد بــه اســتثنای تفکــر و نــرث سياســی کــه بکلــی، تقريبــاً بــه کلــی قطــع شــد، در دوره ديکتاتــوری.

ع. ب. _ خــوب در ايــن بــاره همــني دوره رضاشــاه آنچــه کــه از گفته هايــت بــر می آيــد و مــن هــم کامــالً بــا آن موافقــم شــکوفايی ای بــود کــه بــا وجــود 

بســته بــودن فضــای سياســی در فرهنــگ و ادب ايــران بوجــود آمــد، بخصــوص در مقايســه بــا دوران قاجــار. چطــور شــد کــه ايــن دوره نســبتاً بــارور بوجــود 

آمــد؟ يعنــی بــه چــه ترتيــب می تــوان ايــن شــکوفايی نســبی را تبيــني کــرد؟

ش. م. _ راســتش ســئوال جالبــی اســت. مــن هــم فکــر می کنــم کــه جهشــی بــود، البتــه در حدهــای خودمــان. يــک جهــش فوق العــاده ای بــود بــرای اينکــه، 

يــک دفعــه ديگــر کــه بــا هــم صحبــت می کرديــم، بزرگرتيــن نرثنويــس مــا در دوره قاجــار قائم مقــام فراهانــی اســت. هــرنش اينســت کــه توانســت برگــردد 

بــه ســعدی يعنــی توانســت نــرث گلســتان را تقليــد بکنــد و قدم هــای تازه تــری هــم بــردارد بــه ايــن ترتيــب کــه از نوشــته های پيچيــده، افسارگســيخته و 

بی ســامان و پريشــان صفويــه، در حقيقــت نــرث فارســی را نجــات بدهــد. کار بزرگــی اســت کــه کــم و بيــش از دوره کرميخــان زنــد رشوع شــده بــود. ولــی 

قائم مقــام چــکار می کنــد؟ بعــد از ششــصد ســال موفــق می شــود برگــردد بــه گذشــته آنهــم بــه طــور ناقــص. خــوب ايــن فقــر و بدبختــی يــک فرهنــگ 

اســت کــه زبانــش ششــصد ســال در جــا بزنــد و برگــردد بــه گذشــته، کــه تــازه نــرث ســعدی بــه نظــر مــن بهرتيــن نــرث فارســی نيســت. ابــداً. ولــی خــوب 

ــک جهــش  ــاده اســت ي ــه داشــتند فوق الع ــه منشــی های دوره صفوي ــه ای ک ــه منون ــرای منشــی های قاجــار. و نســبت ب ــل ب ــوده الاق ــه و مــدل ب ــرث منون ن

فوق العــاده اســت. در مــورد زبــان، مــا در دوره رضاشــاه بــه آدمــی برمی خوريــم کــه مثــل کــرسوی کــه بــاز از جوان هــا يــا بچه هــای دوره مرشوطــه اســت 

ــا بــوده. بــا دســتگاه رضاشــاهی مخالفــت نداشــته، ولــی از طــرف ديگــر پــرورده آن دســتگاه هــم نبــوده. حتــی بــه  و شــاهد بســياری از مســائل و قضاي

حبــس هــم افتــاده بــود اگــر چــه يــک مــدت بســيار کوتــاه. بــا آن دســتگاه نتوانســت بســازد و از دادگســرتی اســتعفا کــرد و آمــد بــريون. ولــی در کليــات 

بــا آن دســتگاه ســازگار اســت. قبولــش دارد. بــرای اينکــه طرفــدار اينســت کــه مملکــت يــک زبــان واحــد داشــته باشــد، يــک حکومــت واحــد داشــته باشــد 

و مســتقل باشــد. و ايــن خصوصيــات را در حکومــت رضاشــاهی می ديــد. آدمــی اســت کــه در آن دوره کاری کــرده، مــورخ و زبانــدان بــود و در کار زبــان 

نوآوری هــای زيــاد کــرد. او بــه گــامن مــن در ســه زمينــه بنيــادی آدم مدرنــی بــود: در ناسيوناليســم، برخــورد بــا زبــان و ادب فارســی و در کار اعتقادهــای 

دينــی مخصــوص بــه خــود کــه آورده بــود. در هــر حــال توجــه فوق العــاده کــرسوی بــه زبــان، فکــر و شــجاعت اخالقــی او گفــن نــدارد. کســی مثــل او 

را در دوره قاجــار در متــام دوره قاجــار کمــرت می تــوان يافــت؛ بــا آن فکــر مســتقل و خصوصيــات ديگــر. يــاد مــريزا آقاخــان کرمانــی افتــادم. حــاال اينجــا 

يــک مســئله را مطــرح کنيــم کــه آيــا ايــن فکــر درســت اســت کــه هميشــه فرهنــگ رشط مســاعد شــکفته شــدنش آزادی اســت يــا نــه؟ يــا آيــا در يــک دوره 

اســتبدادی هــم می توانــد فرهنگــی شــکفته بشــود؟

ع. ب. _ بــدون شــک جنبــش مرشوطــه در شــکل دادن بــه »وجــدان يــا خودآگاهــی« فرهنگــی و ادبــی اغلــب کســانی کــه بــه آنهــا اشــاره کــردی فوق العــاده 

ــر بــود، اگــر چــه بلــوغ و شــکوفايی فکــری و هــرنی ايــن افــراد بيشــرت در دوران رضاشــاه صــورت گرفــت. منظــورم اينســت کــه جنبــش مرشوطــه و  مؤث

بيــداری و آزادی هــای کوتــاه مدتــی کــه همــراه بــا آن بــه وجــود آمــد در ايــن تحــول فرهنگــی بســيار مهــم بــود.
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ش. م. _ البتــه، البتــه فوق العــاده بــود. اشــاره بــه مناينــدگان فرهنــگ مــا در دوره رضاشــاه مطلقــاً بــه قصــد ايــن نيســت کــه بخواهــم از قــدر يــا ارزش دوره 

مرشوطــه يــا از فورانــی کــه در آن دوره رشوع شــد بکاهــم يــا بخواهــم بگويــم کــه رشط رشــد فرهنــگ اســتبداد اســت. نــه، فقــط می خواهــم توجــه بدهــم 

کــه ديکتاتــوری رضاشــاه آن چيــزی را کــه در دوره مرشوطيــت پيــدا شــده بــود همــه را خفــه نکــرد بلکــه بعضــی را امــکان داد، علی رغــم اســتبداد، کــه بــه 

مثــر برســد. امــا در زمينــه تفکــر سياســی گــامن می کنــم کــه ريشــه ها را بريــد، ريشــه ها را و تجربــه ملــی مــا را در ايــن زمينــه گســيخته کــرد يعنــی وقتــی 

کــه رضاشــاه رفــت دوبــاره مســئله سياســی و ادبيــات سياســی تقريبــاً از صفــر رشوع شــد. يعنــی از هــامن جائــی کــه قطــع شــده بــود.

ع. ب. _ کامالً صحيح است.

ش. م. _ پــس از رضاشــاه و بــاز شــدن درهــای کشــور آمديــم از رس بگرييــم و گرفتــار مســائلی شــديم کــه الفبــای کار بــود. هــر کســی بايــد ايــن الفبــا را خــودش 

يــاد می گرفــت. البتــه در دنيايــی بوديــم کــه بــا الفبــای ديگــری حــرف مــی زد. يــک مراحلــی را دنيــا پشــت رس گذاشــته بــود مــا بــاز دوبــاره کــودک نوآمــوز 

بوديــم کــه بــا الفبايــی ديگــر روبــرو شــديم.

ع. ب. _ برگرديــم بــه همــني دوران رضاشــاه و جنبش هــای ادبــی ايــن دوره. ممکــن اســت ارزيابــی ای هــر چنــد مختــر، از کار چنــد نفــری کــه اسمشــان را 

بــردی يعنــی افــرادی مثــل دهخــدا، نيــام، تقــی زاده، فروغــی و پــورداود بکنــی؟

ش. م. _ فکــر می کنــم کــه در زمينــه ادبــی اتفاقــی در دوره رضاشــاه افتــاد کــه خيلــی بــا معنــی اســت. شــعر کالســيک مــا بــا ملک الشــعرای بهــار بــه پايــان 

می رســد. در حقيقــت، او آخريــن قصيــده رسای بــزرگ و يکــی از بزرگرتيــن قصيــده رساهاســت. ولــی قصيــده رسايــی بــه تــه رســيد. نکتــه جالــب ايــن اســت کــه 

در هــامن وقــت شــعرنو فارســی بعــد از کورمالی هــای اوليــه و چهــار دســت و پــا رفن هــا و ســکندری خوردن هــای اول در حقيقــت بــا نيــام رشوع می شــود. 

و جالــب توجــه اســت کــه از نظــر تاريخــی تقريبــاً همزمــان بــا افــول مرشوطيــت، و پيدايــش رضاشــاه اســت. يکــی بــا افســانه رشوع، و يکــی، کمــی بعــد متــام 

می شــود. نيــام هــم آدمــی اســت کــه از نظــر فرهنگــی علی رغــم دســتگاهی کــه درش زندگــی می کنــد و ســازمانی کــه بــه آن وابســته اســت يعنــی دســتگاه 

ــم  ــگ خت ــک دوره ای از فرهن ــار ي ــا به ــک طــرف ب ــر اســت امــکان ادامــه اش هســت. از ي ــن کار ادامه پذي ــی اي ــه کار خــودش ادامــه می دهــد. ول ــت، ب دول

می شــود، از طــرف ديگــر شــعرنو يــا بهــرت گفتــه شــود دوره ديگــری از فرهنــگ رشوع می شــود. حــاال در مــورد داستان نويســی، خــوب، بــاز نکتــه جالــب توجــه 

ايــن اســت کــه يکــی بــود يکــی نبــود و تهــران مخــوف هــم کامبيــش مقــارن دوره ای کــه مناينــدة ملــی و سياســی اش رضاشــاه اســت، رشوع می شــود. »افســانه« 

ــزاده و نيــام در هــامن دوره کار فرهنگی شــان را  ــازه ای ظهــور می کننــد و جامل ــا دورة ت و »يکــی بــود يکــی نبــود« و »تهــران مخــوف« هــر ســه همزمــان ب

ــد. ــال می کنن دنب

ع. ب. _ اگر اينها همه شان مناينده يک چيزی هستند، آن چيز چيست؟

ش. م. _ آن چيــز پيدايــش يــک دوره جديــد اســت کــه البتــه همــراه و تــوأم اســت بــا پايــان دوره قبــل. آن چيــز »مدرنيتــه« )يــا تجــدد( بــود بــا پيامدهايــش 

کــه وقتــی بيايــد ناچــار بايــد روش هــای ادارهء مملکــت طبــق قانــون، ضابطــه و قــرار يکســانی باشــد. تــا پيــش از اينکــه ادارهء ثبــت اســناد تشــکيل بشــود 

اگــر يــک کســی يــک خانــه دويســت مــرتی داشــت تکليفــش روشــن نبــود. حســينقلی خانی بــود و هــر جايــی عــرف و عــادت، خــان و کدخــدا و مجتهــد و 

دفــرت و دســتک و ثبــت و ضبــط خــودش را داشــت بــا گرفتاری هــای پــی در پــی. همــني تشــکيل ثبــت اســناد و ســجل احــوال ـ هــر چنــد منونــه بی نظمــی 

دســتگاه دولــت و مــورد متســخر همــه بــود ـ اقداماتــی اســت کــه دو ســه ســال پيشــرت رشوع شــد و در آن دوره بــه مثــر رســيد. باالخــره يــک جايــی پيــدا شــد 

کــه تکليــف اســناد، ملــک و اســم و رســم مــردم در رسارس مملکــت بــه يــک قاعــده و قــرار روشــن شــود. راه نداشــتيم، راه هــای شوســه البتــه منظــورم اســت. 

و بســياری چيزهــای ديگــر. دادگســرتی و آمــوزش و پــرورش يکســان نبــود و نهــادی بــه عنــوان آمــوزش، مگــر بــه آن شــکل ســنتی مــدارس قديــم، نداشــتيم. 

يــا ارتــش. اگــر داشــتيم ارتــش ايلــی بــود. و قبيلــه ای. ســازمان ارتــش اگــر چــه امتحــان خوبــی در ســوم شــهريور هــزار و ســيصد و بيســت نــداد ولــی در هــر 

صــورت بنيــان گذاشــته شــد. ايــن چيــز تــازه »مدرنيتــه« اســت. دوره ســنتی تاريخــامن، قــرون وســطای تاريخــامن، بــا انقــالب مرشوطــه و تجــدد بعــدش قــرار 

بــود متــام بشــود )کــه حــال بعــد از اينهمــه ســال می بينيــم نشــد(. نگاهــی بــه ديــوان ملک الشــعرای بهــار نشــان می دهــد کــه سياســت های دوره رضاشــاهی 

در ايجــاد دولــت مرکــزی، امنيــت، آمــوزش، گرفــن علــوم و فنــون جديــد، اقتصــاد و صنعــت و... تــا چــه انــدازه خواســت صاحب نظــران و روشــنفکران پيــرشو 

زمــان بــود؛ شــعرهای ســال های اوليــه بهــار، پيــش از پادشــاهی رضاشــاه!

ع. ب. _ ســئوالی کــه غالبــاً دربــاره ايــن دوره تجــدد و نوســازی جامعــه ايــران مطــرح بــوده ايــن اســت کــه آيــا در ايــن دوره مــا چيــزی هــم از دســت داديــم؟ 

کــه ايــن تــا انــدازه ای مربــوط می شــود بــه بحــث »غــرب زدگــی«. مســئله ديگــر مربــوط می شــود و بــه جنبه هــای منفــی تجــدد، بــه عبــارت ديگــر مربــوط 

بــه بهايــی اســت کــه مجبــور شــديم بابــت آن بپردازيــم. آيــا اصــالً بــا ايــن ترتيــب مطــرح کــردن بحــث موافقــی؟

ش. م. _ راســتش بــه ايــن ترتيــب مــن بحــث را منی بينــم بــرای اينکــه وارد يــک وادی ديگــری می شــويم کــه خيلــی دور می شــويم. بگــذار از جــای ديگــر رشوع 

کنــم. موضــوع مربــوط می شــود بــه اســتنباطی کــه از تاريــخ داريــم.



گیتی مداری - 135گیتی مداری - 134

ــه تجــدد و آوردن  ــش شــديد ب ــا گراي ــه تنه ــی ن ــود؟ يعن ــی هــم ب ــوع فرهنگ زدائ ــک ن ــه پيرشفت هــای دوره رضاشــاه، ي ــی ک ــی تصــور منی کن ع. ب. _ ول

تجليــات زندگــی غربــی بــه ايــران وجــود داشــت، بلکــه زدودن جنبه هايــی از فرهنــگ خودمــان هــم مطــرح بــود.

ش. م. _ کامالً درست است.

ع. ب. _ آيا تو نيز اين را به عنوان يک جنبه منفی تلقی می کنی، هامنطور که خيلی ها بعدها کردند و هنوز هم می کنند.

ش. م. _ آمدن هر فرهنگی به معنی پس زدن يک فرهنگ ديگر است الزماً.

ع. ب. _ مــن در الــزام آن قــدری شــک دارم. مثــالً در ژاپــن هــم مظاهــر تجــدد و همــني راســيوناليزه کــردن اجتــامع بــه ميــزان خيلــی بيشــرت از دوران پهلــوی 

صــورت گرفــت ولــی ظاهــراً آن جنبــه »فرهنــگ زدايــی« )کــه البتــه ايــن واژه را مــن در گيومــه بــکار می بــرم( در ژاپــن، حداقــل تــا ايــن ســال هــای اخــري، 

صــورت نگرفتــه بــود. و ايــن يکــی از انتقــادات اســت کــه بعضی هــا نســبت بــه رضاشــاه و بعــداً نســبت بــه محمدرضاشــاه عنــوان کرده انــد. نظــرت راجــع 

بــه ايــن موضــوع چيســت؟

ش. م. _ شــايد در ايــن باصطــالح فرهنــگ زدايــی ـ الاقــل از جهاتــی ـ افــراط شــده باشــد. مثلــی می خواهــم بزنــم بزرگرتيــن گنجينــه نــرث فارســی تفســري 

قرآن هاســت. يــا چــاپ منی شــد يــا اگــر می شــد معمــوالً بــی رس و صــدا می گذشــت. نــه اينکــه از چاپــش جلوگــريی کننــد بلکــه فضــا و حــال و هوايــی بــود 

کــه چنــني آثــاری خريــدار نداشــت. و حــال آنکــه مــا مثــالً از نظــر تنــوع واژگان کمــرت گنجينــه ای بزرگــرت از ده  جلــد کشــف االرسار ميبــدی داريــم. يــا کمــرت 

نــرثی بــه زيبايــی تفســري ابوبکــر عتيــق نيشــابوری داريــم. البتــه بعضــی از ايــن تفســريها شــناخته شــده نبــود. ايــن را بــه عنــوان مثــال گفتــم. جنبه هايــی 

از فرهنــگ مــا ناديــده گرفتــه می شــد و ايــن اساســاً قابــل قبــول نيســت.

اجــازه بــده موضــوع را از جــای ديگــر رشوع کنــم. انقــالب مرشوطــه کوشــش اصيلــی بــود بــرای اينکــه مــا از قــرون وســطای تاريخــامن بــريون بياييــم و وارد 

تاريــخ دنيــا بشــويم. بدنبــال آن اســتبداد دوره رضاشــاهی کوشــش ديگــری بــود بــرای اينکــه مــا بــا قــرون وســطای تاريخــامن بربيــم و بــا تاريــخ دنيــا همــراه 

بشــويم. بــرای بــريون آمــدن يــا بريــدن از دوره ای ناچــار بــا ارزش هــا و فرهنــگ آن دوره مقابلــه کــرد. در ايــن مقابلــه رضاخــان بــه جــای آقامحمدخــان و يــا 

محمدعليشــاه می آيــد، )مگــر رضاخــان رسدارســپه چنــد ســال بعــد از محمدعليشــاه بــه ســلطنت رســيد؟ کمــرت از بيســت ســال(.

بهرحــال، در زمينــهء فرهنــگ هــم کــرسوی بــه ضــد مجلســی و سلســله مجلســی ها برخاســت. حــاال در ايــن جابجايــی ممکــن اســت خشــک و تــر بســوزد و 

بعضــی از جنبه هــای ارزشــمند فرهنــگ گذشــته تحقــري شــود. ولــی مثــرهء فرهنگــی دوره رضاشــاه فقــط بــه مثــر رســيدن آثــار جــوان هــای مرشوطــه نبــود. 

مــن آنهــا را مثــال زدم. از نســل بعــد امثــال خانلــری يــا چوبــک، علــوی و خيلی هــای ديگــر پــروردهء دورهء رضاشــاهي اند. يــا نســل بعدتــر از آل احمــد، 

توللــی، گلســتان، شــاملو گرفتــه تــا نادرپــور و ديگــران بچه هــای آن دوره انــد. مــا نگــران افــراط  هــا و چيزهايــی هســتيم کــه از دســت داديــم امــا چيزهايــی 

را کــه بــه دســت آورديــم فرامــوش می کنيــم. قتــل عشــقی مربــوط بــه دوره رضاشــاه و اســتبداد اوســت امــا هدايــت بــه آن دوره مربــوط نيســت! البتــه 

منی خواهــم بگويــم هدايــت را رضاشــاه پــرورش داد، مضحــک اســت. ولــی هدايــت نويســنده آن دوره اســت حتــی در مخالفت هايــش بــا آن دوره. شــايد 

کمــی شــبيه روســيه تــزاری و مناينــدگان فرهنگــی و نويســندگان بزرگــی کــه داشــت. خالصــه دردرست ندهــم بــه نظــر مــن هــم فرهنــگ و هــم متامــی دوره 

رضاشــاهی خيلــی دســت کــم گرفتــه شــده. بدبختانــه رضاشــاه و محمدرضــا شــاه اســتعداد بــی نظــريی داشــتند در مخالــف  پــروری. همــني نــام خانوادگــی 

کــه رضاشــاه بــرای خــودش انتخــاب کــرد، پهلــوی، بــه نظــر مــن نشــان گويــای طــرز فکــر و سياســت ملــی او بــود. چــون از خانــواده معروفــی نبــود، مثــل 

ــام  ــا بــه آن اســم معــروف باشــد. در نتيجــه ن ــا بــه اســم خانــواده و دودمانــش شــناخته شــود بــه ايلــی هــم تعلــق نداشــت، مثــل قاجاريــه ت صفويــه، ت

خانوادگيــش را انتخــاب کــرد و در ايــن انتخــاب ســليقه  اش البتــه دخالــت داشــت. اســم اســالمی انتخــاب نکــرد. گذاشــت پهلــوی. جهــش بــه ايــران پيــش 

از اســالم، غــري اســالمی. و خــود انتخــاب چنــني اســمی يــک معنــای فرهنگــی دارد، ژســت فرهنگــی اســت. بهرحــال، خيلــی پرحرفــی کــردم، ببخــش، برگــردم 

ــا تجــدد. بــه ســئوال تــو دربــارة ژاپــن؛ متأســفانه بی اطالعــم و منی دانــم در زمينــهء فرهنگــی چــه کرده انــد، در هامهنــگ کــردن ســنت های خودشــان ب

ع. ب. _ ولــی در مــورد ژاپــن تــا آنجــا کــه مــن اطــالع دارم، درســت در مرحلــه نوســازی جامعــه خــود، تعهــد بــه ايــن اصــل هــم داشــتند کــه می بايســت از 

فرهنــگ و ســنت های خــود حراســت و نگهــداری بکننــد. بنابــر ايــن در ژاپــن ايــن دو جريــان تاريخــی پــا بــه پــای هــم بــه پيــش رفــت. ولــی بــه نظــر مــن 

در ايــران چنــني تعهــدی، بــه خصــوص در رابطــه بــا فرهنــگ اســالمی وجــود نداشــت.

ش. م. _ نــه نداشــت. در مــورد ژاپــن ممکــن اســت حــق بــا تــو باشــد. مــن از تاريــخ آنجــا هيــچ اطالعــی نــدارم. در ضمــن کلمــه »الــزام« را هــم تعديــل 

ــا شــايد پــس می گــريم چــون وقتــی بگويــم در تاريــخ الزامــاً چنــني و چنــان می شــود، در مــورد ســري تاريــخ حکمــی صــادر کــرده ام کــه خــودم  می کنــم ي

بــه آن اعتقــادی نــدارم و قبــالً هــم مخالفــت خــودم را بــا ايــن احــکام يــادآور شــده ام. در مقايســه بــني ايــران و ژاپــن بايــد از تاريــخ و فرهنــگ هــر دو جــا 

اطــالع داشــت کــه مــن نــدارم مثــالً منی دانــم اعتقــادات مذهبــی ژاپنی هــا تــا چــه انــدازه بــا تجــدد يــا ناسيوناليســم مخالفــت دارد و در مقابلــش ايســتادگی 

می کنــد. خــود ايــن عامــل مهمــی اســت، اساســی اســت کــه می توانــد خيلــی چيزهــا را عــوض کنــد؛ کــام اينکــه در ايــران کــرد. بهــر حــال ژاپــن را منی دانــم 

شــايد آن کاری را کــه مــا نتوانســتيم بکنيــم ديگــران کردنــد و شــد ولــی اينجــا تاريخــش ســري ديگــری داشــته. منظــورم اينســت کــه فرهنــگ تــازه، بــا انتقــاد 

فرهنــگ گذشــته و طــرد جنبه هايــی از آن، جانشــني فرهنــگ پيشــني می شــود. منظــورم از »انتقــاد« نقــد عقلــی فرهنــگ اســت، کاری کــه اروپايی هــا در 

عــر روشــنگری نســبت بــه خودشــان کردنــد و در فلســفه سنجشــگر کانــت بــه اوج خــود رســيد. مــن ژاپــن را منی دانــم ولــی بهــرت اســت بــه جــای اينکــه 
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آنقــدر دور برويــم، از جاهايــی مثــال بزنيــم کــه بــه مــا نزديکــرت و شــبيه ترند، از ترکيــه کــه بــرای گرفــن متــدن جديــد خيلــی بيشــرت از مــا خســارت ديــد. يــا 

اگــر بخواهــم مثالــی از اروپــا بزنــم رنســانس و رفــرم کليســا بــا نفــی قــرون وســطی و فرهنــگ آن بــه ميــدان آمــد و مســتقر شــد. ولــی رنســانس تقريبــاً يــک 

نفــی تــام و متــام، تــا آنجايــی کــه بــه اطــالع مــن مربــوط اســت، يــک نفــی کلــی فرهنــگ قــرون وســطايی بــود و بــا آن نفــی بــود کــه آن جهــش پيــش آمــد. 

حــاال کــه بعــد از چنــد قــرن ايــن فرهنــگ جديــد جــا افتــاده و آرام گرفتــه تــاز برگشــته بــه خــودش دارد نــگاه می کنــد. همــني طــور دارد بــر می گــردد بــه 

قــرون وســطی، بــا يــک آرامــش بيشــرتی، بــدون هيجانــی کــه تحــول ايجــاد کــرده بــود. و دارد نــگاه می کنــد ببينــد در آن فرهنــگ چــه چيزهايــی بــوده کــه 

در ايــن مــدت دراز بــه غفلــت برگــزار شــده. اگــر آن چيــزی کــه در دوره رضاشــاه اتفــاق افتــاد آن تغيــري رژيــم و پيدايــش حکومــت ملــی رسارسی و غــريه بــا 

آگاهــی خيلــی بيشــرت هــم می بــود بــاز مــا از جنبه هايــی غافــل می مانديــم حتــی ناخــودآگاه، نادانســته. ولــی در هــر صــورت آگاهانــه يــا ناآگاهانــه ايــن 

غفلــت وجــود داشــت و ايــن غفلــت تــوأم بــا يــک نــوع شــايد بی توجهــی، اگــر نگوييــم بيــزاری، بی توجهــی و يــا دســت کــم گرفــن فرهنــگ دوره اســالمی 

بــود و در عــوض توجــه بيشــرت و بزرگداشــت دوران پيــش از اســالم يــا بهــرت بگويــم بازگشــت بــه آن دوره.

ع. ب. _ آيا به نظر تو اين دوئيتی که رضاشاه بني مذهب و ناسيوناليسم می ديد غري اجتناب بود؟

ش. م. _ االن گفتگــو شــد کــه در دورهء رضــا شــاه تفکــر سياســی تعطيــل شــد و نوشــته و ادبيــات سياســی هــم همينطــور، تقريبــاً. ولــی حکومــت رسارسی 

ملــی احتيــاج بــه يــک پايــگاه فکــری دارد. از بــس کلمــه ايدئولــوژی بــه معنــی بــد بــه کار رفتــه می ترســم بــه کار بــربم، ولــی احتيــاج بــه يــک ايدئولــوژی 

ــود. و آن جنبه هايــی از  ــود ناسيوناليســم ب ــه کــرده ب ــه آن تکي ــوژی سياســی ب ــوان ايدئول ــه عن ــود. چيــزی کــه رضاشــاه ب دارد. تفکــر سياســی هــم کــه نب

فرهنــگ و ادب مــا کــه بــا ناسيوناليســم ســازگار نبــود، مســکوت مانــد، نديــده گرفتــه شــد. انتخــاب ناسيوناليســم بــه عنــوان ايدئولــوژی، خصوصياتــی بــا 

خــودش مــی آورد، يــک چيزهايــی را تقويــت می کنــد يــک چيزهايــی را نديــده می گــريد. برگشــت بــه تاريــخ گذشــته و دوره پيــش از اســالم تقويــت می شــود، 

ــارز ملــت مــا از ملت هــای  ــاز ب ــان: دو وجــه امتي ــخ و زب ــخ، تاري ــه تاري ــه می شــود ب ــه همــني مناســبت خيلــی تکي ــه آن دوره می شــود. ب توجــه خــاص ب

ديگــر. و بــه همــني مناســبت تحقيقــات تاريخــی و ادبــیُ مــد می شــد. کــه منونه هــای برجســته ای هــم پيــدا شــدند کــه تــا حــاال و شــايد هــم تــا مدتــی بعــد 

تحقيقــات و قولشــان حجــت باشــد. مثــل دهخــدا، قزوينــی و يــا کــرسوی. کــرسوی مــورخ برجســته ای بــود. يــا پرينيــا، اقبــال، بهــار، فروزانفــر و ديگــران کــه 

هــم اديــب بودنــد و هــم توجهــی بــه تاريــخ داشــتند، بــه تاريــخ ادبيــات. کارهايشــان رنــگ تاريخــی و ادبــی داشــت.

ع. ب. _ حاال اگر موافق باشی قدری هم به جنبه های سياسی اين دوره در رابطه با روشنفکران بپردازيم.

ش. م. _ تحقيقــات تاريخــی در دوره رضاشــاه رونــق پيــدا می کنــد. آدم هايــی مثــل نفيســی، مؤمتــن، هدايــت و ديگــران داســتان های تاريخــی می نويســند. 

روشــنفکرهايی در دورهء رضاشــاه امــکان ابــراز وجــود يــا امــکان کار دارنــد کــه بــه امــر سياســت نپردازنــد. از کار سياســت کــه بگذريــم، کــه البتــه ماشــاءالله 

دامنــه اش هــم بســيار گســرتده اســت، در زمينــهء ادبيــات توجــه بيشــرت بــه قصــه نويســی اســت، بــه تاريــخ اســت. منتهــی تاريخــی کــه يــک نــوع مقدمــات 

فکــری ايدئولــوژی معينــی دارد. تاريخــی کــه الاقــل بــه ضــد ناسيوناليســم نيســت. در ايــن زمينه هــا فکــر می کنــم کــه روشــنفکرها امــکان کار داشــتند و 

ايــن مســئله از نظــر مــن خيلــی اهميــت دارد. مخصوصــاً بعــد از تجربــهء اخــري. وجــود نظــم بــرای مــا کــه در بــی نظمــی زندگــی کرديــم واقعــه بزرگــی 

اســت و دوره  هــای کوتــاه نظــم نتيجه هــای بــزرگ داشــته، مثــالً دوران ســی ســاله کرميخــان کــه مقدمــات تغيــري و تحــول نــرث فارســی را ايجــاد کــرد تــا کار 

بــه قائم مقــام رســيد. متأســفانه دارم فکــر می کنــم ايــن دوره هــا خيلــی کميــاب اســت در تاريــخ مــا. منونــه ديگــر دوره ســعدی اســت کــه شــرياز و فــارس 

چنــد صباحــی در آســايش اســت.

ع. ب. _ خيلــی جالــب اســت ولــی هامننــد متــام مــوارد ديگــر تاريــخ اســتثناهايی هــم وجــود دارنــد. مثــالً دوران شــاه عباس کــه کشــور از نظــم نســبی 

برخــوردار بــود، از نظــر ادبــی رونــق و پيرشفــت قابــل توجهــی صــورت نگرفــت.

ــا دولــت صفويــه در  ــه از نظــر ادبيــات بطــور خــاص در چهارچــوب خــودش بايــد مقايســه شــود، بــرای اينکــه ادبيــات مــا مقــارن ب ش. م. _ دورة صفوي

هنــد رشــد می کنــد. جــای ادب فارســی در ايــن دوره هندوســتان اســت نــه ايــران. علت هــای گوناگــون دارد يکــی اينکــه صفويــه تــرک زبــان هســتند، زبــان 

دربــار زبــان ترکــی اســت، بــا فارســی رس و کار ندارنــد، تشــويق منی کننــد، بعــد شــعر از دربــار بــه کلــی رانــده می شــود. بــرای اينکــه دربــار هميشــه يکــی 

از حاميــان شــعر، شــعر دربــاری، قصيــده بــود و قصيــده  رسايــی در دوره صفويــه نيســت. و ايــن بيــزاری دربــار از شــعر رسايــت می کنــد بــه طبقــه  ای کــه 

ــات را کــم و  ــازاری و غــريه بــريون می آينــد هــامن خصوصي ــد حامــی شــعرا باشــد. خــود شــعرا بيشــرت از بــني طبقــه متوســط کاســب و ب احتــامالً می توان

بيــش دارنــد و پخــش می کننــد و تــازه در جســتجوی حامــی بــه هندوســتان می رونــد بــرای اينکــه اساســاً طبقاتــی کــه شــعر و شــاعری را تشــويق می کننــد 

ــا آن ســنت دبريهــای فاضــل نرثنويــس ماننــد نظام امللــک و صاحــب قابوســنامه و کليلــه، خواجــه رشــيدالدين و ماننــد آنهــا از بــني  در ايــران نيســتند. و ي

رفتــه اســت. خالصــه نــه دربــار مشــوق ادب فارســی اســت نــه طبقــه حاکــم. برعکــس حاکــامن بــه تقليــد از دربــار بــه ترکــی رو می آوردنــد. بهرحــال، مــن 

ــه رس  ــا در بی نظمــی ب ــی چــون م ــدارد. ول ــده ای وجــود ن ــني عقي ــگ شــکفته می شــود چن ــاً فرهن ــم در هــر دوره ای نظــم هســت الزام منی خواهــم بگوي

می برديــم دوره هــای نظــم کمــک بــزرگ کــرد بــه شــکفن فرهنــگ مــا. از ايــن گذشــته، رصف نظــر از زبــان و ادبيــات، زمينه هــای ديگــر فرهنــگ در دوره 

شــاه عباس رشــد و تحــول کمــی نداشــت.
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ع. ب. _ دو مرتبــه برگرديــم بــه دوران رضاشــاه. قبــل از اينکــه بــه جريانــات سياســی بپردازيــم خيلــی مايلــم نظــرت را دربــاره جريــان فرهنگســتان و بــه طــور 

کلــی راجــع بــه ايــن جنبــش پاکســازی زبــان فارســی از لغــات عربــی در ايــن دوره بدانــم.

ش. م. _ مســئله زبــان بــا فکــر ناسيوناليســم تــوأم اســت. هــر دو باهمنــد. پرياســن زبــان از لغــات عربــی و نوشــن فارســی »رسه« پيــش از مرشوطيــت رشوع 

شــد. در دوره رضاشــاه بــه نتايجــی رســيد و تــا پايــان دوره رضاشــاه ادامــه پيــدا کــرد و تــا امــروز هــم ادامــه دارد اگــر چــه حــاال دســتگاه مرکــزی پشــت  رسش 

نيســت. و فکــر ناسيوناليســم هــم همينطــور. و نکتــه جالــب ايــن اســت کــه هــر دوتــای اينهــا فرضــاً در مــريزا آقاخــان کرمانــی متجلــی می شــود. او هــم 

می خواهــد فارســی فــارغ از لغــات عربــی بنويســد و هــم اولــني کســی اســت کــه کوشــش می کنــد بــه ســبک غربــی تاريــخ ايــران پيــش از اســالم را بنويســد. 

و کار او مــن تصــور می کنــم کــه بعدهــا بــاز در دوره رضاشــاه بــه صــورت ديگــری در کــرسوی تکــرار می شــود. او مورخــی ملــی گراســت. در عــني حــال بــه 

زبــان بيشــرت توجــه دارد و ايــن کوشــش را می کنــد، شــايد افراطــی. )کــه البتــه مــن در ايــن عيــب خاصــی منی بينــم و نــرث او بســياری از وقت هــا برايــم دلپذيــر 

اســت(. خــود کوشــش، فی نفســه کوشــش جالــب توجهــی اســت گرچــه خــودم هيچوقــت ايــن کوشــش را نکــردم و اميــدوارم نکنــم. ولــی جالــب توجــه ايــن 

اســت کــه بــاز هــر دو تــا در يــک نفــر تجســم پيــدا می کنــد.

ع. ب. _ يعنی تاريخ و ...

ش. م. _ تاريــخ و زبــان. و پريايــش زبــان؛ تاريــخ بــه عنــوان يــک امــر ملــی نــه فقــط يــک امــر آکادميــک، بــرای اينکــه کــرسوی ناسيوناليســت اســت. حتــی در 

مــورد زبــان بــا اينکــه خــودش آذربايجانــی اســت عقيــده دارد کــه زبــان ترکــی بايــد محــدود مبانــد و زبــان ملــی در رسارس کشــور بايــد زبــان فارســی باشــد. 

هامنطوريکــه يــک حکومــت بايــد داشــت يــک زبــان هــم بايــد داشــت. و مقالــه ای در ايــن بــاب دارد جوابــی اســت بــه يکــی از اعضــای فرهنگســتان ترکيــه. 

مــن مقالــه را خوانــدم کــه او کــرسوی را بــه عنــوان يــک مــورخ تــرک زبــان ســتايش می کنــد و کــرسوی بــه او جــواب می دهــد. دقيقــاً در مــورد همــني مســئله 

اينکــه اگــر چــه آذربايجانــی اســت ولــی عقيــده دارد زبــان رسارسی ايــران بايــد فارســی باشــد.

ع. ب. _ در ايران؟

ش. م. _ بلــه بلــه در ايــران می گويــد هامنطوريکــه مملکــت احتيــاج بــه يــک ارتــش، يــک ســازمان اداری، يــک دولــت دارد بــه يــک زبــان هــم احتيــاج دارد 

کــه همــه بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــند و آن زبــان, زبــان فارســی اســت.

ع. ب. _ اين خيلی جالب است که هميشه تجلی اين حس ملی در ما ايرانيان با تأکيد روی زبان فارسی همراه بوده.

ش. م. _ حتــی در دورهء قاجاريــه هــم اينطــور اســت. البتــه بــه نحــوی ابتدائــی. ولــی يــک نــوع توجهــی بــه ايــران قبــل از اســالم در نقاشــی و ســنگ نگاری 

و تقليــد ناشــيانه و ناخــودآگاه از تخــت جمشــيد از دوره فتحعليشــاه در مثــالً »چشــمه علــی«، بعضــی خانه هــای شــرياز يــا کاشــيکاريهای غريمذهبــی و غــريه 

ديــده می شــود. در زمينــهء زبــان هــم يــک تحولــی پيــدا می شــود کــه از بــار وحشــتناک لغت هــای ترکــی و يــک مقــدار عربــی کاســته شــود البتــه از دورهء 

قبــل از قائم مقــام رشوع می شــود و در هــر حــال نــرث دورهء قاجــار فــرق دارد بــا نــرث دورهء قبليــش. خيلــی تفــاوت دارد. يعنــی توجــه بــه زبــان بــاز بــا توجــه 

بــه تاريــخ و يــک ميــزان ناچيــز و گنگــی از مليــت بــا همديگــر اســت. شــايد توجــه بــه ايــن نکتــه بی مــورد نباشــد کــه دورهء فتحعليشــاه از طرفــی مســجدهای 

بــزرگ بــه تقليــد از صفويــه ســاخته می شــود و از طــرف ديگــر ادای تخت جمشــيد را در می آورنــد و در هــر دو مــورد ناموفــق.

ع. ب. _ حاال اگر موافق باشی کمی بپردازيم به تفکر سياسی و وضع روشنفکران در اين دوره.

ش. م. _ متأســفانه جــای گفتگــوی زيــادی نيســت. چــون در ايــن دوره سياســت متبلــور شــده بــود در شــخص رضاشــاه. اراده او سياســت بــود. فقــط شــايد 

ــا يــک نــوع هويــت ملــی علی رغــم فرهنــگ اســالمی و در جدائــی از عــرب بصــورت تبليغاتــی در شــعار »خــدا شــاه ميهــن«  بشــود گفــت ناسيوناليســم ب

تجلــی می کــرد. بــريون از ايــن، در حقيقــت تاريــخ، نقــش انديشــه يــا ايدئولــوژی سياســی را بــه عهــده داشــت يعنــی توجــه بــه ايــران باســتان کــه گذشــته 

از امــر تاريــخ، يــک کار سياســی هــم بــود. از ايــن کــه بگذريــم ديگــر جــای چندانــی بــرای تفکــر سياســی نبــود. مــن نويســنده متفکــر سياســی در آن دوره 

منی شناســم. الاقــل االن بــه خاطــرم نيســت. تــو کســی مــورد نظــرت اســت؟

ع. ب. _ نــه فــرد خاصــی مــورد نظــرم نيســت ولــی گروههايــی را مــّد نظــر دارم کــه در همــني دوره رشوع بــه فعاليــت کردنــد. مثــالً گــروه »پنجــاه و ســه نفــر« 

را شــايد بشــود بــه عنــوان يــک نهضــت روشــنفکری تلقــی کــرد.

ش. م. _ بلــه. ولــی جــز مجلــه »دنيــا« ...؟ مــن توجــه ام بــه ادبيــات سياســی اســت و نويســنده های سياســی يــا مــردان سياســت، دولتمردهايــی کــه صاحــب 

انديشــه سياســی باشــند و بتواننــد تفکراتشــان را بنويســند. امــکان می داشــتند و تفکراتشــان را می نوشــتند يــا نظرياتشــان را بــه عمــل در می آوردنــد.

ع. ب. _ بلــه اپوزيســيونی بــود کــه در يــک ســازمان مخفــی کار سياســی و کار روشــنفکری می کــرد. مــن از جنبــهء روشــنفکری کار آنهــا جــز مجلــه »دنيــا« 

چيــز ديگــری منی شناســم. بهــر حــال، اينهــا اعتقــاد داشــتند کــه مســائل مملکــت را بايــد بــا بکاربــردن روش هــای علمــی و بــا اســتفاده از آنچــه بــه گــامن 

آنهــا يــک نــوع فلســفه و ايدئولــوژی علمــی بــود مــورد بررســی قــرار داد، و کار سياســی می بايســت بــر اســاس چنــني بررســی هايی باشــد. درســت اســت؟

ش. م. _ بلــه، ولــی در نطفــه خفــه شــد ديگــر. جــز مجلــه »دنيــا«. يعنــی يــک چنــني قصــدی، قصــد فعاليــت تئوريــک سياســی، داشــتند ولــی پيــش از اينکــه 

بــه جايــی برســند دســتگري شــدند.
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 بزرگداشت مصدق چه فايده ای دارد؟

ــداف و  ــه اه ــبت ب ــتی، نس ــره کار، در يادداش ــعود نق ــر مس ــای دک ــزم، آق ــت عزي ــدم دوس دي
اغــراض برگزارکننــدگان مجلــس بزرگداشــت دکــر محمــد مصــدق، کــه همــني چنــد روز ديگــر در 
کلــن انجــام می شــود، ابــراز نگرانــی کــرده و بيــم آن دارد کــه از ايــن مجلــس نوعــی بهــره بــرداری 
ــر کســانی ديگــر افضليــت و اولويــت و ارجحيــت داده شــوند.  ــد و کســانی ب گروهــی بعمــل آي
امــا بنظــر مــن ـ کــه برخــالف آقــای دکــر نقــره کار، دواطلبانــه نــام خويــش را در کنــار نــام ديگــر 
حاميــت کننــدگان ايــن بزرگداشــت قــرار داده ام ـ جــا داشــت چنــني نگــران باشــيم اگــر تنهــا همــني 
ــه  ــا مصــدق ب ــا ب ــتان م ــا، داس ــتيم و، ي ــات خــود می داش ــک بزرگداشــت را در خورجــني امکان ي
ــازه اول  ــن ت ــني نيســت و اي ــا مــن معتقــدم کــه چن ــان می رســيد. ام ــه پاي ــس ب همــني يــک مجل
عشــق اســت. لــذا، در ايــن يادداشــت می خواهــم توضيــح دهــم کــه از نظــر مــن هــر بزرگداشــتی 
از مصــدق واجــد چــه فايــده ای اســت و ايــن فايــده چگونــه نــه بــا ايــن مجلــس خــاص آغــاز شــده 

ــد. ــه آن خامتــه می ياب ــه ب و ن
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بنظــر مــن، ماجــرای مصــدق، کــه نســل مــن آن را در کودکــی خويــش ديــد، بــه چيــزی ماننــده اســت کــه فرنگی هــا بــه آن »کپســول زمــان« می گوينــد. 

ــن  ــی منادي ــا بصورت ــند و نام ه ــم می جوش ــا دره ــا و عاطفه ه ــه در آن تجربه ه ــت ک ــک ماجراس ــرشده ای از ي ــيار ف ــورت بس ــاوی ص ــان« ح ــول زم »کپس

خاطــره برانگيــز می شــوند و مکان هــا عطــر و بــوی چيزهائــی گمشــده در هياهــوی روزمــره را بخــود می گرينــد. مصــدق و داســتان زندگــی سياســی اش 

نيــز اکنــون يکــی از ايــن »کپســول های زمــان« اســت؛ چــرا کــه، براســتی، »ماجــرای مصــدق« داســتان کل تاريــخ معــارص ايــران مــا نيــز هســت، بــا همــه ی 

تجربه هــا و عاطفه هــای درهــم جوشــيده ای کــه در تبلــوری تدريجــی بصــورت بيــان فــرشده ی همــه ی آن چيزهائــی در آمده انــد کــه در وجــدان سياســی 

مــا زنده انــد و ديگــر نــه ربطــی بــه دکــرت محمــد مصــدق )بعنــوان يــک انســان معــني( دارنــد و نــه بــه »جبهــه ی ملــی« )بعنــوان يــک تشــکل بی ســازمان 

امــا اســطوره ماننــد(.

ــام  ــی را کــه ن ــه، آنچه هائ ــم و بکوشــيم، همچــون تســت های روانکاوان ــه کالم ديگــر، اگــر هــر کــدام از مــا کاغــذ ســپيدی را در پيــش روی خــود بنهي ب

مصــدق بــه ذهنــامن مــی آورد يادداشــت کنيــم، خواهيــم توانســت گســرته ی شــگرف ذهنــی، روانــی، ســاختاری و وجدانــی ايــن نــام را در ذهنيــت خويشــن 

بچشــم ببينيــم. و، شــگفتا، کــه هرچــه يادداشــت های مــا بلندتــر و تفصيلی تــر شــود نشــانه ی آن اســت کــه مــا بــا هويــت سياســی عــر خــود آشــناتر و 

درگري تــر بوده ايــم.

ــخ معــارص خويــش  ــم کــه مــا از تاري ــگاه می توانيــم حکــم کني ــد، آن ــده کن ــا چيزهــای را در ذهــن مــا زن ــزی ي ــد چي ــام مصــدق نتوان و، برعکــس، اگــر ن

بريده ايــم، يــا جــدا شــده ايم، و ـ در نتيجــه ـ هــم ارزش هــا و هــم برنامه هامــان بــرای جامعــه ای کــه خــود را متعلــق بــدان می دانيــم امــوری بــی پايــه، 

ــد. ــا بيگانه ان ــا بــی ريشــه، و ي ي

ــه در خلــوت خويــش، کــه در برابــر چشــم خواننــدگان ايــن خطــوط انجــام دهــم و در  ــاری، مــن در ايــن يادداشــت می خواهــم چنــني آزمايشــی را، ن ب

ــش و همنســالنم را بازبشناســم. ــره ی خوي ــه فراهــم می شــود چه ــه بدينگون ــه ای ک آئين

١. بــرای مــن نــام مصــدق بيــش از هرچيــز يــادآور »مرشوطيــت« اســت. بــه ايــن معنــی کــه هرچــه در احــوال او غــور کــرده، بــه ســخنان او گــوش جــان 

ســپرده و موضــع گريی هايــش را ارزيابــی کــرده ام ديــده ام کــه مصــدق ـ در همــه ی حــاالت خويــش ـ تعــنٌي آرمان هائــی ســت کــه در انقــالب مرشوطــه 

تبلــور يافتنــد و در قانــون اساســی مرشوطــه )بعنــوان ميثاقــی ملــی بــرای همبــاش مردمانــی پراکنــده در مرزهــای سياســی کشــوری بنــام ايــران( بــه ثبــت 

رســيدند. مصــدق در متــام عمــر سياســی خــود بــه ايــن ميثــاق وفــادار مانــد و از آن تخطــی نکــرد. بدينســان، او يگانــه انســان ايرانــی سياســتمداری بــود کــه 

در طــول عمــر بلنــد خــود توانســت قانــون اساســی مرشوطيــت ايــران را ـ در همــه ی ظرفيت هايــش ـ بــدون هيــچ انحرافــی از اصــول بــه آزمايش هــای 

ــده ی  ــون اساســی مرشوطــه تضمــني کنن ــود کــه قان ــن اســتدالل ب ــر اي ــه اش ب ــا عــزل قاجارهــا مخالفــت کــرد تکي ــالً، اگــر او ب ــخ بســپارد. مث ــی تاري عمل

ترشيفاتــی بــودن ســلطنت، بعنــوان منــادی از يکپارچگــی ملــی، بشــامر می آيــد و، در نتيجــه، عــوض کــردن شــاه چيــزی را در ســاحت زندگــی سياســی و 

اجتامعــی نبايــد عــوض کنــد و منی کنــد. شــام ممکــن اســت کــه ايــن شــکلبندی سياســی منــدرج در قانــون اساســی مرشوطيــت را نپســنديد امــا، در ايــن 

صــورت، مشــکل شــام بــه آن قانــون اساســی بــر می گــردد و نــه بــه دکــرت مصدقــی کــه، بعنــوان يــک مرشوطــه خــواه، حتــی در اولــني انتخابــات مجلــس 

شــورای ملــی هــم بناميندگــی انتخــاب شــد امــا بعلــت »صغــر ســن« نتوانســت در جلســات آن رشکــت کنــد. يعنــی مصــدق بــا انقــالب مرشوطــه پــا مبيــدان 

نهــاد و تــا پايــان عمــر هــم کوشــيد تــا بــه ميثــاق آن انقــالب پايبنــد مبانــد و چــه خوشــبخت بــود کــه زنــده منانــد تــا انحــالل آن همــه آرزوی شــريين را 

در مذبلــه ی انقــالب مرشوعــه ببينــد.

همينگونــه اســت موضــع گــريی او در مــورد بــه ســلطنت رســيدن رضــا خــان پهلــوی. اينجــا نيــز در ســخن او نــه می تــوان مشــکلی شــخصی نســبت بــه 

ايــن مــرد يافــت و نــه اســتداللی خــارج از »مــِن« قانــون اساســی مرشوطــه. او می گفــت معنــای »مرشوطيــت« آن اســت کــه مقــام ســلطنت از قــوای 

ســه گانــه ی کشــور جــدا باشــد و شــاه نتوانــد در امــور ايــن قــوا دخالــت کنــد. حــال، مجلــس پنجــم بــا مــردی نظامــی روبروســت کــه »نخســت وزيــر« 

اســت، يعنــی رئيــس قــوه ی مجريــه اســت، و کارش را هــم دارد خــوب انجــام می دهــد. حــال چــرا مــا بايــد ايــن نخســت وزيــر را شــاه کنيــم؟ يعنــی يــک 

رئيــس اليــق قــوه مجريــه را تبديــل بــه يــک مقــام ترشيفاتــی و مناديــن کنيــم کــه حــق دخالــت در امــور کشــور را نــدارد؟ و، اگــر هــم کــه ايــن شــاه 

جديــد خواســت در امــور دخالــت کنــد آنوقــت تــازه مــا بــا بحــران نقــض رصيــح لــوازم مرشوطيــت رو بــرو خواهيــم بــود. می بينيــد کــه ايــن اســتدالل ها 

کال در چهارچــوب قانــون اساســی مرشوطيــت اســت کــه معنــی دارد. و تاريــخ مبــا نشــان داده کــه چقــدر حــرف مصــدق در ايــن مــورد درســت بــوده 

اســت. ديده ايــم کــه رضاخــان رسدار ســپه تبديــل بــه رضــا شــاه پهلــوی شــد تــا مبــدت شــانزده ســال مرشوطيــت را تعطيــل ـ يــا شــايد بهــرت باشــد بگوئيــم 

»معطــل« ـ کنــد. مــن در اينجــا بــا خــوب و بــد اقدامــات رضــا شــاه کاری نــدارم. اصــل موضــوع آن اســت کــه بدانيــم، در ديــدگاه مصــدق، رضــا شــاه 

مرشوطيــت را بــه بــن بســت کشــانده بــود تــا »ايــران نويــن« خــوذش را بــدون دخالــت مــردم بســازد. آنــگاه، رفــن رضــا شــاه از ايــران موجــب شــد تــا بــاز 

جوالنگاهــی بــرای اجــرای قانــون اساســی مرشوطيــت گشــوده شــود. بالفاصلــه ديديــم کــه رس و کلــه ی مصــدِق بازگشــته از تبعيــد هــم پيــدا می شــود و ايــن 

بــار نيــز او ســوار بــر امــواج آراء مــردم بــه مجلــس شــورای ملــی راه می يابــد تــا مبــارزه ای تــک دهــه ای را بــرای تثبيــت اصــول مرشوطيــت آغــاز کنــد و، 

در پايــان آن، شکســت او شکســت مرشوطيــت و رسآغــاز ســلطنتی ديگــر اســت کــه )بــاز هــم بــه خــوب و بــدش در اينجــا کاری نداريــم امــا و بهــر حــال( 

ــه  ــا رئيــس دولــت و ديکت ــا مبيــدان عمــل می نهــد ت ــر معطــل کــردن مجــدد مرشوطيــت گذاشــته شــده اســت؛ يعنــی شــاهی ترشيفاتــی پ پايه هايــش ب

کننــده بــه قــوه مقننــه شــود )هويــدا می گفــت: در ايــران شــخص دوم مملکــت وجــود نــدارد.( در اينجــا هــم تجلــی مرشوطيتــی کــه تعطيــل می شــود 

چيــزی نبــود جــز خانــه نشــني شــدن مصــدق. گوئــی هــآمره تبعيــد خانگــی مصــدق واگــوی داســتان تعطيــل مرشوطيــت بــوده اســت.
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2. نــام مصــدق، همــراه بــا مفهــوم مرشوطيــت، يــادآور مفهــوم مردمســاالری هــم هســت. يعنــی اگرچــه انتخــاب نــام »مرشوطيــت« دربــادی امــر ناظــر بــر 

»مــرشوط کــردن« قــدرت شــاه و تبديــل مقــام او بــه يــک امــر ترشيفاتــی بــوده اســت امــا مرشوطيــت، در گوهــر خويــش، حامــل پيامــی تاريخــی اســت کــه از 

وقــوع يــک جابجائــی اساســی در مفهــوم »مرشوعيــت سياســی« خــرب می دهــد. تــا ديــروز شــاه صاحــب و مالــک مطلــق بــود و مردمــان رعيــت و بنــده و نوکــر. 

امــا مرشوطيــت مــژده مــی داد کــه صاحــب مملکــت مــردم هســتند و حتــی تــاج شــاهی هــم )حتــی اگــر از آســامن هفتــم نــازل شــده باشــد( از جانــب مــردم 

بــر کلــه ی شــاه می نشــيند و ايــن مناينــدگان مــردم هســتند کــه مواجــب شــاه و دم و دســتگاهش را از کيســه ی ملــت تعيــني می کننــد. مــردم خــود صاحــب و 

ســاالرند، و کارگــزاران منتخــب مــردم »نوکر« هــای حقــوق بگــري ايشــانند. اينگونــه بــود کــه مصــدق پــر غــرور هيچــگاه از اينکــه خــود را »نوکــر مــردم« بخوانــد 

ابائــی نداشــت چــرا کــه قانــون اساســی مــورد اميــان او مــردم را ســاالر کارگــزاران سياســی قــرار داده بــود. حتــی، بنظــر مــن، اقــدام او بــر عليــه مجلــس هــم 

ــا قانــون اساســی تطابــق داشــته کــه او می ديــده ايــن »مجلــس« را نريوهــای ضــد مردمــی مصــادره کــرده و انتخابــات را بــه امــری منايشــیو عليــه  از آنجــا ب

منافــع مــردم تبديــل کرده انــد. اينجــا بــود کــه او بــه مفهــوم گوهريــن »مــردم ســاالری« بــاز می گشــت و همــه ی ترشيفــات و ســاز و کارهائــی را کــه مبنظــور 

مصــادره بکــردن مجلــس بــکار رفتــه بــود هيــچ می انگاشــت. در واقــع، مفهــوم گوهريــن مردمســاالری در ايــن ســخن او تبلــور می يافــت کــه: »مجلــس آنجــا 

ســت کــه مــردم هســتند.« وگرنــه در هــر طويلــه ای می شــد مناينــدگان قدرت هــای غريمردمــی را جــا داد و ايــن شــبهه را ايجــاد کــرد کــه »مجلــس« بــراه افتــاده 

اســت. مــن البتــه ايــن واژه ی زشــت را از خــود برنســاخته ام بلکــه آن را از رضــا شــاه پهلــوی وام گرفتــه ام کــه مجلــس شــورای ملــی متشــکل از مناينــدگان دســت 

آمــوز خويــش را »طويلــه« می خوانــد. ســخن مصــدق آن بــود کــه »معيــار برتــر« در تشــخيص درســتی و نادرســتی فرم هــا و ســازمان ها و روندهــای سياســی، 

بنــا بــر تعاريــف مرشوطيتــی، هامنــا »حضــور مــردم« اســت و، لــذا، مجلســی را کــه مــردم برنگزيــده بودنــد مجلــس مرشوطيــت منی شــناخت تــا کيــان آن را 

پاســداری کنــد.

۳. نــام مصــدق بــا يــک مفهــوم مرشوطيتــی ديگــر، يعنــی آزادی، نيــز همــراه اســت. مصــدق بــه آزادی هــای مــرح در قانــون اساســی مرشوطــه وفــادار بــود و 

در اوج قــدرت خويــش نيــز نکوشــيد تــا آزادی بيــان مردمــان را محــدود ســازد، مطبوعــات را ببنــدد، و مخالفــان عقيدتــی اش را بــه زنــدان افکنــد.

4. نــام مصــدق بــرای مــن يــادآور مفهــوم »اســتقالل« هــم هســت. مــا بايــد دانســته باشــيم کــه مفهــوم »وابســتگی« از مفاهيــم ريشــه داری ســت کــه همــواره 

در ذهنيــت سياســی مــا عملکــردی قاطــع داشــته اســت. مــا اگرچــه بوســيله ی نريوهــای مســتعمراتی اروپــا فتــح نشــده ايم و ظاهــراً اســتقالملان در متــام تاريــخ 

معــارص برســميت شــناخته شــده امــا، در عمــل، ديده ايــم کــه بــرای ديرزمانــی کشــورهای اســتعامری اربابــان واقعــی ی حاکــامن ديکتاتــور مــا بوده انــد و، در 

نتيجــه، مبــارزه ی مــا بــا ايــن حاکــامن همــواره بــا آمالــی ضداســتعامری نيــز همــراه بــوده اســت. ايــن عجــني شــدن ناگزيــر مفهــوم »آزادی سياســی« بــا »اســتقالل 

سياســی« از مهمرتيــن شــاخصه های عمــل و نظــر سياســی ايرانيــان در دويســت ســال گذشــته بــوده اســت. يعنــی، اگرچــه ممکــن اســت در کشــورهای ديگــری 

از جهــان کســی بــه فکــر نيافتــاده باشــد کــه بــرای رســيدن بــه آزادی و دموکراســی حتــام بايــد از کوچــه ی اســتقالل طلبــی حرکــت کــرد، امــا در کشــور مــا ايــن 

رضورت چنــان جــا افتــاده اســت کــه اغلــب حتــی مفهــوم »اســتقالل« بــر مفهــوم »آزادی« پيشــی هــم گرفتــه اســت و بســياری از وطــن پرســتان ايرانــی حــارض 

بوده انــد و شــده اند کــه، بــر خــالف مصــدق، بــرای رســيدن بــه »اســتقالل«، از »آزادی« رصفنظــر کننــد يــا آن را در بوتــه ی تعليــق بگذارنــد. و ايــن يــک جنبــه ی 

ديگــر از زندگــی مصــدق اســت. در واقــع دکــرت مصــدق بــرای نســلی کــه در دوره ی رضــا شــاه بــه بلــوغ رســيد و در روزگار پــس از شــهريور بيســت وارد کار 

سياســی شــد بيشــرت يــادآور مضمــون اســتقالل اســت تــا آزادی و، بــه همــني دليــل، آنــان اغلــب نقــش عملــی او را در مــورد برقــراری دموکراســی و آزادی در ايــران 

بدســت فراموشــی می ســپارند. و بــر اســاس همــني پيــش زمينــه اســت کــه مــا می توانيــم تصويــر مصــدق را در قاب هــای خاطره هــای ملــی مــان در دو قــاب 

مشــاهده کنيــم؛ يکــی تصويــر مصــدق مرشوطــه خــواه و آزادی طلــب اســت تــا اواســط حکومــت رضاشــاه و ســپس تبعيــد و خاموشــی او؛ و يکــی هــم تصويــر 

مصــدق اســتقالل طلــب اســت تــا کودتــای بيســت و هشــت مــرداد و تبعيــد و خاموشــی مجــددش. و هــر نســل يکــی از ايــن تصويرهــا را بيشــرت بيــاد مــی آورد. 

بــاری، در ســاحت ايــن اســتقالل طلبــی اســت کــه سياســت »موازنــه ی منفــی« پيشــنهادی مصــدق، در جنبــه ی اثباتــی اش، رسآغــاز مبــارزه بــا اســتعامر انگليــس 

اســت و، در وجــه منفــی اش، رسآغــاز کوشــش های اوســت بــرای جلوگــريی از حضــور اســتعامری نويــن کــه بــا نام هــای اغواگــر سوسياليســم و کمونيســم آمــده 

بــود تــا در ايــران جــای پائــی دامئــی داشــته باشــد.

5. در همــني راســتا نــام مصــدق، بيشــرت در يــک معنــای واکنشــی، يــادآور نوعــی ليرباليســم خانگــی نيــز هســت. بــه ايــن معنــا کــه او، در برابــر دســت نشــاندگان 

حکومــت شــوروی در ايــران، کــه بيشــرت در قالــب رسکــردگان حــزب تــوده عمــل می کردنــد و مقاصــد اســتعامری اربابــان خــود را در پوشــش شــعارهای عدالــت 

و برابــری می پوشــاندند، ناگزيــر بصــورت يــک طرفــدار ايدئولــوژی ليرباليســتی عمــل کــرد و از ايــن لحــاظ، بخصــوص بــا در هــم آميخــن ايــن مفهــوم بــا مفهــوم 

»اســتقالل«، کوشــيد تــا در برابــر نفــوذ همســايه ی شــاملی ايــران ســد بنــدی کنــد. نيــز توجــه داشــته باشــيم کــه او، در ايــن راســتا، از وحــدت نهائــی مقاصــد 

اســتعامری هــر دو اردوگاه هــم غافــل نبــود و ســکه زدن اصطــالح »تــوده ـ نفتــی« از جانــب او خــود ايــن نکتــه ی باريک تــر ز مــو را روشــن می ســازد.

6. انقــالب مرشوطــه بــا مســئله ی مذهــب و سکوالريزاســيون نيــز درگــريی دائــم داشــته اســت و تنهــا ره گــم کردگانــی کــه سکوالريســم را نوعــی تســليم شــدگی 

در برابــر غــرب دانســته و نعــش شــيخ نــوری را بــر دار مرشوطيــت پرچــم ايــن تســليم شــدگی می ديدنــد )نــگاه کنيــد بــه نوشــته های جــالل آل احمــد( از 

بندبــازی ظريفــی کــه هــم نويســندگان قانــون اساســی مرشوطيــت و هــم تدويــن کننــدگان حقــوق مدنــی ايــران از خــود نشــان دادنــد کال غافــل مانده انــد. امــا 

آن مــرداِن در يــاد ماندنــی هرگــز فرامــوش منی کردنــد کــه در ايــران )ايــران عقــب مانــده، عقــب نــگاه داشــته شــده، ســنت زده و غرقــه در خرافــات، بــا ســابقه ی 

چهارصــد ســاله ای از در هــم آميخــن ديــن و دولــت( بــی اعتنائــی بــه نفــوذ روحانيــت ســنتی اثنــی عــرشی و مراقبــت دامئــی از زيــادت طلبی هــای آن مســاوی 
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اســت بــا صــادر کــردن حکــم مــرگ هــر حرکــت سياســی. پــس، اينگونــه بــوده اســت کــه تــا همــني امــروز هــم، کســی منی توانــد از نقــش شــجاعانه ی بخشــی 

از روحانيــت ـ از طباطبائــی گرفتــه تــا مــدرس ـ در صــاف کــردن جــاده ی وصــول بــه حقــوق مدنــی ملــت ايــران چشــم بپوشــد. مرشوطيــت بــا فــداکاری 

ــود و، در نتيجــه، آدم مرشوطــه خواهــی همچــون مصــدق  ــار نشســته ب ــه ب ــه اصــالح امــور ملتــی فلــک زده ب ــد ب ــازان و روحانيــون عالقمن رسداران، جانب

منی توانســت ايــن حقايــق را ناديــده بگــريد. پــس، اگرچــه، هيــچ نشــانه ای از اينکــه او از ســکوالر بــودن دولــت تــن زده باشــد در تاريــخ زندگــی اش ديــده 

منی شــود امــا هيــچ کجــا نيــز منی تــوان در کار او نشــانه ای از جلوگــريی کــردن از نقــش سياســی بــر عهــده گرفــن روحانيــون مشــاهده کــرد. بعبــارت ديگــر، 

تــا آنجــا کــه روح مرشوطيــت صدمــه منی ديــد، او ابائــی از همــکاری بــا روحانيــون نداشــت امــا آنجــا کــه آنــان ايــن »قواعــد بــازی« را ناديــده می گرفتنــد 

او ديگــر بخواســت های آنــان تــن در منــی داد.

7. مصــدق، در اکــامل دســت آوردهــای مرشوطــه، دو ُمهــر فرامــوش ناشــدنی را هــم بــر تاريــخ معــارص مــا زده اســت. يکــی اصلــی گرفــن مفهــوم »ملــی« 

ــوم  ــن مفه ــه اي ــر ـ ب ــز ديگ ــچ چي ــه هي ــک مرشوطــه ـ و ن ــان از پشــت عين ــه مصــدق همچن ــه توجــه داشــت ک ــن نکت ــه اي ــد ب ــن راســتا باي اســت. در اي

ــم  ــني مفاهي ــا هم ــی ب ــاط چندان ــود ارتب ــِی« خ ــت مرشوطيت ــران« در »هوي ــت اي ــت« و »مل ــوم »مل ــه مفه ــت ک ــن اس ــت اي ــت. واقعي ــته اس می نگريس

ــوم  ــت«، در مفه ــدارد. »مل ــا ن ــري اينه ــه دوران مجــد و عظمــت باســتان و غ ــران دوســتی، بازگشــت ب در ســاحت های ديگــری همچــون وطــن پرســتی، اي

مرشوطيتــی خــود، عبــارت اســت از مطــرح ســاخن و پايــه قــرار دادن اصطــالح مــدرن »دولــت – ملــت«، يعنــی همبــاش مردمانــی کــه، در درون »مرزهــای 

سياســی« ی يــک کشــور، دارای دولتــی برآمــده از اراده ی خــود هســتند. چنــني دولتــی يــک »دولــت ملــی« اســت. بــه همــني دليــل اســت کــه مــا مصــدق 

را در هيــچ يــک از حوزه هــای ديگــر مفهومــی واژه ی »ملــت« درگــري منی بينيــم. مصــدق نــه »پــان ايرانيســت« بــود کــه بازگشــت ايــران بــزرگ را مطالبــه 

کنــد، نــه اســري شــيفتگی های عــر رضاشــاهی نســبت بــه ايــران باســتان شــده بــود و نــه خــاک را بــر انســان و آزادی و اختيــار او چنــان ترجيــح مــی داد کــه 

ديکتاتــوری مــردی وحــدت بخشــنده را تحســني کنــد و برايــش چکامــه برسايــد )آنگونــه کــه مثــال ملــک الشــعرای بهــار کــرد(.

8. و مفهــوم ديگــری کــه او بــه مــا هديــه کــرد مفهــوم »جبهــه« بــود، مبعنــی اينکــه هرکجــا و هــر زمــان کــه امــور اصلــی ملــی مطــرح باشــند بايــد از ســطح 

ــه رضورت وجــود  ــه ن ــر، اصطــالح جبه ــه کالم ديگ ــره ی گروه هــا رســيد. ب ــه اتحــادی در فراســوی خواســت های روزم ــت و ب ــر رف احــزاب و تشــکل ها فرات

احــزاب سياســی را نفــی می کــرد و نــه مردمــان را بــه حــرکات گلــه ای و »همــه بــا همــی« فــرا می خوانــد. در اينجــا نيــز بــرای او مفهــوم جبهــه در ظــل ســاير 

مفاهيــم مرشوطيتــی معنــا می گرفــت و در بــريون از آن رغبتــی را در او ايجــاد منی کــرد. بعبــارت ديگــر، در انديشــه ی او، »مفاهيــم اساســی مرشوطيتــی« بــر 

فــراز ديگــر منافــع و اغــراض و اهــداف مردمــان قــرار داشــتند و رضورت حفــظ کارائــی آنهــا بــود کــه مفهــوم جبهــه را ـ بعنــوان يــک شــکل گــريی فرامنفعتــی 

ـ پيــش می کشــيد. آنــگاه، جبهــه ای کــه در راســتای قانــون اساســی مرشوطيــت کار می کــرد، می توانســت نــام »جبهــه ی ملــی« را بــر خــود داشــته باشــد. و، 

الجــرم، هــر نــوع انحرافــی از ايــن تعريــف بالفاصلــه صفــت »ملــی« را از جبهــه ی دچــار انحــراف پــس می گرفــت.

*****                                        

بــاری، مــن می توانــم ايــن فهرســت را بــاز هــم ادامــه دهــم. امــا فکــر می کنــم همينقــدر کافــی باشــد تــا نشــان دهــد کــه در تاريــخ معــارص مــا چــرا ايــن 

تکمــرد توانســته اســت بصــورت يــک چهــره ی مرکــزی درآيــد و تخيل هــای مــا را، در جســتجوی آدميانــی کــه هويــت عــر مــا را در رفتــار و کــردار و گفتــار 

خويــش بــاز منــوده باشــند، بخــود معطــوف منايــد. و اينگونــه اســت کــه می پنــدارم »ماجــرای مصــدق« بــرای مــا حکــم يــک »کپســول زمــان« را دارد.

امــا معنــای ديگــر ايــن ســخن آن هــم هســت کــه اگــر مــا بــر پايــگاه مرشوطيــت و قانــون اساســی آن نايســتاده و از آن منظــر بــر منظــره ی تاريــخ معارصمــان 

نــگاه نکنيــم، نخواهيــم توانســت معنــای »راه مصــدق« را درک کنيــم حتــی اگــر )در ادعــا( خــود را پــريو آن بخوانيــم.

يعنــی، مــرياث مصــدق فقــط بــدرد کســانی می خــورد کــه خواســتار و مبلــغ مفاهيــم مرشوطيتــی باشــند. يــک اســتعامرگر، يــک وابســته، يــک فاشيســت، يــک 

کمونيســت، يــک ســلطنت طلــب )مبعنــای طالــب ســلطان قــدر قــدرت چکمــه پــوش( و يــک معتقــد بــه عــدم جدائــی حکومــت از مذهــب، همگــی، نــه تنهــا 

بــه مصــدق اعتنائــی ندارنــد بلکــه بــه هــر بهانــه می کوشــند تــا او و تاريخچــه ی زندگــی اش را بديــن صورت هــا تخطئــه کننــد:

- اگر او با پادشاهی رضا شاه مخالفت کرده بخاطر وابسته بودن اش به قاجارهاست؛

- اگر سياست موازنه ی منفی را مطرح کرده برای حفظ منافع غرب در برابر شوروی ست؛

- اگر به آيت الله کاشانی رو نداده بخاطر مخالفت باطنی اش با اسالم است؛

- اگر با آمريکائی ها مذاکره کرده، هدفش کسب دستورات از ارباب جديد بوده است؛

ــرای عقــد  ــازه را ب ــد راهــی ت ــا باي ــه درد انگليس هــا منی خــورده و آنه ــرارداد نفــت لغــو شــده ديگــر ب ــوده کــه ق ــن ب ــرای اي ــی کــرده ب ــر نفــت را مل - اگ

ــد؛ ــود، اســتفاده کردن ــان ب ــزار آن ــه در باطــن کارگ ــد و از مصــدق، ک ــدا می کردن ــد پي ــراردادی جدي ق

- اگر به محمدرضا شاه گفته است: »شام سلطنت کنيد نه حکومت« هدفش برانداخن رکن اساسی وحدت ملی بود؛

- اگــر در مقابــل کودتاچيــان مقاومــت نکــرده بــرای آن بــوده کــه خــودش هــم بــا آنهــا همــراه بــوده اســت و ميدانســته کــه ديگــر از پــس حــزب تــوده 

برمنــی آيــد.
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امــا کســانی کــه بــه مفاهيــم و آرمان هــای مرشوطيتــی اعتقــاد دارنــد چــاره ای ندارنــد تــا مصــدق را بعنــوان مهمرتيــن مظهــر اينگونــه انديشــه بشناســند. در 

نــزد ايــن کســان مصــدق حکــم معيــاری را دارد کــه بــا آن می تــوان صافــی و ناصافــی سياســی همــگان، و حتــی خويشــن، را انــدازه زد. و اينگونــه اســت 

کــه وقتــی بــا حــرکات و اظهاراتــی از ايــن دســت کــه در زيــر می آينــد روبــرو می شــويم بالفاصلــه در می يابيــم کــه مجــری و گوينــده حتــام از يــک پايــگاه 

مرشوطيتــی برنخواســته اســت حتــی اگــر بــر خــود نــام »مرشوطــه خــواه« گذاشــته باشــد:

- از همــني »مرشوطــه خواهــی« آغــاز کنيــم. در حــال حــارض مــا بــا يــک تشــکل سياســی روبــرو هســتيم کــه خــود را »مرشوطــه خــواه« می دانــد. امــا 

توســل آن بــه مرشوطيــت تنهــا از آن بابــت اســت کــه انقــالب مرشوطــه ســلطنت را لغــو نکــرده و تنهــا آن را »مــرشوط« ســاخته اســت. يعنــی، از ميــان 

همــه ی آرمان هــای ريــز و درشــت مرشوطــه، اين هــا فقــط بــه عــدم عــزل شــاه و ابقــای او در رأس مملکــت چســبيده اند و ضــد مرشوطــه تريــن افــکار را 

هــم در همــني راســتا بيــان می دارنــد. بــرای منونــه توجــه داشــته باشــيم کــه اگــر اينــان براســتی »مرشوطــه خــواه« بودنــد و »شــاه مرشوطــه« می خواســتند 

طبعــاً نخســتني کارشــان می بايســت آن می بــود کــه بــه نقــد پادشــاهی دو پهلــوی می پرداختنــد و می پذيرفتنــد کــه آنــان، هرکجــا کــه توانســتند، اصــول 

ــه رأی مــردم احــرتام  ــود، ب ــد و چــه خــوب ـ منی شــود هــم مرشوطــه خــواه ب ــی ـ چــه ب ــد. يعن ــل کردن ــه نفــع قــدرت طلبــی خــود تعطي مرشوطــه را ب

گذاشــت و شــاه را مقامــی ترشيفاتــی دانســت و هــم »شاهنشــاه آريامهــر« را بــرای کشــاندن ايــران بــه دروازه هــای متــدن بــزرگ ســتايش کــرد، حتــی اگــر 

ايــن کار »اعليحــرت« بســيار هــم خــوب بــوده باشــد.

- يــا ايــن روزهــا گروهــی گــروه ديگــر را رسزنــش می کنــد کــه چــرا دعــوای کهنــه ی شــاه و مصــدق را بــه امــروز )کــه نــه از مصــدق نشــانی دارد و نــه از 

شــاه( می کشــانند و، در نتيجــه، ســد راه ائتالف هــای سياســی می شــود. ايــن حــرف، حتــی اگــر درســت هــم باشــد، يــک ســخن غــري مرشوطيتــی ســت؛ 

چــرا کــه از منظــر تاريــخ تحــول مرشوطيــت، بيســت و هشــت مــرداد ســی و دو آوردگاهــی بــود کــه در آن نــه مصــدق کــه خــود انقــالب مرشوطــه بــه 

پايــان عمــر سياســی خــود رســيد و راه را بــرای انقــالب مرشوعــه ی اســالمی بــاز کــرد. يعنــی منی تــوان ادعــای مرشوطــه خواهــی داشــت و داســتان بيســت 

و هشــت مــرداد را امــری متــام شــده دانســت. در اينجــا مــن از ورود بــه ايــن بحــث امتنــاع می کنــم کــه چــرا اصــال بايــد امــری از تاريــخ معــارص را بدســت 

فراموشــی ســپردـ  آن هــم وقتــی کــه بســياری از همــني مدعيــان هنــوز از حملــه ی اعــراب بــه ايــران و نتايــج اســف انگيــز آن حملــه چنــان ســخن می گوينــد 

کــه انــگار همــني ديــرور اتفــاق افتــاده اســت.

- نيز منی توان به اصول مرشوطيت اعتقاد داشت و چشم براه يافن راه حل مسئله ی ايران در بريون از مرز های ايران و بدست بيگانگان بود.

- منی توان ملی بود و در واشنگن مشغول گاوبندی شد.

- منی توان به جبهه ی ملی تعلق داشت و از سازمان »سيا« پول گرفت.

- و باالخره منی توان مصدقی بود و »جمهوری اسالمی« براه انداخت و يا از »جمهوری کمونيستی« سخن گفت.

ــان« اســت  ــام مصــدق هــامن »کپســول زم ن
خــود  در  را  ماجــرای مرشوطيــت  کل  کــه 
بصورتــی فــرشده دارد و بزرگداشــت مصــدق 
نيــز، در هــر شــکل و هــر کجائــی، چيــزی جــز 
بزرگداشــت مرشوطيــت و همــه ی قهرمانــان 
آن نخواهــد بــود. يعنــی، فايــده ی بزرگداشــت 
او آن اســت کــه مــا، بــا ايــن کار، تاريــخ 
تالش هــای معــارص خودمــان بــرای رســيدن بــه 
ــن  ــی را جش ــت مل ــتقالل و حکوم آزادی، اس
نســل های  و  تــازه  نســل  بــه  و  می گرييــم 
آينــده بشــارت می دهيــم کــه در پــس آســامن 
تاريــک ايــن رسشکســتگی کــه رژيــم اســالمی 
بــا خــود آورده اســت ســتارگان تابنــده ای هــم 
وجــود دارنــد کــه می تــوان از آنهــا بــرای 
ــام  ــورمان اله ــی کش ــای سياس ــازی فض ــو س ن

ــت. گرف
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****                                   

ــی کــه کســی براحــت از منســوخ شــدن اصــول آن مــرياث و  ــا زمان ــزی جــز »مــرياث انقــالب مرشوطــه« نيســت و ت بدينســان، »مــرياث مصــدق« چي

ــد. ــش، فرامــوش کن ــی آن جنب ــد مصــدق را، همچــون منــاد اصل ــد منی توان ــی ديگــر ســخن نگوي جانشــني شــدن اصول

ــردن اســم هائی همچــون »مرشوطــه خواهــی«  ــکار ب ــه ب ــه باشــيم، ن ــکار نگرفت ــی را ب ــه معيارهــای مرشوطيت ــی ک ــا زمان ــه مــن، ت ــن روســت ک و از اي

يــا »جبهــه ی ملــی« را دارای معنــای درســت می دانــم و نــه از آن هــراس دارم کــه گروهــی کوچــک ايــن مــرياث را از ملــت مــا بــدزدد و بــه نــام خــود 

بگردانــد.

امــروز مــا در جايگاهــی قــرار گرفته ايــم کــه، از يکســو، حتــی دشــمنان عملــی مرشوطيــت و مصــدق می کوشــند بنــام او اعــامل خــود را توجيــه کننــد و، 

از ســوی ديگــر، مخالفــان او هــم بــا محــدود کــردن مصــدق بخــود مصــدق و برشــمردن برخــی خطاهــای شــخصی او، کــه از هــر انســانی رسزدنــی ســت و 

اتفاقــا مصــدق در ايــن مــورد کمــرت مدرکــی بدســت کســی داده اســت، ارتبــاط مفهــوم »مصــدق بــودن« بــا دســت آوردهــای انقــالب مرشوطــه را سســت 

کننــد. آشــکار اســت کــه در اينجــا دشــمن اصلــی اينــان مصــدق نيســت بلکــه خــود انقــالب مرشوطــه اســت؛ امــا آنــان بــه مصــدق تــري می زننــد تــا شــايد 

اصــول منــدرج در قانــون اساســی مرشوطيــت را تــريه و تــار کننــد.

آنچــه مــن می نويســم البتــه نبايــد بــه مفهــوم تصديــق صــد در صــد قانــون اساســی مرشوطــه، و لــذا بــی خطــا بــودن راه مصــدق، باشــد. در ايــن راســتا 

ــا ايــراد گــريان بــر ايــن قانــون اساســی، بخصــوص آنجــا کــه از مذهــب رســمی ســخن می گويــد و نطفــه ی شــورای نگهبــان اســالمی را می بنــدد،  مــن ب

همداســتانم. امــا اعتقــادم بــر آن اســت کــه ايــن قانــون ـ تــا بــه همــني امــروز ـ مرتقــی تريــن ســندی ســت کــه بدســت روشــنفکران و سياســتمداران ايــران 

نوشــته شــده و هــر آنچــه کــه در آينــده نوشــته خواهــد شــد فقــط بــر پايــه ی آن و در مقايســه بــا آن قابــل ارزيابــی و ســنجش خواهــد بــود؛ هامنگونــه 

کــه قانــون اساســی رژيــم اســالمی را هــم بــا محــک دســت آوردهــای عظيــم مرشوطيــت می ســنجيم و بــه ناهنجاری هايــش پــی می بريــم.

يعنــی، اينجــا هــم، همچــون همــه ی من هــای اساســی و تاريخــی، مــا را چــاره ای نيســت جــز اينکــه بکوشــيم ـ بقــول منتســکيو ـ دنبــال »روح قانــون« 

باشــيم. از آنجــا کــه قوانــني اساســی را نــه خداونــد متعــال می نويســد و نــه کســی مدعــی فراتاريخــی بــودن آنهــا ســت، مــا انســان های خاکــی گريــزی 

نداريــم جــز اينکــه محافــظ روح ايــن قوانــني باشــيم و هرکجــا کــه امــر پيــش بينــی نشــده ای در برابرمــان ظاهــر شــد چــاره را در انطبــاق پاســخامن بــا 

آن روح بيابيــم.

بــه گــامن مــن، روح قانــون اساســی مرشوطيــت مبتنــی بــود بــر تثبيــت حاکميــت ملــت، برقــراری آزادی هائــی کــه اکنــون بيشرتشــان از اعالميــه جهانــی 

حقــوق بــرش رس در آورده انــد، و نيــز جدائــی مذهــب از حکومــت. البتــه جــای اثبــات اينکــه چــرا آن »روح« واجــد ايــن ويژگی هاســت اينجــا نيســت و 

ايــن کار را وا می نهنــم بــه زمانــی کــه کســی ايــن اظهــار نظــر را بــه چالــش کشــد. در اينجــا فقــط می خواهــم ايــن نتيجــه را بگــريم کــه ايــن »روح« ـ 

بــا تثبيــت حاکميــت ملــی و »مــرشوط« کــردن قــدرت شــاه ـ بروشــنی نشــامنان می دهــد کــه در گوهــر خــود بــه چيــزی جــز حکومــت مــردم بــر مــردم 

نظــر نــدارد و الجــرم، بــاز در گوهــر خــود، يــک »مــن جمهــوری خــواه« اســت. حتــی ادعــا می کنــم کــه حکومتــی هــم کــه در آن شــاه نقشــی ســمبليک و 

ترشيفاتــی دارد و حــق دخالــت در امــور مــردم را نــدارد، و از لحــاظ مالــی حقــوق بگــري و نوکــر ملــت اســت و در آن قــوای ســه گانــه از هــم مســتقل اند 

و رياســت امــور اجرائــی کشــور بــا نخســت وزيــر منتخــب مــردم اســت )چــه مســتقيم و چــه غريمســتقيم( يــک حکومــت جمهــوری اســت و نــه ســلطنتی 

ـ حتــی اگــر پادشــاه هــم داشــته باشــد. و منی تــوان بــا مطــرح کــردن کشــورهائی همچــون ســوئد و نــروژ و اســپانيا »گوهــر جمهوريتــی« ايــن حکومت هــا 

را ناديــده گرفــت.

بــاری، بــا ايــن ســخن يادداشــتم را بپايــان بــرم کــه دکــرت محمــد مصــدق روح مرشوطيــت را دريافتــه بــود و اکنــون خــود بــه آن روح مبــدل شــده اســت. 

نــام مصــدق هــامن »کپســول زمــان« اســت کــه کل ماجــرای مرشوطيــت را در خــود بصورتــی فــرشده دارد و بزرگداشــت مصــدق نيــز، در هــر شــکل و 

هــر کجائــی، چيــزی جــز بزرگداشــت مرشوطيــت و همــه ی قهرمانــان آن نخواهــد بــود. يعنــی، فايــده ی بزرگداشــت او آن اســت کــه مــا، بــا ايــن کار، 

تاريــخ تالش هــای معــارص خودمــان بــرای رســيدن بــه آزادی، اســتقالل و حکومــت ملــی را جشــن می گرييــم و بــه نســل تــازه و نســل های آينــده بشــارت 

می دهيــم کــه در پــس آســامن تاريــک ايــن رسشکســتگی کــه رژيــم اســالمی بــا خــود آورده اســت ســتارگان تابنــده ای هــم وجــود دارنــد کــه می تــوان از 

آنهــا بــرای نــو ســازی فضــای سياســی کشــورمان الهــام گرفــت.

سه شنبه 27 ارديبهشت ۱۳84 - دنور، کلرادو، آمريکا
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بخش چهارم: مرشوطه و مرشوعه
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خرداد ماه امسال مانند هر سال دیگر در جمهوری اسالمی انگیزه ای است تا طرفداران »نهضت اسالمی« 
به بهانه خرداد سال ٤٢ به تفسیر های متفاوت از به پیروزی رسیدن انقالب بهمن ٥٧ و نقش اسالم در به 
مثر رساندن آن سخن بگویند. آنها بر این باورند که حرکت های اسالمی که در بیش از یک قرن در گذشته 
ادامه داشته سبب شد تا روحانیون که در راس مبارزه مردم قرار گرفته، مبارزه را به سویی سوق دهند که 

رسنگونی محمد رضا شاه را به ارمغان آورد.

ــوده اســت. یکــی »نهضــت  ــار هــم ب ــده در کن ــران، شــاهد وجــود دو پدی ــخ صــد ســال گذشــته ای تاری
ــی«. ــه خواه ــت مرشوط ــری »نهض ــالمی« و دیگ اس

ــا حضــور اســتعامر در ایــران از یــک ســو و از ســوی دیگــر  ــار تغییــرات در جامعــه ب حضــور آنهــا در کن
رونــد دمکراتیــزه کــردن جوامــع جهانــی همزمــان بــوده اســت. اســتعامر عــالوه بــر آنکــه بــه غــارت رسمایــه 
هــای ملــی کشــورها مــی پرداخــت، ناچارا«بــر رونــد رشــد رسمایــه داری و فرهنــگ لیربالــی نیز در کشــورهای 
مســتعمره تاثیــر مــی گذاشــت. آشــکار اســت در مقابــل رونــد دخالــت نیــروی بیگانــه، نیرویــی دســت بــه 
مقاومــت وســیع مــی زنــد کــه جامعــه ســنتی را از آن خــود مــی دانــد. ایــن نیــروی ســنتی از هــامن آغــاز 
شــکل گیریــش جبهــه ای را در دو ســو گشــود. از یــک ســو در مقابــل اســتعامر و از ســوی دیگــر در مقابــل 
نهضــت دمکراتیــک مــردم ایــران. گام اول را در هــامن آغــاز ظهــور نهضــت مرشوطــه برداشــتند و در صــف 

مرشوعــه خــود را ظاهــر ســاختند.

تضــاد میــان مرشوطــه و مرشوعــه کــه در اصــل مــی بایســتی بــه نفــع دمکراتیــزه کــردن جامعــه ایــران متــام 
مــی شــد راه درازی را در پیــش داشــت. بســیاری از کارشناســان انقــالب در ایــران و برخــی از طرفــداران ایــن 
دو جریــان در متامــی ایــن دوران بــه غلــط ســعی کــرده انــد کــه یکــی از ایــن دو را جانشــین دیگــری بخواننــد 

و ســعی در گمــراه کــردن جریــان بالنــده ای کــه از میــان ایــن دو رس بــر مــی آورد، مناینــد.

تــا تاریــخ ظهــور مرشوطــه و مرشوعــه در ایــران، جامعــه ایــران یــک جامعــه ســخت مذهبــی و اســتبدادی 
. بود

آنچه که از تضاد مرشوطه و مرشوعه، در حال تکوین است!

غالمرضا زنگنه
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ــر اســاس شــیوه  ــی ب ــود. مناســبات اجتامع ــه نقشــی نداشــتند، ب ــش هیچگون ــردم در رسنوشــت خوی ــه م ــر حکومــت ک ــن و هــم مظه ــاد دی شــاه هــم من

فئودالیســم اداره مــی شــد. یکــی از ویژگــی هــای حکومــت هــای فئودالــی اســتبداد و آمیختگــی آن بــا اصــول مذهبــی اســت کــه بــه حکومــت هــای ارتدکــس 

شــهرت دارنــد. مذهــب نقــش عمــده ای را در روابــط میــان افــراد اجتــامع بــازی مــی کــرد. تــا ایــن زمــان شــاه عــالوه بــر اینکــه مناینــده خداســت و توســط 

روحانیــون بــه تقدیــس کشــیده مــی شــد، حافــظ سیســتم ذکات و خمــس و بهــره مالکانــه و کار بــر روی زمیــن هــای فئــودال هــا و اوقــاف نیــز بــوده اســت. 

جــان و نامــوس کشــاورز بــه اربابــش تعلــق دارد کــه همــه آن امــور توجیــه مذهبــی نیــز داشــته اســت.

ــزاری و  ــا روســیه ت ــون از پادشــاه در رشکــت در دو جنــگ ب ــکار اســت و حامیــت روحانی ــل ان ــر قاب ــز نقــش مذهــب در کشورگشــایی غی در جنــگ هــا نی

شکســت در آن، قابــل تامــل اســت. بــا ایــن تقاصیــل نظــام رسمایــه داری و اســتعامر حافــظ آن هــر کجــا کــه پــا مــی گذاشــت بــه دگرگونــی ایــن گونــه نظــام 

هــا اقــدام مــی کــرد و یکــی از ویژگــی هــای اســتعامر انگلیــس در متامــی مســتعمرات زیــر ســلطه، نــه تنهــا تاءســی بــه لشــکر کشــی، بلکــه توســل بــه نفــوذ 

بــر سیاســتمداران جــاه طلــب و حامیــت از آنــان بــرای تســخیر قــدرت حکومتــی بــوده اســت. اســتعامر انگلیــس و بعدهــا کــه آمریــکا کــه از طریــق نخســت 

وزیــر وقــت قــوام الســلطنه پــا در جــای پــای انگلیــس گذاشــت عــالوه بــر آن کــه مخالــف دمکراتیــزه کــردن ایــران بــه شــکلی کــه ایرانیــان مــی خواســتند، 

بودنــد، عمــال« در ایــران تنهــا بــه اصالحاتــی مــی پرداختنــد کــه منافــع آنــان را تاءمیــن مــی کــرد و نــه منافــع مــردم و یــا روال طبیعــی دمکراتیــزه شــدن 

هامننــد ســایر کشــورهایی کــه بــه ایــن هــدف رســیدند.

بــرای تســلط بیشــرت بــر اوضــاع داخلــی ایــران بــه حکومــت قدرمتنــدی نیــاز داشــتند کــه بتوانــد همــه چیــز را تحــت کنــرتل در آورد. سلســله قاجــار عــالوه بــر 

اینکــه قــادر بــه کنــرتل اوضــاع نبــود, مکمــل بــر آن بــه خاطــر بقــای خویــش بــه رقیــب انگلیــس یعنــی روســیه تــزاری نیــز روی آورده بــود، کــه مــی بایســتی 

کنــار زده مــی شــد. دولــت انگلیــس از طریــق رضــا شــاه، اقدامــات عاجلــی بــرای رشــد خواســت اســتعامری خویــش کــه هامنــا امنیــت اقتصــادی و بــازار ایــران 

بــود بــه اجــرا در آورد. اینکــه گفتــه مــی شــود کــه رضــا شــاه بــرای پیرشفــت و تغییــر در جامعــه ســنتی ایــران گام هــای مهمــی را برداشــته اســت، گزافــه 

گویــی نیســت امــا بایــد ایــن را اضافــه کــرد کــه رضــا شــاه غیرمســتقیم زمینــه اقدامــات بعــدی در بــه ظهــور رســاندن رونــد دمکراتیــزه کــردن در ایــران را 

فراهــم مــی منــود و ایــن اقــدام از چشــم طرفــداران حفــظ جامعــه ســنتی بــدور نبــود و دشــمنی آنــان را بــا هــر گونــه رشــد جامعــه رسمایــه داری، تقویــت 

مــی کــرد. ایــن دو نیــروی واحــد در یــک غالــب یعنــی مرشوطــه و مرشوعــه مناینــده تضــادی بودنــد کــه نــوع حکومــت در ایــران را بــه چالــش مــی کشــید. 

یکــی خواهــان پــای بنــدی شــاه بــه قوانیــن ثابــت الهــی بــود و دیگــری تعهــد شــاه را بــه قوانینــی مــی دانســت کــه قانــون اساســی نامیــده مــی شــد و زمینــی 

بــود کــه توســط مناینــدگان نوشــته مــی شــد کــه بــه دمکراســی و جدایــی دیــن از سیاســت اعتقــاد نداشــتند و بــه شــکلی از اســتبداد حامیــت مــی کردنــد 

کــه مــی توانســت تــا حــدودی موقعیــت ایــران را در رشایــط جدیــد بــه وجــود آمــده، وفــق دهــد. البتــه نبایــد نقــش کســانی در میــان مرشوطــه خواهــان 

کــه قصــد خدمــت بــه پیرشفــت مملکــت داشــتند و بــا مرشوعــه خواهــان در مــی افتادنــد را فرامــوش کــرد امــا بایــد اذعــان داشــت کــه چاقــوی آنهــا منــی 

بریــد و همچنــان کــه در انقــالب بهمــن بودنــد جریاناتــی کــه از خمینــی انتقــاد مــی کردنــد ولــی نتوانســتند عمــال« در مقابــل رادیکالیســم مقاومــت کننــد 

و مســیر انقــالب را تغییــر دهنــد.

از نظــر دو جریــان فــوق، شــاه مــی بایــد بــه دو ســوی متضــاد کشــیده مــی شــد و ایــن عمــال« بــه معنــی تغییــر اساســی در سیســتم حکومتــی بــود. نظــری 

بــه قانــون اساســی دوران مرشوطــه و متمــم آن نشــان مــی دهــد کــه بــر چندیــن اصــل کلــی تاکیــد دارد کــه تفاوتــی بــا نــوع خواســت طرفــداران مرشوعــه 

نــدارد. ایــن بــه ایــن معنــا اســت ک جهــت و ســوی مرشوطــه بــه آینــده اســت، در حالــی کــه خواســت اصلــی مرشوعــه ثابــت نگــه داشــن رونــد حرکــت و 

مقاومــت در مقابــل رونــد دمکراتیــزه کــردن جامعــه بــود. تنهــا تئــوری تضــاد اســت کــه آشــکار مــی ســازد کــه مرشوطــه خــود جانشــین نظــام اســتبدادی 

نبــود بخشــی از تضــاد اســتبداد ســلطنتی و مذهبــی بــود کــه پــا بــه عرصــه وجــود مــی نهــاد. تــا آن زمــان شــاه ایــران هــر دوی آنــرا در دســت داشــت. بــا 

آمــدن رضــا شــاه در واقــع قوانینــی وضــع شــد کــه بــا اصــول اســالم، آنچــه کــه در قانــون اساســی مرشوطــه در نظــر گرفتــه شــده بــود هــم آوایــی نداشــت. 

کشــور بیشــرت بــه دمکراتیــزه کــردن متامــی پنــج رکــن اجتامعــی یعنــی خانــواده، سیاســت، اقتصــاد، مذهــب، فرهنــگ و بــا توجــه بــه کثیراملللــه بــودن ایــران 

تغییــر در کل سیســتم حکومتــی احتیــاج داشــت.   خانــدان پهلــوی بــا روی آوردن بــه اســتبداد، نتوانســتند بــه آنچــه کــه نیــاز جامعــه در کل بــود جامــه عمــل 

بپوشــانند. و ایــن هــامن جــرب تاریــخ اســت کــه در عیــن حــال کــه سیســتم هــای حکومتــی مخالــف تغییــرات همــه جانبــه اجتامعــی هســتند خــود بــا دســت 

خــود ناخواســته بــه آن چیــزی روی مــی آورنــد کــه تغییــرات مناســبات اجتامعــی را بــه همــرا دارد.

مرشوطــه و مرشوعــه تــا آنجایــی کــه مشــخص اســت بــه یکــی از اصــول اصلــی دمکراســی کــه هامنــا عــدم دخالــت دیــن در سیاســت و یــا بالعکــس اســت 

عالقــه ای نداشــتند. آنجــا کــه اصــل اول متمــم قانــون اساســی مرشوطــه وظیفــه پادشــاه را »مــروج ایــن مذهــب باشــد« )منظــور شــیعه اثنــی عــرشی اســت(، 

مــی دانــد.

در متمــم قانــون مرشوطــه اصــل دوم آمــده اســت کــه »در هــر عــری از اعصــار مــواد قانونیــه آن )منظــور قوانینــی اســت کــه در مجلــس شــورای ملــی 

بــه تصویــب مــی رســد( مخالفتــی بــا قواعــد مقدســه اســالم )کــه در قانــون اساســی جمهــوری اســالمی نیــز بــر آن تاکیــد شــده اســت( و قوانیــن موضوعــه 

حــرت خیراالنــام... نداشــته باشــد و معیــن اســت کــه تشــخیص مخالفــت قوانیــن موضوعــه بــا قواعــد اســالمیه بــر عهــده علــامی اعــالم هســت ... بــه هــامن 

شــکلی کــه در توصیــف شــورای نگهبــان، اصــل ٧٢ قانــون اساســی جمهــوری اســالمی آمــده اســت: »مجلــس شــورای اســالمی منی توانــد قوانینــی وضــع کنــد 

کــه بــا اصــول و احــکام مذهــب رســمی کشــور یــا قانــون اساســی مغایــرت داشــته باشــد. تشــخیص ایــن امــر بــه ترتیبــی کــه در اصــل نــود و ششــم آمــده بــر 

عهــده شــورای نگهبــان اســت.«
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چه در مرشوطه و چه در مرشوعه حرف آخر نه مردم بلکه روحانیون و یا پادشاه می زد.

چنانکــه در اصــل چهــل وچهــارم قانــون مرشوطــه آمــده اســت »اعلیحــرت هامیــون شاهنشــاهی مــی توانــد هــر یــک از مجلــس شــورای ملــی و مجلــس ســنا 

را جداگانــه و یــا هــردو مجلــس را درآن واحــد منحــل منایــد.« ایــن همــه قــدرت بــه پادشــاه و روحانیــون برخــالف نصــح رصیــح دمکراســی اســت و از اینجــا 

مــی تــوان اســتنباط کــرد کــه دخالــت اســتعامر و رشــد رسمایــه داری سیســتم حکومتــی ایــران را بــه دو نــوع سیاســت متضــاد تقســیم کــرد و آنهــم دو سیاســت 

اســتبدادی کــه تــا آنزمــان در ایــران ســابقه نداشــت سیاســت دســتگاه روحانیــت و سیاســت دســتگاه ســلطنت.

برخــالف تعریفــی کــه در زبــان عامــی بــرای سیاســت بیــان مــی دارنــد یعنــی دروغ، سیاســت بــه معنــی علمــی آن بــه منزلــه تــالش در جهــت کســب قــدرت 

اســت و از هــامن فــردای نهضــت مرشوطــه از آنجایــی کــه گفتــه مــی شــود هفــت درویــش در اقلیمــی بخســبند ولــی دو پادشــاه )دو قــدرت( در هفــت اقلیــم 

نگنجنــد تــالش بــرای کســب قــدرت یکــی از دیگــری آغــاز گشــت و در ایــن مبــارزه بــرای قــدرت، ســلطنت بــه کمــک اســتعامر در بدســت گرفــن حکومــت بــر 

دســتگاه دیانــت پیــروز گشــت. از آنجــا کــه سلســله قاجــار قــادر بــه ایــن کار نبــود، سلســله جدیــدی کــه وظیفــه ایــن امــر را بــر عهــده داشــت گام بــه صحنــه 

ظهــور رســاند. دســتگاه روحانیــت کــه بــه ســنت و رشیعــت متکــی بــود بــه مقابلــه بــه تصاحــب قــدرت از حکومــت پهلــوی برخواســت و از آنزمــان مبــارزه 

مذهبیــون »نهضــت اســالمی« نــام گرفــت نهضتــی کــه هــدف اصلــی آن تصاحــب قــدرت بــود کــه در بهمــن پنجــاه و هفــت بــه وقــوع پیوســت.

انقــالب بهمــن هامننــد انقــالب مرشوطــه بــه تضــاد ســلطنت و والیــت )قــدرت روحانیــت( در شــکل اســتبداد بــه نفــع دمکراتیزاســیون پایــان نــداد. قانــون 

ــد قانــون اساســی جمهــوری اســالمی دو نیــروی طرفــدار اســتبداد هیچــگاه  ــران بــود. هامنن ــا پیــروزی انقــالب بهمــن، قانــون اساســی ای اساســی مرشوطــه ت

نتوانســتند و نخواســتند بــه قوانیــن مرتقــی کــه در آن قیــد شــده اســت جامــه عمــل بپوشــانند. نویســندگان هــر دوی قوانیــن اساســی بــه شــاه و والیــت فقیــه 

آنقــدر قــدرت مــی دادنــد کــه تــا شــاید از روی صدقــه قوانیــن رضور را بــه اجــرا در آورنــد کــه بــه نفــع تــوده هــا بــود وایــن امــر هیچــگاه میــرس نشــد.

ایــن ســئوال و ســئواالت دیگــر همچنــان مطــرح اســت کــه چــرا مــردم بــا روحانیــون همــراه شــدند؟ چــرا ســازمان هــای سیاســی موجــود بــه دنبــال مــردم روان 

شــدند و بــه حامیــت از روحانیــون پرداختنــد؟ آیــا انقــالب ایــران زودرس بــود؟ اگــر ســعی کنیــم کــه ایــن تئــوری را بــه کنــار بگذاریــم کــه غــرب بــه دلیــل هــراس 

از کمونیســم حکومــت ایــران را بــه روحانیــون تســلیم کــرد بایــد بــرای ســئواالت فــوق یــک جــواب قانــع کننــده داشــت و آن اینکــه ابتــدا روشــن کنیــم کــه درک 

مــا از انقــالب چیســت؟ و چگونــه انقــالب را بــرای خــود ترســیم مــی کنیــم؟ بــرای برخــی انقــالب بــه معنــی تحوالتــی اســت کــه تغییــرات آنــی را بوجــود مــی 

آورد و مــردم بــه پاخواســته را از وضــع موجــود مــی رهانــد.

بــرای برخــی دیگــر انقــالب بــه معنــی تحــوالت آنــی اســت امــا مــردم را بــه آنچــه کــه مــی خواهنــد بــه رسعــت منــی رســاند بلکــه زمینــه هایــی را بــه منصــه 

ظهــور مــی کشــاند کــه از آن تحــوالت آتــی کــه خواســت اصلــی مــردم اســت را بــه نتیجــه مــی رســاند. انقــالب ناشــی از فشــار وضــع موجــود و فشــار تاءثیــرات 

جدیــد اســت. هــر انــدازه نیــروی بازدارنــده در مقابــل ایــن تحــوالت قــوی تــر باشــد، شــدت انفجــار انقــالب بیشــرت اســت. در بزرگرتیــن انقالبــات جهــان از جملــه 

انقــالب کبیــر فرانســه و انقــالب اکتــرب روســیه هیچــگاه در هــامن پیــروزی انقــالب مــردم بــه هــدف خــود نرســیدند اگــر انقــالب را هامننــد آتشفشــان هــای 
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اجتامعــی بدانیــم چگونــه ممکــن اســت تــا زمانیکــه آتشفشــان آکتیــف اســت بتــوان از بازســازی و ســازندگی صحبــت کــرد و مــا همیــن مشــکل را امــروزه داریــم 

کــه بقایــای آتشفشــان انقــالب ایــران چــه هنــگام از حرکــت بــاز مــی ایســتاد تــا مــا بتوانیــم بــه ســازندگی بپردازیــم. حــوادث آمــدن ناپلئــون بعــد از انقــالب فرانســه 

ســالها بــه طــول کشــید. انقــالب اتحــاد جامهیــر شــوروی تــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم آکتیــف بــود. و انقــالب ایــران از ایــن امــر مثتســنی نیســت. روحانیونــی کــه از 

جامعــه مدینــه فاضلــه ســخن مــی گفتنــد خــود مخــرب تریــن نیروهــای انقــالب هســتند. امــا چــرا درســت بایــد روحانیــون ایــن رهــربی را در دســت بگیرنــد. دلیــل آن 

را نبایــد تنهــا بــه اینکــه آنهــا مــردم را فریــب دادنــد خالصــه کــرد بلکــه ریشــه تاریخــی و فلســفی و روانشناســی دارد و آن ناشــی از درک مــردم و روحانیــون نســبت 

بــه زندگــی بهــرت اســت کــه در ظهــور مهــدی ظاهــر مــی شــود. روحانیــون و مذهبیــون انقــالب مهــدی را در دو مرحلــه ایــن گونــه ترشیــح مــی کننــد. ابتــدا مقدمــات 

آمــدن مهــدی و دوم آمــدن مهــدی. تــدارک آمــدن مهــدی گســرتش ظلــم و فســاد اســت البتــه آنهــا خــود را کســانی کــه ظلــم وفســاد را گســرتش مــی دهنــد منــی داننــد 

جــز فرقــه ای بــه نــام انجمــن حجتیــه، بلکــه دیگــران را مســبب ایــن امــر قلمــداد مــی کننــد.

مثــال« خانــواده پهلــوی را در گذشــته. آنهــا تــا قبــل ار انقــالب در مراســم مذهبــی خویــش در راســتای بــه ســمت خویــش خوانــدن مــردم چنیــن تبلیــغ مــی کردنــد 

کــه ظلــم و فســاد در زمــان محمــد رضــا شــاه آنقــدر زیــاد شــده اســت کــه مقدمــات ظهــور مهــدی نیــز فراهــم گشــته اســت. حــال اگــر مقدمــات آمــدن مهــدی در 

انقــالب بهمــن فراهــم اســت پــس چــرا مهــدی ظهــور منــی کنــد و از آنجــا کــه منــی تواننــد آیتاللــه خمینــی را مهــدی بنامنــد، ســعی مــی کننــد کــه آیــت اللــه خمینــی 

را نایــب مهــدی بنامنــد.

ســاخن جامعــه موعــود در میــان علــامی شــیعه یــک امــر ایــده الیســتی محــض اســت، کــه در آن سوسیالیســم خیالــی و برابــری و اخــوت اســالمی بزرگرتیــن نقــش 

را بــازی مــی کنــد. بحــث قلســفی در ایــران هیچــگاه بــه خــارج از حــوزه هــا راه نیافتــه اســت و اصــوال« کشــور ایــران برخــالف کشــورهای اروپایــی از ســابقه وجــود 

مــدارس فلســفی کــه جــدا از کلیســا بــوده انــد، بــری بــوده اســت.

بعضــی بــر ایــن گامننــد کــه مذهبیــون سوسیالیســم خــواه بــه مــردم همیشــه دروغ گفتــه انــد امــا بایــد یــادآور شــد تخیــل در عیــن حــال کــه مــی توانــد بــه دروغ 

تبدیــل شــود امــا الزمــه شــکل گیــری آن در هــامن آغــاز رضورتــا« بــه مثابــه دروغ گفــن و فریــب نیســت.

سوسیالیســم تخیلــی کــه در ایــران بیشــرت بــه سوسیالیســم مذهبــی شــناخته شــده اســت تــا قبــل از انقــالب ریشــه در جامعــه ســنتی مــردم داشــت کــه خــود بــه دوران 

مناســبات فئودالیســتی کــه حداقــل تاثیــرات فکــری آن در اذهــان نســلی کــه رهــربی انقــالب را در دســت داشــت بــه متــام کــامل موجــود بــوده اســت. ظهــور مهــدی 

یــک امــر فلســفی اســت کــه بــدون دســت یابــی بــه دالیــل رشــد آن قابــل بحــث منــی توانــد باشــد.
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سنجش دو انقالب

 و یک جنبش
مهرداد آبادیان

 ســی امیــن ســالگرد انقــالب اســالمی فرصتــی پیــش آورد تــا برخــی تحلیلگــران و سیاســی نــگاران 
ــه  ــدگاه هــای  گوناگــون ب ــد و از دی ــز بیاندازن ــداد شــگفتی انگی ــن روی ــه ای ــو نگاهــی ب ــی از ن ایران
تجزیــه و تحلیــل آن بپردازنــد. در برخــی از ایــن تحلیــل هــاء عمدتــا تاریخــی،  نظریــه ای بــه چشــم 
مــی آیــد کــه انقــالب اســالمی را در راســتا و پیآینــد دو  رویــداد بــزرگ یــک ســدهء گذشــته، یعنــی 

انقــالب مرشوطیــت و جنبــش ملــی کــردن صنعــت نفــت، مــی دانــد.

چنیــن نظریــه ای، ســه رویــداد  نامــربده را منودهــای گوناگــون پویــش یگانــه ای مــی انــگارد کــه در 
بــن آن خواســت هــای آزادی، دمکراســی و احــرام بــه حقــوق مــردم نهفتــه بــوده اســت کــه البتــه 

هیــچ کــدام نیــز موفــق بــه تحقــق ایــن خواســت هــا نشــده انــد.

ــک  ــالب و ی ــا«ء دو انق ــدی ه ــا« و »ناهامنن ــدی ه ــنجش »هامنن ــا س ــاه، ب ــتهء کوت ــن نوش در ای
ــم. ــان دهی ــتی را نش ــن برداش ــتی چنی ــا نادرس ــتی ی ــیم درس ــی کوش ــش م جنب
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 در زمینهء هامنندی های مهم این سه رویداد، موارد زیر به چشم می آیند:

۱ - هــر ســهء ایــن رویدادهــا جنبــش هایــی عمدتــاً شــهری  بودنــد؛ بــه ایــن معنــی کــه روســتاییان، هــم چــون طبقــه ای اجتامعــی، نــه مشــارکتی کارآمــد در آن هــا 

داشــتند و نــه حضــوری چشــمگیر.

2- ســه نیــروی ســنتی و مذهبــی جامعــهء شــهری، یعنــی بازاریــان و اصنــاف، روحانیــان، و رسانجــام لوطیــان )مــن ایــن واژه رامناســب تــر از واژهء فرانســوی لومپــن 

مــی دانــم.(، نقــش مهمــی در پیشــربد یــا ایســتایی  آن داشــتند؛

۳- در هر رویداد، توده های سنتی و فرو دست جامعه را روحانیان به میدان آوردند و گاه رهربی کردند .

در پهنهء نا هامنندی ها می توان نکته های زیر را  در سه مورد »خواست ها و هدف ها«، »آرایش نیروها« و »ایده های راهنام« را دید :

 

الف – خواست ها و هدف ها :

ـ انقــالب مرشطیــت، کــه در آغــاز بــا بــه شــکل جنبشــی اعرتاضــی بــه راه افتــاد و خواســت اصلــی اش برپایــی عدالــت خانــه بــود، پــس از انــدک زمانــی، زیــر نفــوذ 

اندیشــه هــای روشــنفکران لیــربال، بــه جنبشــی تبدیــل شــد بــا خواســت هــای بنیادینــی چــون برچیدگــی اســتبداد، بنیادگــذاری نطــام دمکراســی پارملانــی، حکومــت 

قانــون و قانومنــداری، رســمیت یابــی حقــوق و آزادی هــای فــردی و....

ـ جنبــش ملــی کــردن صنعــت نفــت خواســت روشــنی را در برابــر خــود نهــاد کــه هامنــا کوتــاه کــردن دســت انگلســتان از صنعــت نفــت و ملــی کــردن بزرگرتیــن 

واحــد صنعتــی کشــوربود .ایــن جنبــش خواســت سیاســی دیگــری ماننــد تغییــر رژیــم و یــا  خواســت هایــی در راســتای دگرگونــی بنیــادی ســاختارهای اقتصــادی و 

اجتامعــی نداشــت.  

ــا هــدف  _ انقــالب اســالمی، کــه بــر بســرت ناخشــنودی هــای همــه گســرت بــه راه افتــاد و بــه تنــدی رنــگ دینــی بــه خــود گرفــت، جنبشــی بــود رصفــاً سیاســی ب

ــی پادشــاه. رسنگون

ب— آرایش نیرو ها:

ـ در انقــالب مرشوطیــت، رفتــه رفتــه، موافقــان و مخالفــان، آزادیخواهــان و اســتبدادیان و مرشوطــه طلبــان و مرشوعــه خواهــان، کــم و بیــش، در برابــر هــم صــف 

آراســتند و حتــا در دوره ای کشــاکش آنــان بــه در گیــری هــای خشــونت آمیــز تــا  مــرز جنــگ داخلــی کشــیده شــد. در ایــن انقــالب هــر چنــد در هــر دو جبهــه 

رهــربان برجســته ای رخ  منودنــد امــا رهــرب یگانــه و فرهمنــدی پدیــد نیامــد ؛

ـ در جنبــش ملــی کــردن صنعــت نفــت، پــس از تثبیــت اصــل ملــی کــردن و خلــع یــد، رفتــه رفتــه کشــاکش میــان نیروهــای سیاســی گوناگــون روی منــود . صــف بنــدی 

و ترکیــب نیروهــا، بــه ویــژه پــس از ســی ام تیــر مــاه ۱۳۳۱، بــه رویارویــی هــا و در پایــان  بــه بــن بســتی راه بــرد کــه رسانجــام بــا کودتــای 28 امــرداد ۱۳۳2 کار بــه 

ســود جبهــه ای از  مخالفــان دکــرت  مصــدق  بــه پایــان رســید. در آغــاز، پیــکار را یــک پیشــوای سیاســی )دکــرت مصــدق( بــا همــکاری یــک پیشــوای مذهبــی – سیاســی 

)کاشــانی( پیــش مــی بــرد امــا اختــالف ایــن دو پــس از ســی ام تیــر و پیوســن کاشــانی بــه مخالفــان مصــدق رضبــه ای ســختی بــه جنبــش زد. هیــچ یــک از ایــن دو 

پیشــوا رهــرب فرهمنــد شــمرده منــی شــدند.

ـ در انقــالب اســالمی اکرثیــت مــردم شــهر نشــین  کشــور، تــوده وار، در پــی روحانیــت بــه راه افتادنــد و نیروهــای سیاســی بــا چشــم پوشــی از تفــاوت هــا و اختــالف 

هــای خــود، همســو در راســتای هدفــی یگانــه، یعنــی رسنگونــی شــاه، راه پوییدنــد. ایــن انقــالب رهــربی فرهمنــد و بــی چــون و چــرا داشــت.

 

پ ــ ایده های راهنام:

ـ انقــالب مرشوطیــت برپایــهء اندیشــه هــای لیربالــی و ملــی گرایــی شــکل گرفــت و ســاختامن ایرانــی نویــن را ـ بــا بنیــاد گــذاری نهادهــای مــدرن ـ در چشــم انــداز 

خــود  داشــت. ایــن انقــالب از ایــن رو بنیــاد گــر شــمرده مــی شــود کــه مــی خواســت نهادهــای  مــدرن سیاســی )مجلــس قانونگــذاری، حــزب هــای سیاســی و..(، 

دســتگاه هــای مــدرن و کارآمــد دولتــی و نهــاد هــای مدنــی ) انجمــن هــا و...( را برپــا دارد. ایــن انقــالب مــی کوشــید دســتاوردهای متــدن مــدرن غــرب را بــه ایــران 

آورد تــا جامعــه ای عقــب مانــده و اســتبداد زده را بــه کاروان متــدن و پیرشفــت برســاند. و اگرچــه در مرحلــه ای، ایــن انقــالب  بــه نــربد بــا پشــتیبانان بیگانــهء اســتبداد 



گیتی مداری - 151گیتی مداری - 150

و ارتجــاع برخاســت امــا  غــرب ســتیز نبــود؛      

ـ جنبــش ملــی کــردن صنعــت نفــت بــر بســرت ناسیونالیســم ایرانــی  شــکل گرفــت. نفــوذ دیرینــه و چشــمگیر انگلســتان در پهنــهء سیاســی و اقتصــادی  

کشــور، اشــغال ایــران در دو جنــگ جهانــی و... زمینــه ســاز ایــن جنبــش شــد. امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن جنبــش انگلیســی ســتیز بــود نــه غــرب ســتیز؛         

ـ از آنجــا کــه انقــالب اســالمی جنبشــی بــود ســلبی و نــه ایجابــی، یعنــی خواســت کــم و بیــش همگانــی رسنگونــی شــاه را بعنــوان آمــاج خــود داشــت، ایــدهء 

راهنــامی آن نیــز در برچیدگــی پادشــاهی پهلــوی خالصــه مــی شــد. شــعارهای آزادی، اســتقالل، حکومــت )و ســپس جمهــوری( اســالمی ناروشــن و تعریــف 

ناشــده مانــد. افــزون بــر ایــن، نیروهــاء آزادیخــواه در میــان نیروهــای فعــال در انقــالب، اقلیــت ناچیــزی بشــامر مــی رفتنــد.

 بــا توجــه بــه مــواردی کــه بــر شــمردیم، هــر آینــه نــا هامننــدی هــا و هامننــدی هــا را بســنجیم درمیابیــم کــه ناهامننــدی هــا بــر هامننــدی هــا مــی چربنــد 

و، از ایــن رو، منــی تــوان ادعــا کــرد کــه ایــن ســه رویــداد هــدف هــا و خواســت هــای یگانــه ای داشــتند و در یــک راســتا راه مــی پوییدنــد. هــر یــک از ایــن 

ســه رویــداد تاریخــی تفــاوت هــای بنیادینــی بــا یکدیگــر دارنــد کــه همســویی و یکســان انــگاری آنهــا ســاده اندیشــانه و پنــدار باورانــه مــی منایــد. ایــن 

نکتــه را نیــز  بیافزاییــم کــه جــای خیــزش ارتجاعــی ۱5 خــرداد ۱۳42 در ایــن زنجیــره ســازی تاریخــی خالــی اســت.

       

 در پایــان، نگاهــی گــذرا بــه جریــان هــای فکــری و ایدئولوژیکــی مــی اندازیــم کــه زمینــه ســاز انقــالب ۱۳57 شــدند و پــس از برچیدگــی دودمــان پهلــوی 

بیشــرت خــود را منايــان ســاختند. مهــم تریــن  ایــن جریــان هــا  عبــارت بودنــد از »لیربالیســم«، »کمونیســم« و »اســالم سیاســی«.     

جریــان نخســت، »لیربالیســم«، چــه از نظــر فکــری و چــه از نظــر سیاســی، بســیار ناتــوان بــود و پــژواک چندانــی نیــز در جامعــه نداشــت و بــه تنــدی در 

برابــر رادیکالیســم پیرشونــدهء جنبــش بــه کنــاری رانــده شــد.

جریــان »کمونیســم«، چــه در گرایــش پیــکار مســلحانه و چــه در گرایــش سیاســی ـ انقالبــی خــود، چنــدان در تــار و پــود عملزدگــی و فرقــه گرایــی و خشــک 

اندیشــی گرفتــار شــده بــود کــه نتوانســت جــز کیــش انقــالب و رادیکالیســم تنــد و تــوده زدگــی )یــا کارگــر زدگــی( ارمغــان دیگــری بــرای وضعیــت بحرانــی 

ســال هــای پیــش از انقــالب بیــاورد.

»اســالم سیاســی« را جریانــی مــی نامیــم کــه، بــا برداشــتی متفــاوت از نگــرش ســنتی شــیعه بــه قــدرت سیاســی و سیاســت، خواهــان نقــش پــر رنگــرت دیــن 

در پهنــهء سیاســی و تبدیــل آن بــه ابــزار بســیج تــوده هــای مســلامن در راســتای برپایــی حکومتــی اســالمی بــود. گذشــته از فداییــان اســالم و سوسیالیســت 

ــان اســالمی  ــد از، يکــی »جری ــارت ان ــان عمــدهء اســالم سیاســی در دهــهء چهــل و پنجــاه عب هــای خــدا پرســت در ســال هــای بیســت و ســی، دو جری

روحانیــت سیاســی« بــه رهــربی آیــت الــه خمینــی، و ديگــری »جریــان اســالمی غیــر روحانــی سیاســی« کــه مهــم تریــن مناینــدگان آن مجاهدیــن خلــق و 

علــی رشیعتــی شــمرده مــی شــدند.

جریــان نخســت، بــا گسســت از نگــرش سیاســی تشــیع، طــرح حکومــت اســالمی بــه رهــربی روحانیــان را پیــش نهــاد. ایــن جریــان مــی خواســت اصــول و 

قانــون هــای فقهــی و اســالمی را در جامعــه حاکــم گردانــد، آنچــه را غیــر اســالمی مــی شــمرد از جامعــه بزدایــد و آنجــه را کــه زدودنــی نیســت یــا بــه آن 

نیــاز دارد اســالمی کنــد یــا بــه آن رنــگ اســالمی زنــد. بدینســان، بــا نگاهــی بــه جامعــهء آرمانــی صــدر اســالم،  تــالش مــی ورزیــد عنــارصی را از گذشــته بــر 

گیــرد و  ـ در صــورت لــزوم، بــا کاســت و افــزوده هایــی و گاه بــا پیرایــه بنــدی ـ آن را بــه اکنــون آورد و تــا جایــی کــه بشــود، بــر جامعــه تحمیــل کنــد. ایــن 

جریــان غــرب ســتیز، ضــد فمینیســت و مخالــف لیربالیســم سیاســی بــود.

جریــان دوم، آگاه بــه  ناتوانــی دیــن  اســالم در رقابــت بــا ایدئولــوژی هــای مــدرن، بــه ویــژه مارکسیســم، تــالش ورزیــد تــا دیــن را تبدیــل بــه ایدئولــوژی 

سیاســی کنــد. در ایــن راســتا ابزارهــای فکــری را از ایدئولــوژی هــای دیگــر، بــه ویــژه از مارکسیســم، برگرفــت، آنهــا را بــه گذشــته بــرد و کوشــید منونــه هایــی 

از آنهــا را در تاریــخ اســالم بیابــد، یــا جعــل کنــد، و ســپس، بــه آنهــا رنــگ اســالمی بزنــد و بــه اکنــون بیــاورد. ایــن جریــان خواهــان حاکمیــت روحانیــت و 

حتــا روحانیــت سیاســی نبــود بلکــه گونــه ای دیکتاتــوری جهــان ســومی بــا زیــب و زیــور اســالمی )از نــوع الجزایــر پــس از اســتقالل( را در نظــر داشــت. ایــن 

جریــان در چیرگــی ایدئولوژیکــی اســالم سیاســی بــر جامعــه، گســرتش اســالم سیاســی بــه ویــژه در میــان دانشــجویان و دانــش آمــوزان، و در خلــع ســالح 

ایدئولوژیکــی چــپ نقــش مهمــی بــازی کــرد. ایــن جریــان  ضدامپریالیســت، غــرب ســتیز، ضــد فمینیســت و مخالــف لیربالیســم بــود.

پــس از انقــالب، جریــان نخســت، بــا جــذب بخشــی از نیــرو هــا و عنــارصی از رادیکالیســم فکــری و عملــی جریــان دوم، و نیــز بــا بهــره جویــی از پشــتیبانی 

و همــکاری بخــش مهمــی از چــپ مارکسیســت از رژیــم اش، هــم باقیامنــدهء ایــن جریــان و هــم کل چــپ مارکسیســت را، نخســت خلــع ســالح فکــری، و 

ســپس منــزوی کــرد و رسانجــام در هــم کوفــت. 

بهمن ماه ۱۳87      
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رسدبیر:

»در ســال گذشــتهء ايرانــی )1398(، حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان 
موفــق شــد خربگــزاری مســتقل خــود را بــا نــام »خــربگاه« راه انــدازی کند. 
ســاختار خــربگاه اينگونــه پيــش بينــی شــد کــه هــر روز يــک يادداشــت 
ــار  ــه مســائل نظــری ســکوالر دموکــرات هــا و در پــی آن اخب مربــوط ب
ــرش  ــی منت ــای ايران ــرات ه ــکوالر دموک ــرای س ــه ب ــل توج ــرهء قاب روزم
شــوند. بــرای ايــن کار تصميــم گرفتــه شــد کــه تــا پايــان ســال هــر کــدام 
از اعضــاء حــزب کــه عالقمنــد باشــند وظيفــهء نوشــن يادداشــت روز را 
بــر عهــده بگرنــد. بديــن منظــور هيئــت تحريريــه ای متشــکل از چنــد 
تــن از اعضــاء حــزب )ميــالد آقائــی، محمــود ابطحــی، مقــداد عســگریان، 
ســپيده قياســوند، و منوچهــر یزديــان( ايــن وظيفــه را بــر عهــده گرفتــه 
و بیــش از 50 مقالــه را بــرای خــربگاه تهيــه کردنــد. از آنجــا کــه نوشــته 
هــای اعضــاء حــزب اغلــب حــاوی مطالــب نظــری معطــوف بــه مواضــع 
حــزب بــود، تصميــم بــر آن شــد کــه در شــامره هــای کنونــی و آينــدهء 
ــه  ــا ب ــم ت ــن مقــاالت را منتــرش کني ــی از اي ــی مــداری« بخــش هائ »گيت

اســناد حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان افــزوده شــوند.

بــرای ايــن شــامرهء »گيتــی مــداری« برخــی از يادداشــت هــای آقــای   
منوچهــر يزديــان را انتخــاب کــرده ايــم. ايشــان در طــی دو ســال اخــر 
ســومني دبــرکل حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان بــوده انــد و از هيــچ 
کوششــی بــرای جــا افتــادن و گســرش شناســه هــای حــزب دريــغ نکــرده 
ــیار  ــب بس ــاوی مطال ــان ح ــی ایش ــدهء کنون ــاب ش ــاالت انتخ ــد. مق ان
ــپهر  ــاری در س ــا مســائل ج ــورد کار حــزب و برخــورد آن ب ــی در م مهم
ــه  ــون اينگون ــه اکن ــحاليم ک ــوند و خوش ــی ش ــوب م ــا محس ــی م سياس
ــربگاه«،  ــایت خربی»خ ــب در وب س ــر مطال ــه عم ــبت ب ــب را، نس مطال
ــار خواننــدگان »گيتــی مــداری«  قــرار مــی  بصــورت پايدارتــری در اختي

دهیــم. 
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در نرشيهء »خربگاه« 

)خربگزاری حزب سکوالر دموکرات ايرانيان(

برخی از نوشته های منوچهر يزديان

مقدمه
در اســناد و تفاهمنامه   هــای بســیاری از گــروه هــای سیاســی مخالــف حکومــت اســالمی ایــران، اصــل »حفــظ متامیــت ارضــی کشــور« یکــی از شــاه   

بیــت هــا اســت. گنجانــدن چنیــن اصلــی در ادبیــات گروه هــای ایــران دوســت و ملــت  مــدار نشــان از آگاهــی کنشــگران سیاســی و فرهنگــی ایرانــی نســبت بــه 

ــت؟ ــی اس ــران کاف ــت ای ــت مل ــران و حاکمی ــظ ای ــتای حف ــی« در راس ــت ارض ــداری از متامی ــر »پاس ــد ب ــا تأکی ــا آی ــت آن دارد. ام ــان و اهمی ــظ کشورش حف

تجربــه بــه ايــن پرســش پاســخ منفــی مــی دهــد. مثــالً، در کشــور همســایهء مــا، عــراق، وضعیــت طــور دیگــری اســت. »کشــور عــراق«، بــا مرزهــای   

مشــخص اش از ســوی ســازمان ملــل متحــد برســمیت شــناخته شــده امــا مــردم یکپارچــه ای بنــام »ملــت عــراق« تنهــا در آرزوهــای ســکوالرهای عراقــی باقــی مانــده 

ــن کشــور. ــه در زندگــی روزمــره مــردم ای اســت، ن

پس آیا حفظ متامیت ارضی یک کشور در گرو وجود یکپارچهء ملت آن است؟  

***

کشور ایران
اگــر چــه واژهء »ایــران« بــرای مــردم اش یــادآور تاریــخ و فرهنــگ مشــرتک آنهاســت و بــه آن عشــق مــی ورزنــد امــا، در مباحــث حقوقــی، کشــوری بــه   

نــام »ایــران«، کــه بــه لحــاظ جغرافیائــی در فــالت ایــران قــرار گرفتــه، رسزمینــی اســت تاریخــی بــا پیشــینهء هــزاران ســاله کــه مرزهــای کنونــی اش توســط ســازمان 

ملــل متحــد و اعضــای آن برســمیت شــناخته شــده اند. ایــن کشــور، از پیــش و پــس از تشــکیل ســازمان ملــل متحــد، همــواره دارای حکمرانانــی بــوده اســت کــه، 

خــوب یــا بــد، ایراندوســت یــا ایرانــی ســتیز، بــر ایــن کشــور حکومــت کــرده و مــی کننــد.

 

ملت ایران   
در عــني حــال، کشــور ایــران رسزمیــن مشــرتک مردمــی اســت کــه در آن زندگــی مــی کننــد و شــهروند آن محســوب مــی شــوند. بــه ایــن مــردم، بــدون   

در نظــر گرفــن نــام، ثــروت، زبــان و بــاور دینــی و غیــر دینــی، »ایرانــی« مــی گوینــد و همــهء آنهــا بــا هــم بــر ایــن پهنــه »ملــت ایــران« را تشــکیل داده انــد. و 

ــد.  ــی دهن ــرار م ــان خــود ق ــار وارث ــر آن را در اختی ــی دیگ ــرده و در نوبت ــه ارث ب ــران را ب ــی کشــور ای ــچ ترشیفات ــدون هی ــا ب ــی ه ــني ایران هم

در واقــع، شــهروندان ایــران )ملــت( مجموعــاً مالــک کشــور خــود هســتند. ایــن »مالکیــت مشــاع« پایــهء حقانیــِت حاکمیــِت ملــت بــر کشــور اســت.   

ایــن حاکمیــت شــامل حــق قانونگــذاری، حــق داوری و دادگســرتی و حــق مدیریــت کشــور، کــه بــه مجــری ایــن حــق آخــر »دولــت« هــم مــی گوینــد، هســتند.

الزم بــه توضیــح اســت کــه موجودیــت »حکمرانــی ناحــق« )بــدون وجــود رضايــت اکــرث ايرانيــان( و وجــود »حکمرانــان مســتید« در ايــن کشــور، هيــچ   

ــت. ــرده اس ــالش ک ــارزه و ت ــور مب ــر کش ــود ب ــت خ ــامل حاکمی ــرای اع ــواره ب ــت هم ــن مل ــربده و ای ــن ن ــت را از بی ــت مل ــت و صالحی ــدام حقانی ک

حفظ »متامیت ارضی« در گرو  پاسداری از »یکپارچگی ملت ایران« است
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اُمت مداری، آن سوی اِتنیک مداری   
خمینــی و اعــوان و انصــارش تــالش کردنــد بجــای »ملــت ایــران« موجــودی بنــام »اُمــت اســالمی« را اخــرتاع کننــد کــه در واقــع چیــزی نبــود جــز مجموعــه   

ای خيالــی از مســلامنان تســليم بــه ســلطهء آخوندهــا و پراکنــده در »کشــور - ملــت« هــای مختلــف. خيلــی از آن جهــت کــه چنــني موجــودی را، بــه زبــان مولــوی، 

خــدا هــم نافريــد. در نتيجــه، از آنجــا کــه ملــت ایــران نــه از اخرتاعــات جنــگ طلبانــهء »خمینــی چــی هــا« بلکــه از واقعیــات پربامــون شــان پیــروی کــرده و مــی 

ــد. ــر مــی گردن ــرون از آن هــر روز نخ منات ــران و بی ــی« در ای ــد، اوهامــات »اُمت کنن

از ســوی دیگــر، مدتــی اســت کــه در بحــث هــای سیاســی گاهــی بجــای »ملــت ایــران« از چیــزی بنــام  مجموعــهء »اتنیــک« و »اتنیــک هــا« نــام بــرده   

و گفتــه مــی شــود کــه بایــد »حقــوق سیاســی، حقــوق اجتامعــی و حقــوق فرهنگــی آنهــا برســمیت شــناخته شــوند«. ایــن ابــرازات حاصــل نگريســن بــه مــردم و 

ملــت ایــران بــا عينــک »اتنیکــی« اســت. نــرد ایــن مفــرسان ایــران از اتنیــک هــای مختلفــی تشــکیل شــده و ایــن اتنیــک هــا بایــد دارای حقــوق سیاســی، اجتامعــی 

ــه خــود باشــند. و فرهنگــی محصــوص ب

امــا، در واقعيــت، هيــچ روشــن نیســت کــه اجــزاء ایــن اتنیــک هــا چــه کســانی هســتند، در کجــا زندگــی مــی کننــد و نيــز چــه وجــوه مشــرتکی اعضــای   

یــک »اتنیــک» را بهــم وصــل مــی کننــد. آیــا منظــور از اتنیــک وجــود زبــان مشــرتک، بــاور دینــی و مذهبــی مشــرتک، نحــوهء زندگــی )کــوچ یــا ســاکن(، و ... اســت؟ 

آیــا دراویــش کــه زبــان هــای مــادری گوناگونــی دارنــد ماهيــت »اتنیکــی شــان« »درویشــی« اســت یــا اينکــه جــز مــورد درويشــی در مــوارد ديگــر نیــز از هــم جــدا 

شــده و در تقســیامت زبانــی قــرار مــی گیرنــد؟ ایــن پرســش بــرای باورمنــدان شــاخه هــای متعــدد مذهــب ســنی و همچنیــن مذهــب شــیعه نیــز صــادق اســت. آیــا 

ســیعیان و ســنی هــا بــا فرقــه هــای گوناگــون شــان اتنیــک هــای خودشــان را دارنــد؟ تکلیــف کــرد شــیعه و کــرد ســنی چیســت؟ وضعیــت اعضــای یــک اتنیــک کــه 

ســاکن شــهرهای فرضــی اتنیــک هــای دیگــر هســتند چیســت؟ کُردهــا، بلــوچ هــا، عــرب هــا، تــرک هــا، لُرهــا ... کــه در تهــران و شــهرهای مشــابه ســاکن انــد چــه 

ــرد اســت یــا تُــرک یــا »مخلــوط«؟ و ده هــا پرســش دیگــر. وضعیتــی خواهنــد داشــت؟ ارومیــه در قلمــرو اتنیــک کُ

اگــر تئــوری »اُمــت اســالمی« خمینــی منطقــه را بــه جنــگ و خونریــزی کشــانده اســت، تحقــق تئــوری »ایــران اتنیکــی« هــم رصفــاً جنــگ و خونریــزی   

را بــه داخــل ایــران خواهــد کشــید. و يادمــان باشــد کــه جنــگ ســاالران همــواره از جنــگ بهــره بــرده و تنهــا از راه گــرم کــردن تنــور جنــگ مــی تواننــد بــر اراده و 

ــک.   ــر پرچــم اســالم باشــد چــه پرچــم اتنی ــال مــردم مســلط شــوند؛ چــه زی جــان و م

 

تجربهء عراق
کشــوری کــه امــروز عــراق نامیــده مــی شــود در ســال ١٩١٨، پــس از شکســت عثامنــی از بریتانیــا، بــا نــام »ایالــت عــراق« تشــکیل و تحــت کنــرتل بریتانیــا   

ــت. ــتقالل یاف ــران، اس ــرتل ديگ ــور آزاد از کن ــک کش ــوان ی ــم، بعن ــال ١٩٣٢ ه ــد و در س درآم

پــس از ســقوط حکومــت صــدام حســین بدســت ارتــش آمریــکا و متحدیــن اش در ســال 200۳ سیســتم سیاســی جدیــدی در عــراق پایــه گــذاری شــد؛   

سیســتمی کــه از آن پــس فعالیــن سیاســی آینــده نگــر ایرانــی را بیــش از پیــش نگــران ماجراجوئــی هــا و ایلخانــی  گرائــی هــای گــروه هــای سیاســی - عشــیرتی و 

ــت.        ــرده اس ــران ک ــای ای ــرون مرزه ــی درون و بی ــی مذهب گاه

عــراق، در نظــام سیاســی کنونــی اش، دارای یــک قانــون اساســی جدیــد و سیســتمی دو ریاســتی اســت. یعنــی يــک رئیــس جمهــور ترشیفاتــی کــه مــی   

ــن حــال، عــراق دارای یــک پارملــان  ــی امــور کشــور اســت. در عی ــر شــیعه مذهــِب منتخــب پارملــان کــه  مســئول اجرائ ــرد باشــد، و يــک نخســت وزی بایســت کُ

ملــی اســت کــه رئیــس اش بایــد ُســنی باشــد و اعضایــش هــم بــر پایــهء مذهــب یــا وابســتگی عــرشه ای انتخــاب مــی شــوند. بــا همــهء ایــن اوصــاف، و علیرغــم 

ــردی بــرای اســتقالل از عــراق، فعــالً جدائــی و اســتقالل کردســتان از عــراق صــورت نگرفتــه و بــه لحــاظ  خواســت ســاکنین اقلیــم کردســتان بــه رهــربی احــزاب کُ

حقوقــی »متامیــت ارضــی کشــور عــراق« حفــظ شــده اســت. یعنــی کشــوری بنــام عــراق بــا مرزهــای مشــخص وجــود دارد کــه هنــوز هــم توســط ســازمان ملــل 

متحــد بــه رســمیت شــناخته مــی شــود. امــا در درون ايــن کشــور، وجــودی بــه نــام »ملــت عــراق« بیشــرت رؤیــا و آرزوی ســکوالر دموکــرات هــای عراقــی اســت تــا 

واقعیت. 

به چند منونه از تبعات اقلیمی کردن عراق و تجزیهء يک ملت یه اجزای مذهبی و عشیره  ای اش اشاره می کنم:   

جــامل املحمــداوی، مناینــدهء پارملــان و عضــو کمیســیون انــرژی عــراق، روز ٩ مــارس ٢٠٢٠ اعــالم کــرد کــه اقلیــم کردســتان روزانــه ٣.١ میلیــون بشــکه   

ــد. ــی زن ــه م ــداد چان ــدرال در بغ ــت ف ــا دول ــت ب ــکه نف ــزار بش ــر رس ٢٥٠ ه ــا ب ــد ام ــی کن ــادر م ــت ص نف

       از ســوی دیگــر، در غیــاب ملــت عــراق، گــروه هــای قانونــی و غیــر قانونــی، چــه مذهبــی و چــه عشــیره ای، بطــور علنــی، بیــرون از چهارچــوب حکومــت مرکــزِی 

عــراق بــا کشــورهای دیگــر در مــراودات سیاســی، اقتصــادی و امنیتــی هســتند و حکومــت مرکــزی، در ایــن رابطــه، محلــی از اعــراب ندارد.

در عیــن حــال گروه هــای سیاســی پیــرو مذهــب شــیعه امامیــه در عــراق، کــه ســاخته و مســلح شــده توســط حکومــت اســالمی چیــره بــر ایــران هســتند،   

بــا حضــور آمریــکا و متحــدان اش در عــراق نــه تنهــا مخالفنــد بلکــه هــر از گاهــی بــه عملیــات نظامــی علیــه آنهــا دســت مــی زننــد. ایــن در حالــی اســت کــه، در 

ــز مــی رســانند. ــاری نی ــه آنهــا ی ــد بلکــه ب ــه تنهــا موافــق حضــور نیروهــای ائتــالف آمریکائــی ان ــرد و ســنی ن هــامن  زمــان، مقامــات حکومتــی کُ

مثــال دیگــر: هفتــه هــای متــامدی اســت کــه دانشــجویان و مــردم معــرتض در بغــداد، بــره، نجــف، و شــهرهای »شــیعه نشــین«، علیــه فســاد، جنایــت و   

تبــه کاری حکومتگــران دســت  نشــاندهء حکومــت اســالمی ایــران دســت بــه تظاهــرات مــی زننــد. ایــن در حالــی اســت کــه در اربیــل و ســلیامنیه و شــهرهای اقلیــم 

کردســتان از ایــن تظاهــرات پشــتيبانی منــی شــود و خــربی نیســت.

در پرانتــز: ایــن وضــع عــراق را مقایســه کنیــم بــا وضعیــت ملــت ایــران کــه چگونــه وقتــی تظاهراتــی علیــه حکومــت در مشــهد صــورت مــی گیــرد، در   

ظــرف چنــد ســاعت در کرمانشــاه، بــا ١٣٨١ کیلومــرت فاصلــه، ادامــه یافتــه و روز و روزهــای بعــد تظاهــرات ضــد اســتبداد مذهبــی در رسارس ایــران تــداوم پیــدا مــی 

کنــد.  
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تجربهء عراق برای آینده نگران
ایــن مثــال هــا، کــه مــی تــوان بســیار بــر آنهــا افــزود، نشــان مــی دهنــد کــه در غیــاب عملــی واحــدی اجتامعــی - حقوقــی بــه نــام »یــک ملــت«   

چگونــه قــدرت و حاکمیــت سیاســی بــه احــزاب و دار و دســته هــای مذهبــی، ایلــی و عشــایری انتقــال یافتــه اســت. یعنــی عــراق کشــوری اســت کــه اگرچــه 

»متامیــت ارضــی«اش حفــظ شــده امــا همزمــان »ملــت عــراق« يــا وجــود نيافتــه و يــا صالحیــت حقوقــی و سیاســی خــود را بــرای اعــامل حاکمیــت از دســت داده 

اســت؛ و بجــای آن اجــزای تفکیــک شــدهء مذهبــی و تبــاری و عشــیره ای »حقانیــت و مرشوعیــت« کســب کــرده و در مناطــق تحــت نفوذشــان فرمانروئــی مــی 

کننــد. 

حاکمیت و یکپارچگی ملت*
ایــن روزهــا شــاهد آن نيــز هســتیم کــه تعــدادی از نویســندگان و فعالیــن سیاســی، وابســته بــه گــروه هــای زبانــی یــا مذهبــی، مــردم ایــران را نــه   

ملــت بلکــه »ملــت هــا« و یــا »ملیــت هــا«ی ســاکن ایــران« مــی نامنــد. آنهــا، بــر پایــهء تعریــف شــان از ملــت و ملیــت، خواهــان تشــکیل حکومــت هــای 

خودمختــار محلــی و آمــوزش بــه زبــان مــادری خــود هســتند. ایــن خواســت هــا  چیــزی نیســتند جــز خواســت تجزیــهء ملــت ایــران بصــورت پيدايــش اقلیــم 

ــران. ــور ای ــودی کش ــت، ناب ــی و، در نهای ــی و مذهب ــای زبان ه

در عــني حــال مــی بینيــم کــه، در ســپهر سياســی بخشــی از فعــاالن، اصــل عــدم مترکــز مديريــت اجــزای کشــور بــر اســاس تقســيامت کشــوری منطقــی   

جــای خــود را بــه تــالش بــرای ایجــاد »حکومــت هــای محلــی« بــر پایــهء زبــان، تیــره و تبــار یــا دیــن و مذهــب مــی دهــد. چنــني امــری حاصلــی جــز جنــگ و 

خونریــزی بیــن اهالــی محــل و همچنیــن بیــن گــروه هــای مســلح و دولــت مرکــزی نــدارد. در عیــن حــال تــالش بــرای از بیــن بــردن زبــان فارســی بــه عنــوان زبــان 

مشــرتک و اداری همــهء ایرانیــان، کــه مهمرتیــن شــاخصه و منــاد وحــدت ملــی آنهاســت، اجزائــی از برنامــهء اقلیمــی کــردن کشــور ایــران مــی باشــند.

ــا اصــل  از ایــن رو، در نــزد شــخصیت هــا، ســازمان هــا و گــروه هــای ایراندوســت و ملت مــدار، اعــالم موافقــت اشــخاص و گــروه هــا و احــزاب ب  

ــمنان  ــی دش ــهء فرافکن ــاده  لوحان ــل س ــه از تحم ــت بلک ــنده نیس ــا بس ــه تنه ــران«، ن ــت ای ــی مل ــر »یکپارچگ ــد ب ــدون تأکی ــران«، ب ــی ای ــت ارض ــظ متامی »حف

ــدارد. ــم ن ــزی ک ــران چي ــت ای ــی مل یکپارچگ

روزگاری، »تجزیــه طلــب« بــه کســانی مــی گفتنــد کــه مــی خواســتند تکــه ای از خــاک ایــران را جــدا کــرده و خــود در آنجــا حکومــت کننــد. بــا تجــارب   

ــود. ــی ش ــز م ــا نی ــت ه ــهء مل ــامل تجزی ــه ش ــدارد بلک ــاره ن ــه »خــاک« اش ــا ب ــب« تنه ــه طل ــت »تجزی ــر صف ــون ديگ ــه اکن ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــی ت ــروز م ام

کوتاه اینکه، آنچه باید پاسداری شود »یکپارچگی ملت ایران« در چهارچوب مرزهای شناخته شدهء بین املللی است.  

منوچهر یزدیان، ١٨ ماه مه ٢٠٢٠

*پانوشت:

مرامنامه حزب سکوالر دموکرات ایرانیان. مصوب کنگره چهارم عادی حزب )22 مهر ۱۳۹8 - ۱4 اکترب 20۱۹(

ماده ۱. ...

تبــرهء 2: »حــزب« بــاور دارد کــه در مرحلــهء پیشــگامی و در راه انحــالل حکومــت اســالمی الزم اســت اولویــت مبــارزات گروه هــای سیاســی بــر پایــهء تــالش بــرای حفــظ یکپارچگــی 

ملــت و کشــور ایــران قــرار داشــته باشــد.

راهنامی حزبی برای سال پيش رو. مصوب کنگره چهارم عادی حزب )22 مهر ۱۳۹8 - ۱4 اکترب 20۱۹(

  ۱: مــا در عــني حالــی کــه بــه »کــرثت مــداری« معتقديــم و مــی دانيــم کــه فرهنــگ ايرانــی مجموعــه ای اســت از فرهنــگ هــا، زبــان هــا، قوميــت هــا، اديــان و باورهــا، بــر اســاس نظریــهء 

»يــک کشــور - يــک ملــت«، بــه رضورت پــا فشــاری بــر »يکپارچگــی ملــت ايــران« بــاور داريــم و ايــن »وحــدت در کــرثت« را پايــهء اساســی »ملــت مــداری« خــود مــی دانيــم و اجــزاء 

»منافــع ملــی« را نيــز از همــني زمینــه اســتخراج مــی کنيــم.
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جایگاه ِمهستان در میان مخالفین رژیم اسالمی چیره بر ایران

جایــگاه ِمهســتان در میــان مخالفیــن رژیــم اســالمی چیــره بــر ایــران مدتــی اســت “خــربگاه حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان« اخبــار »ِمهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی 

ايــران« را نيــز منتــرش مــی کنــد. بــه ایــن خاطــر “یادداشــت روز” ایــن هفتــهء نگارنــده پیرامــون ِمهســتان خواهــد بــود.

پایــه ریــزی ِمهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی ایــران رور ٧ آبــان ١٣٩٦ )٢٩ اکتــرب ٢٠١٧(، در پايــان پنجمــني کنگــرهء ســاالنهء ســکوالر دموکــرات هــای ايــران، از ســوی دکــرت 

اســامعیل نــوری عــال، مناينــدهء کميتــهء برگــزاری آن کنگــره، پيشــنهاد شــد. در هــامن جلســه از رشکــت کننــدگان در کنگــره هــای پنجگانــه، و نيــز هــواداران جنبــش ســکوالر 

دموکراســی ایــران، خواســته شــد کــه در راســتای ســاخن يــک »آلرتناتيــو ســکوالر دموکــرات« بــه همــراه یکدیگــر تشــکيالتی بــا محتــوای “پارملــان جنبــش در تبعيــد” بوجــود 

آورنــد. ایــن تشــکیالت “ِمهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی” نــام گرفــت. هــدف از تشــکيل ِمهســتان، ســازمان دادن بــه بخــِش فعــاِل ســکوالر دموکــرات هــای ايــران بــود 

کــه اغلــب از عضويــت در احــزاب و جبهــه هــا و ائتالفــات پرهيــز مــی کنــد، بــی آنکــه ِمهســتان بــرای ورود اعضــاء احــزاب و ســازمان هــا سیاســی و فرهنگــی مامنعتــی 

بعمــل آورد. در ایــن راســتا ِمهســتان نقــش خــود را پیــش و پــس از رسنگونــی حکومــت اســالمی اینگونــه تعریــف کــرده اســت:

الف: پيش از فروپاشی رژيم:

– رشاکــت منظــم و تشــکيالتی در مبــارزه بــا رژيــم مذهبــی – اســتبدادی، چــه مســتقيم و چــه در ائتــالف بــا ســاير نريوهائــی کــه ارزش هــای ســکوالر دموکــرات را مــی 

پذيرنــد.

– تزريق ارزش ها و هنجارهای سکوالر دموکرات در روند مبارزه با حکومت مذهبی – استبدادی

– رقابت رشافتمندانه با نريوها و آلرتناتيوهائی که واجد ارزش های سکوالر دموکرات نيستند

– رشاکت در جريان ساخن آلرتناتيوی در برابر حکومت مذهبی – استبدادی که دارای ويژگی های سکوالر دموکرات باشد

– در صــورت وجــود امکانــات، قــرار دادن مســئلهء تشــکيل »دولــت موقــت« در دســتور کار اپوزيســيون و در پاســخ بــه خواســت نريوهــای رزمنــده عليــه حکومــت اســالمی 

و نيــز رشاکــت فعــال در مشــخص کــردن ويژگــی هــای دولــت موقــت و نيــز ايجــاد آن در تبعيــد.

ب: پس از فروپاشی رژيم:

– حضور در دولت موقت و تزريق انديشه های سکوالر دموکراتيک در رفتار و گفتار آن

– رشکت در انتخابات مجلس مؤسسان از طريق اعالم ليست کانديداهای سکوالر دموکرات

– رشکت در تهيهء قانون اساسی و کوشش در گنجاندن هنجارها و ارزش های سکوالر در آن

– برگزاری کمپني های تبليغاتی برای کسب آراء در رفراندوم قانون اساسی

پ: پس از تصويب قانون اساسی

– تبديل شدن به »سازمان نگاهبان ارزش های سکوالر دموکرات«

– با اين »تبديل« فعاليت سياسی، برای مشارکت در قدرت سياسی، بر عهدهء احزاب سکوالر دموکرات گذاشته می شود.

***                                                                                           

ــن نشســت تشــکیالتِی ِمهســتان کــه  ــان ای ــران برگــزار شــد. جري ــخ ٢٤ دی ١٣٩٦، و در ادامــه رویدادهــای دی مــاه ١٣٩٦ در ای ــن نشســت عمومــی ِمهســتان در تاری اولی

»مجمــع عمومــی موسســان« نــام گرفــت بطــور زنــده از طریــق رســانه هــای تصویــری پخــش گردیــد. در عیــن حــال ِمهســتان دارای یــک تشــکیالت دموکراتیــک مديريتــی شــد 

کــه مدیــران آن ســاالنه از طریــق انتخابــات )بــا رأی مخفــی( انتخــاب مــی شــوند.

بــا گذشــت نزدیــک بــه یکســال و نیــم از تأســیس ِمهســتان، ایــن تشــکیالت توانســته اســت هــزاران بیننــده را از درون و بیــرون ایــران بــه برنامــه هایــش جلــب منایــد. هــر 

یکشــنبه ســاعت ٦ بعــد از ظهــر بوقــت اروپــای مرکــزی جريــان نشســت هــای عمومــی ِمهســتان از طریــق تلویزیــون میهــن و تلویزیــون کانــال ١ و همچنیــن از رســانه هــای 

اجتامعــی گوناگونــی ماننــد یوتیــوب، فیســبوک، اینســتاگرام و غیــره بطــور زنــده و بــه مــدت ٣ ســاعت پخــش مــی شــوند. در ایــن برنامــه هــا ســخرنانان دعــوت شــده از ســوی 

شــورای مدیریــت ِمهســتان، کــه غالبــا از فعالیــن و کنشــگران سیاســی، فرهنگــی و اجتامعــی هســتند، بــه طــرح موضــوع ســخرنانی شــان پرداختــه و اعضائــی از ِمهســتان کــه 

در تــاالر ســخرنانی رشکــت دارنــد مــی تواننــد بــه طــرح پرســش هــا و ابــراز نظــر خــود پرداختــه و بــا ســخرنان اصلــی بــه گفتگــو بپردازنــد. ِمهســتان توانســته اســت تــا کنــون 

در برنامــه هــای هفتگــی خــود حــدود ٥٠ ســخرنانی و میزگــرد بــا موضوعــات گوناگــون توســط شــخصیت هــای بســیار رسشــناس یــا کمــرت رسشــناس ارائــه دهــد.

در ایــن یــک ســال و نیــم، ِمهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی ایــران توانســته اســت جــای خــود را در میــان ســکوالر دموکــرات هــای ایــران، چــه در درون و چــه در بیــرون 

ایــران، بیابــد؛ تــا جائــی کــه پــاره ای از جریانــات سیاســی مایلنــد برنامــه هــای خــود را از طریــق ِمهســتان نيــز بــا مخاطبیــن خــود در میــان بگذارنــد. علــل موفقیــت ِمهســتان، 

بــه نظــر نگارنــده، عبارتنــد از کار تشــکیالتی منظــم، ادامــه کاری، تأکیــد بــر آرمــان تأســیس حکومتــی ســکوالر دموکراتیــک در ایــران، آشــتی ناپذیــری بــا حکومــت اســالمی 

و اعــوان و انصــارش، تــالش بــرای نزدیــک کــردن ســکوالر دموکــرات هــا بــا یکدیگــر، و کنــار زدن ریزگردهــای “همــه بــا هــم” کــه عمــال در صــدد تضعیــف بخــش ســکوالر 

دموکــرات مخالفیــن حکومــت اســالمی انــد، همــراه بــا تأکیــد مؤکــد بــر پاســداری از متامیــت ارضــی ایــران و مخالفــت بــا تجزیــه طلبــی و اغتشــاش و ســلطه رژیــم خــان 

خانــِی حاصــل از آن.

پرداخن “خربگاه” به اخبار ِمهستان امری است که حزب سکوالر دموکرات ایرانیان وظیفهء خود دانسته و آن را در عمل نشان داده و می دهد.

                                                                              

۱7 ارديبهشت ۱۳۹8 – 7 ماه مه 20۱۹
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بزرگداشت يک کارگزار کوشای فرهنگی

جمعــه 6 ارديبهشــت ١٣٩٨ مراســم بزرگداشــت بهمــن امینــی بــا حضــور خانــواده و دوســتان و دوســتدارانش در ســاختامن شــهرداری منطقــه ٢٠ پاریــس 

برگــزار شــد. محمدتقــی امینــی مقــدم )بهمــن امینــی(، پایــه گــذار انتشــارات و کتابفروشــی خــاوران، روز جمعــه ٢٥ آبــان ١٣٩٧ در ســن ٦٧ ســالگی در 

لیــون )فرانســه( درگذشــت. فــوت بهمــن امینــی نــه تنهــا ضایعــه بزرگــی بــرا ی همــرس، خانــواده و دوســتانش بــود بلکــه کتــاب و ادبیــات پیــرشو ایــران 

یکــی از زحمتکشــان رشیــف خــود را از دســت داد. در عیــن حــال او پشــتیبان گرانقــدر جنبــش ســکوالر دموکراســی ايــران و مهســتان آن بــود.

بــا بهمــن امینــی در ســال ١٣٥٢ در زنــدان مشــهد آشــنا شــدم. علیرغــم جــو چریکــی و مجاهدینــی زنــدان، او در مــدار آن خطــوط قــرار نگرفــت و راه 

مســتقل خــودش را پیشــه ســاخت. ایــن اســتقالل را بهمــن تــا پایــان عمــرش نگهــداری کــرد. بهمــن پــس از آزادی از زنــدان در ســال ١٣٥٨ بــه فرانســه 

پناهنــده شــد و موقعیــت نــه چنــدان آســان پناهندگــی را، در مقایســه بــا گرفــن تابعیــت فرانســوی، تــا لحظــه آخــر حفــظ منــود.

در ســال ١٣٦٢ بهمــن امینــی در کنــار فعالیــت سیاســی در پاریــس اقــدام بــه تأســیس انتشــارات خــاوران منــود. بــا کوشــش و دقــت کــم نظیــری کــه او 

در انتخــاب کتــاب بــرای نــرش مــی منــود توانســت در ظــرف ٣٥ ســال مجموعــه ای ارزنــده از کتاب هــای نویســندگان بــزرگ ایــران در تبعیــد را منتشــز 

ســاخته و موسســه ای مــورد اعتــامد اهــل کتــاب پدیــد آورد. همزمــان توانســت بــا تالشــی کــم نظیــر چاپخانــه و کتابفروشــی اش را بــه پایگاهــی بــرای 

نویســندگان و کتــاب دوســتان تبدیــل منایــد. در ایــن راه او بــا برپائــی برنامــه هــای ســخرنانی ماهانــه بــرای نویســندگان تبعیــدی، در چاپخانــه اش کانونــی 

تأســیس منــود بــرای زنــده نــگاه داشــن ادبیــات ایرانــی و از ایــن راه بــرای زنــده نگاهداشــن ایرامنــداری و انســان دوســتی.

در عیــن حــال زنده یــاد بهمــن امینــی از پایه گــذاران و تالشــگران جنبــش جمهــوری  خواهــان الئیــک و دموکــرات بــود کــه پــس انشــعابات در ایــن طیــف، 

بــه اتفــاق برخــی از همراهانــش فعالیــت ايــن گــروه در پاریــس را ادامــه داد کــه بعدهــا ار میــان آن، انجمــن جمهوریخواهــان پاریــس تأســیس گردیــد. 

در کنــار فعالیت هــای فرهنگــی و سیاســی، بهمــن امینــی چهــره رسشــناس مبــارزه علیــه نقــض حقــوق بــرش در ایــران و یکــی از ســازمان دهنــده گان پــر 

تــالش بســیاری از آکســیون های اعرتاضــی ایرانیــان در پاریــس بــود.

بــا تأســیس مهســتان جنبــش ســکوالر دموکراســی ایــران بهمــن امینــی همــواره مشــوق، پشــتیبان و در عیــن حــال منقــد دلســوز آن بــود. توصیــه هــا و 

راهنامئــی هــای بهمــن امینــی بــرای گفتگــو بــا انجمــن جمهوریخواهــان پاریــس بســیار موثــر بــوده اســت.

۱0 ارديبهشت ۱۳۹8 – ۳0 آوريل 20۱۹

سایه شوم جنگ تا نابودی رژیم والیت نکبت فقیه

تصمیــم گیرنــده بــرای مذاکــره یــا جنــگ بــا آمریــکا و متحدیــن اش دســتگاه اســتبدادی والیــت نکبــت فقیــه اســت، امــا تصمیــم گیــر ادامــه یــا پایــان 

تحریــم هــا بــا دولــت آمریکاســت. جنــگ احتاملــی و یــا مذاکــره، هــر دو، نتیجــهء مســتقیم تحریــم هــای ایــاالت متحــده آمریــکا علیــه دســتگاه 

اســتبداد والیــت فقیــه خواهــد بــود.

در رونــد ایــن تحریــم هــا نــه تنهــا حکومــت اســالمی چیــره بــر ایــران، بلکــه تجــارت و صنعــت جهانــی اســت کــه زیــان مــی بینــد. ارزیابــی تحریــم 

کننــدگان ایــن اســت کــه بــازار جهانــی راه هــای جدیــدی بــرای ادامــهء توســعهء خــود پیــدا خواهــد کــرد. هــم اکنــون، بــا حــدود یــک ســوم شــدن 

صــادرات نفــت ایــران، کمبــود نفــت در بــازار توســط تولیــد کننــدگان دیگــر جــربان گردیــده و رشکــت هائــی کــه در اقتصــاد حکومــت اســالمی در 

حــال عرضــهء محصــوالت و خدمــات شــان بودنــد اینــک پــس از چنــد مــاه مشــرتیان تــازه ای پیــدا کــرده انــد. در ایــن میــان بــه نظــر مــی رســد کــه 

در دایــرهء تنــگ تحریــم هــا بــزودی علــی خامنــه ای مــی مانــد و حــوض لجــن گرفتــه اش.

کار بــزرگ حکومــت اســالمی، از زمــان تأســیس اش، تبدیــل ایــران بــه رسزمینــی فقیــر از راه غــارت ثــروت هــای ملــی کشــور، رسکــوب، زنــدان و کشــتار 

شــهروندان بــوده اســت. پرونــدهء حکومــت نکبــت فقیــه در بیــرون از ایــران هــم بهــرت از آنچــه درون انجــام داده اســت نیســت. ایــن حکومــت 

نکبــت کار را از تــرور ایرانیــان مخالــف خــود در خــارج آغــاز منــود و در ادامــه، بــا گســیل تروریســت هــای خــود و یــا اســتخدام مــزدوران اسالمیســت 

لبنانــی و فلســطینی، بــه کشــتار رسبــازان آمریکائــی، فرانســوی و همچنیــن حمــالت تروریســتی علیــه شــهروندان ارسائیــل پرداخــت. چنــد ســال بعــد، 

تهاجــم جنــگ افروزانــهء والیــت فقیــه بــه ملــت هــای ســوریه و افغانســتان، و دخالــت نظامــی در عــراق و یمــن منطقــه خاورمیانــه را بــه جنگــی 

گــرم و مزمــن دچــار منــود.

ایــاالت متحــده آمریــکا و متحدیــن اش، علیرغــم خواســت اپوزیســیون ایرانــی، در طــول ۳8 ســال گذشــته، بــا متــام امکانــات شــان تــالش کردنــد بــا 

حکومــت اســالمی مــدارا کــرده و بــدون جنــگ در خــوان یغــامی ایــران رشیــک شــوند. روی کار آمــدن چهــره هائــی ماننــد خامتــی یــا روحانــی حاصــل 

ایــن سیاســت آمریــکا و غــرب بــود. امــا دســتگاه نکبــت والیــت فقیــه ادامــهء موجودیــت اش را تــا کنــون نــه در تعامــل بــا مــردم ایــران و کشــورهای 
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غربــی بلکــه در ادامــهء ایجــاد فضــای تــرور وحشــت و جنــگ بــا ملــت ایــران و غــرب مــی پنــدارد.

در ایــن ۳8 ســال آمریــکا، بــا وجــود کشــته شــدن اتباعــش توســط تروریســت هائــی کــه از ســوی ماشــین جنگــی والیــت فقیــه هدایــت مــی شــوند، کوشــید 

تــا، بــا اجــرای پــاره ای محدودیــت هــای اقتصــادی ماننــد برقــراری تحریــم در برخــی زمینــه هــا، رفتــار رژیــم اســالمی را بــه نفــع اقتصــاد جهانــی کــه خــود 

نیــز از آن ســود مــی بــرد تغییــر دهــد. امــا اسالمیســت هــای حاکــم بــر ایــران، بخاطــر نداشــن پایــگاه سیاســی و مردمــی در ایــران و نفــرت عمومــی ملــت 

از حکومــت، دادن هرگونــه تخفیــف را در برابــر ملــت ایــران از یکســو و آمریــکا و متحدیــن اش، از ســوی دیگــر، آغــاز رسیــع فروپاشــی خــود ارزیابــی کــرده 

و مــی کننــد. بــا ایــن وجــود حکومــت اســالمی تــا کنــون نشــان داده اســت کــه اگــر تضمیــن کافــی بــرای ادامــهء حکومــت اش از آمریــکا بگیــرد حــارض بــه 

تعطیــل )موقــت( رونــد علنــی مبــب اتــم ســازی و آزمایشــات موشــکی مــی باشــد.

اگــر سیاســتمداران عملگــرای آمریکائــی و اروپائــی بــه هــر دلیــل، از جملــه پیــروزی در انتخابــات دوبــاره در کشــور خــود، راه مامشــات بــا حکومت اســالمی 

را برگزیننــد، پــس از مدتــی آش هــامن آش و کاســه هــامن کاســه خواهــد بــود. حکومــت اســالمی ماهیتــاً منــی توانــد بــا جهــان امــروز همخوانــی داشــته 

باشــد. یعنــی ایــن حکومــت در آن صــورت هــم، در ادامــهء رفتــار ناشــی از ماهیــت خــود، ابتــدا دوبــاره بــا تحریــم هــای اقتصــادی روبــرو خواهــد شــد 

و، پــس از واکنــش مســلحانه حکومــت علیــه کشــورهای دیگــر، ســایه شــوم جنــگ، دوبــاره بــر رسزمیــن داغ نکبــت خــوردهء ایــران افکنــده خواهــد شــد.

حاصــل ســخن اینکــه: »تحریــم اقتصــادی« و »ســایهء جنــگ« تــا زمــان نابــودی رژیــم در ایــران عمــالً بــه حضــور تهديــد آميــز خــود در آنچــه رسگذشــت 

ملــت مــا خواهــد شــد ادامــه خواهنــد داد.

7 خرداد ۱۳۹8 – 28 مه 20۱۹

حکایِت جنِگ بادکاراِن توفان گریز

مــا »ســکوالر دموکــرات هــای ایرانــی« از کشــاندن جنــگ جــاری بیــن حکومــت اســالمی و آمریــکا بــه درون ایــران، کــه حاصــل اش کشــته شــدن هــم میهنــان 

مــان و نابــودی زیرســاخت هــا و منابــع اقتصــادی کشــور مــی گــردد، خشــنود نخواهیــم شــد. چنیــن جنگــی، بــر اســاس تجربــهء جنــگ هــای دیگــر، مــی 

توانــد تبعــات فاجعــه بــاری بــرای ملــت و کشــور ایــران ببــار آورد.

دو طــرف ایــن جنــگ احتاملــی از یــک ســو حکومــت اســالمی چیــره بــر ایــران و مزدورانــش در بیــرون ایــران اســت و از ســوی دیگــر ایــاالت متحــده و 

متحدینــش. در ایــن میــان يــک جنــگ خونیــن هــم از جانــب حکومــت اســالمی و علیــه مــردم ایــران ٤٠ ســال اســت کــه جریــان دارد.

کشــتار هــزاران ایرانــی در رسارس کشــور، حبــس و شــکنجه تعــدادی بیشــرت از بقتــل رســیدگان، تخریــب منابــع طبیعــی و میــراث فرهنگــی، تبدیــل منابــع 

نفتــی کشــور بــه بانــک ثــروت خــواری حــکام اســالمی و ایجــاد فقــر مزمــن در جامعــه کــه مســتقیام حاصــل چپــاول رسمایــه هــای ملــی اســت، گســرتش 

تروریســم شــیعی در رسارس جهــان و ده هــا مــورد دیگــر از تبهــکاری، تنهــا منونــه هائــی از نتايــج جنگــی هســتند کــه رژیــم اســالمی علیــه مــردم ایــران و 

جهــان متمــدن بــه راه انداختــه اســت. تــالش بــرای ســاخن مبــب اتــم بــه منظــور ضامنتــی بــرای ادامــهء ســلطهء رژیــم بــر ایــران بــه بهرتیــن بهانــهء حقوقــی 

دخالــت بیگانــگان در ایــران تبدیــل گردیــد. مشــارکت نظامــی رژیــم در منازعــهء بیــن فلســطینی هــا و ارسائیــل، انجــام عملیــات نظامــی در ســوریه، عــراق 

و یمــن چهــرهء کریــه حکومــت اســالمی و اهــداف آن را بــرای جهانیــان بیــش از پیــش روشــن منــود. اگــر ایــن رژیــم در گذشــته از طریــق تروریســت هــای 

حســن نرالــه بــا کشــتار رسبــازان آمریکائــی و فرانســوی در لبنــان عمــل مــی کــرد اینــک ســپاه پاســداران مســتقیامً و علنــاً در لبنــان، ســوریه، عــراق، یمــن 

و افغانســتان بــه عملیــات جنگــی دســت مــی زنــد.

اخبــار چنــد روز اخیــر نشــان از عمیــق شــدن بحــران در منطقــه خلیــج فــارس دارد. در چرخشــی آشــکار، جرمــی هانــت، وزیــر خارجــه بریتانیــا، از اقدامــات 

جنــگ افروزانــهء حکومــت اســالمی گلــه کــرده اســت. پادشــاه ســعودی از رسان کشــورهای عربــی خلیــج فــارس و دیگــر کشــورهای عربــی دعــوت کــرده تــا 

در دو نشســت اضطــراری در رابطــه بــا تهدیدهایــی کــه متوجــه منطقــهء خلیــج فــارس اســت رشکــت کننــد. ایــن اقــدام عربســتان ســعودی بدنبــال حمالتــی 

صــورت مــی گیــرد کــه دو پایــگاه نفتــی ســعودی و کشــتی های تجــاری در آب هــای امــارات عربــی را هــدف قــرار داده بودنــد کــه بــه احتــامل زیــاد ســپاه 

پاســداران و مــزدوران حوثــی آن ایــن عملیــات را بــرای بیشــرت نــا امــن ســاخن منطقــه انجــام داده انــد.

بــر محــور نتیجــهء عملیــات احتاملــی ســپاه پاســداران، ارتــش آمریــکا روز یکشــنبه 2۹ اردیبهشــت اعــالم کــرد کــه کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج 

فــارس »گشــت های امنیــت دریایــی تقویــت شــده« را در آب هــای بین املللــی منطقــه آغــاز کرده انــد. بــه گــزارش خربگــزاری رویــرتز، نــاوگان پنجــم نیــروی 

دریایــی آمریــکا مســتقر در بحریــن در بیانیــه ای گفتــه اســت، کشــورهای عضــو ایــن شــورا در ارتباطــات مخابراتــی نزدیــک و هامهنگی هــای بیشــرت بــا 

یکدیگــر قــرار گرفته انــد. ایــن در حالــی اســت کــه تنــش میــان آمریــکا و حکومــت اســالمی ایــران افزایــش یافتــه و واشــنگن بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــای 

ناشــی از ایــران اقــدام بــه اعــزام نــاوگان و تجهیــزات بیشــرت بــه منطقــه خلیــج فــارس کــرده اســت.

در رابطــه بــا حمــالت اخیــر، بیمــه »لویــدز« محــدودهء ریســک بــاال را بــرای کشــتی هایــی کــه از خلیــج فــارس مــی گذرنــد گســرتش داده اســت. از ســوی 

دیگــر کشــورها و کمپانــی هــای غربــی مشــغول و یــا در تــدارک بیــرون کشــیدن کارکنــان خــود ار منطقــهء )احتــامالً( جنــگ گــرم مــی باشــند. در ایــن همیــن 

مســیر رشکــت »اکســان موبیل«، کمپانــی بــزرگ نفتــی آمریــکا، کارمنــدان خارجــی خــود را از عــراق خــارج کــرده اســت. هــم زمــان حکومــت بحریــن از اتبــاع 

خــود خواســته اســت رسیعــاً ایــران و عــراق را تــرک کننــد و افغانســتان واردات فرآورده هــای نفتــی از ایــران را از 22 اردیبهشــت متوقــف کــرده  اســت. ایــن 

در حالــی اســت کــه صــادرات نفــت خــام رژیــم ایــران بــه کمــرت از 500 هــزار بشــکه در روز رســیده اســت. آمریــکا روز 22 آوریــل )دوم اردیبهشــت( اعــالم 

کــرده بــود کــه معافیــت کشــورهای وارد کننــده نفــت ایــران از تحریــم هــا را لغــو مــی کنــد.

در میــان فاکتورهائــی کــه در بــاال اشــاره شــد، نقــش مــردم ایــران در تعییــن رسنوشــت شــان هنــوز پـُـر رنــگ نیســت. فقــر، کشــتار، جنــگ، نابــودی محیــط 
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زیســت، زلزلــه، ســیل و هــزار “کوفــت و زهــر مــار” دیگــر مســتقیامً بــه مــردم ایــران مربــوط اســت و در ايــن ميــان بــه نظــر مــی رســد کــه ملــت هــم تــا کنــون 

کاری را کــه از توانــش برمــی آمــده انجــام داده اســت. از مبــارزات دانشــجویان، انتخــاب اصــالح طلبــان در ســال هــای گذشــته بــرای کــم کــرده فشــار تــا تظاهــرات 

میلیونــی، اعتصابــات وســیع کارگــران و معلمیــن و پرســتاران، تــا برافراشــن پرچــم ضــد زن ســتیزی توســط دخــرتان و بانــوان دلیــر ایــران. در عیــن حــال در میــان 

آنــان کــه هنــوز بــه میــدان نگذاشــته انــد تــا بــا ســتم و نکبــت گســرتده توســط رژیــم اســالمی بــه مبــارزه برخیزنــد مــی تــوان از ارتشــیان و ســپاهیانی نــام بــرد 

کــه دل شــان نــه پیــش حکومــت نکبــت حاکــم بــر ایــران بلکــه نــزد کشــور و ملــت شــان اســت.

بــا همــه اینهــا برانــداری بــی برنامــهء حکومــت اســالمی در ایــران، بــدون داشــن یــک چشــم انــداز روشــن بــرای اســتقرار حکومتــی بــر پایــهء دموکراســی، حقــوق 

بــرش و خلــع یــد از حضــور مذهــب در حکومــت و همــه در مســیر آبــادی کشــور و رفــاه ملــت، گــره هــای کــور جامعــه را بــاز نخواهــد کــرده و احتــامال پیچیــده 

تــر مــی گردنــد.

در عیــن حــال آنچــه چشــم انــدار تغییــر و جلوگیــری از جنــگ را مــی توانــد مهیــا کنــد ایجــاد تشــکیالتی اســت کــه بتوانــد از یکســو مــورد اعتــامد مــردم ایــران 

باشــد و از ســوی دیگــر بتوانــد قــدرت هــای جهانــی را از دســت زدن بــه جنــگ در خــاک ایــران منــرف ســازد. چنیــن تشــکیالتی بــه دلیــل رسکــوب مفــرط رژیــم 

منــی توانــد در ایــران بطــور علنــی بوجــود آیــد. همــکاری و همراهــی نیروهــای ایراندوســت، دموکراســی خواهــان ســکوالر – از جمهوریخــواه گرفتــه تــا طرفــداران 

پادشــاهی پارملانــی – بــا یکدیگــر و ایجــاد آلرتناتیــوی بــرای حکومــت اســالمی و برانــدازی آن اکنــون بیشــرت از پیــش در دســتور کار ایــن نیروهــا قــرار گرفتــه اســت.

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹8 – 2۱ مه 20۱۹

رسنگون سازی حکومت اسالمی گفتامنی عمومی است

          در خــربگاه آمــده بــود  کــه حســن روحانــی، رئیــس ویرتیــن رژیــم اســالمی، عــده ای از اصــالح طلبــان را بــه بهانــهء افطــار احضــار کــرده تــا بــن بســت هــای 

سیاســی رژیــم را بــرای آن هــا ترشیــح منــوده و از آن هــا بخواهــد کــه فعــال تــر بــا رژیــم همــکاری کننــد.

ــدگان  ــد. از ســازمان دهن ــی داشــته ان ــران پیشــینه هــای گوناگون ــی در مســتقر کــردن حکومــت اســالمی در ای ــه طیــف اصــالح طلب ــات موســوم ب           جریان

نیروهــای امنیتــی و بازجویــان، تــا نخســت وزیــر و وزیــران خامنــه ای، همــه در طیــف مزبــور حضــور داشــته و همچنــان دارنــد. اینهــا خواهــان اســتمرار حکومــت 

اســالمی بــا حضــور مســتقیم خــود در حکومــت انــد. امــا پــول کالن و اســلحه و زنــدان در اختیــار بانــد خامنــه ای اســت و بــه ایــن خاطــر آنهــا در ضیافــت افطــار 

حکومــت والیــت فقیــه ناگزیــر شــده انــد بجــای ران مــرغ بــه بــال مرغــی قناعــت کــرده و آقــا را، دلبخــواه یــا نادلبخــواه، دعــا کننــد.

          در ایــن میــان هــر از گاهــی اصــالح طلبــان فیــل شــان یــاد هندوســتان کــرده و از چیــزی بنــام “آشــتی ملــی” ســخن مــی گوینــد کــه گویــا قــرار اســت بــا 

بــاال گرفــن جنــگ بیــن اسالمیســت هــای ایــران و مــزدوران شــان در کشــورهای دیگــر از یکســو، و آمریــکا و متحــدان اش از ســوی دیگــر، رنــگ و روی تــازه ای 

بگیــرد. در ایــن راســتا محمــد خامتــی موضــوع “فدرالیســم” را بــرای کشــور ایــران طــرح کــرده کــه منظــورش مســتقیام جلــب نظــر گــروه هــای محلــی ای اســت کــه  

در گذشــته همــواره آمــادهء مصالحــه و گرفــن امتیــاز از حکومــت اســالمی و در ادامــه پشــت کــردن بــه مــردم ایــران بــوده انــد.

          بــه نظــر مــی رســد کــه، جــز بــر پشــتیبانان اصــالح طلــب و »ضدامپرالیســت هــا«ی چــپ و راســت گوناگــون، بــر کســی پوشــیده نیســت کــه رسنگــون 

ســازی حکومــت اســالمی و بررســی چگونگــی آن گفتــامن اصلــی در درون ایــران اســت. حکومــت اســالمی نــه تنهــا تــا بــن دنــدان در فســاد و قســاوت فــرو رفتــه 

و میلیــون هــا ایرانــی را بزیــر فقــر کشــیده، بلکــه بــا ماجراجوئــی هــای خارجــی اش در لبنــان، ســوریه، عــراق، یمــن و افغانســتان، کشــور ایــران و زیــر ســاخت 

هــای اقتصــادی و انســانی آن را در خطــر جنــگ قــرار داده اســت؛ و در ایــن مســیر بــرای مــردم راهــی جــز رسنگــون ســازی ایــن حکومــت باقــی منانــده اســت.

          مــردم ایــران ســال هاســت از شــعارهائی نظیــر “آشــتی ملــی” و ایــن “فدرالیســم” آخــری گــذر کــرده و بــه چیــزی کمــرت از رسنگونــی حکومــت اســالمی، 

ابطــال ســند موســوم بــه قانــون اساســی آن و انحــالل متامــی نهادهــای رسکوبگــر و تبعیــض افــروز آن قانــع نخواهنــد شــد. در ایــن راســتا از امثــال خامتــی اصــالح 

طلــب و کارگــزارن اش چیــزی جــز اســتمرار فقــر و رسکــوب نصیــب ملــت ایــران نشــده و نخواهــد شــد.

          از ســوی دیگــر اوضــاع رژیــم بشــدت وخیــم اســت. منابــع مالــی آن بشــدت تضعیــف شــده، رابطــهء رژیــم بــا کشــورهای قدرمتنــد جهــان بســیار تنــش آمیــز 

گردیــده و خــود رژیــم هــم دارد در شــیپور جنــگ مــی دمــد. حکومــت اســالمی از بــدو تأســیس خــود در پــی دخالــت در کشــورهای همســایه و حتــی تجــاوز بــه 

حریــم آن هــا بــوده اســت. ناگفتــه منانــد کــه در ایــن رابطــه “ضــد امپريالیســت هــای غیــر حکومتــی” یکبــاره حقوقــدان و “ســازمان مللــی” شــده و اســتدالل مــی 

کننــد کــه حکومــت اســالمی “رســام” دخالتــی در ایــن کشــورها نکــرده اســت. اینــان کــه بــرای حکومــت مــادورو و ارتــگا و کیــم جونــگ-اون دل مــی ســوزانند البــد 

ســپاه قــدس، ســپاه بــدر، لشــکر فاطمیــون، حــزب اللــه و جهــاد اســالمی و همــهء شــیه نظامیــان کاشــته شــده توســط رژیــم اســالمی در کشــورهای دیگــر را کمــک 

هــای بــرش دوســتانه یــا ســپاه دانــش و ســپاه بهداشــت مــی انگارنــد.

          امــا نــه حســن روحانــی و نــه اصــالح طلبــان و ضدامپریالیســت هــای چــپ و راســت قــادر بــه نجــات رژیــم اســالمی نیســتند. بــه نظــر مــی رســد کــه پــس 
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از فروپاشــی اتحــاد شــوروی و فرامــوش شــدن اثــرات اش در صحنــهء سياســت جهانــی، تاریــخ مــرف حکومــت اســالمی مســلط بــر ایــران نيــز بــرای غــرب و در 

ادامــه احتــامال بــرای روســیه و چیــن بــرس آمــده اســت.

          و بــا جــا افتــادن و همــه گــري شــدن گفتــامن رسنگــون ســازی رژیــم اســالمی در ایــران اســت کــه اکنــون وارد مرحلــهء بررســی چگونگــی انجــام ايــن کار شــده 

ايــم. در ايــن راســتا آرزو کنيــم کــه در ایــران جنگــی روی ندهــد امــا بجــای آن مــردم ایــران خــود بتواننــد ایــن حکومــت فاســد و رسکوبگــر را رسنگــون کــرده و، بــا 

اســتقرار حکومتــی دموکراتیــک و ســکوالر، امنیــت را بــه کشــور برگردانــده، منابــع انســانی و زیــر ســاخت هــای اقتصــادی اجتامعــی کشــور را در مســیر آزادی و 

رفــاه ملــت ایــران قــرار دهنــد.

24 ارديبهشت ۱۳۹8 -۱4 ماه مه 20۱۹

فرمانروائی ملت، حاکمیت قانون

حکومــت اســالمی چیــره بــر ایــران کــه چهــل ســال پیــش از خــواب قــرون گذشــته برخاســته اســت چیــز زیــادی از مفاهیــم و نهادهــای امــروزی، مــدرن و خردمندانــه 

حکومتــداری باقــی نگذاشــته اســت. ایــن حکومــت اســتبداد مذهبــِی زاینــده نکبــت نــه تنهــا وجــود کشــوری مســتقل بــه نــام ایــران را عمــال انــکار مــی کنــد بلکــه 

ملــت چنــد هــزار ســاله ایــران را پــاره ای از چیــزی جعلــی بنــام “امــت اســالم” تلقــی کــرده و قانونگــذاری، اداره کشــور و دیــوان داوری را بــه پســتوخانه هــای 

مخوفــی بنــام “والیــت” بــرده تــا بتوانــد نقشــه هــای پلیــد ثــروت انــدوزی خــود را از راه ویرانــی کشــور و رسکــوب مــردم بــه اجــرا درآورد

در دنیــای مــدرن و خردپیشــه، دموکراســی بــه معنــی فرمانروائــی ملــت اســت و ملــت مــا مجمــوع همــه ایرانیــان چــه درون و چــه بیــرون از کشــور مــی باشــد. ایــن 

ملــت حاکمیــت خــود بــر کشــور را  از راه عــدم مترکــز قــوا یعنــی حضــور قانونــِی ســه نیــروی کالن و مســتقل ار یکدیگــر بــرای اداره امــور کشــور تأمیــن مــی کنــد. 

در ایــن راســتا قانــون بــه معنــی متــام مقرراتــی اســت کــه بطــور دموکراتیــک تدویــن گردیــده شــده و توســط مجلــس یــا مجالســی کــه قانــون اساســی تعییــن منــوده 

بــه تصویــب رســیده باشــند. قانــون قــراردادی اســت اجتامعــی کــه هــم شــهروندان و هــم حکومــت ملــزم بــه رعایــت آن مــی باشــند. 

ــس  ــا مجال ــس ی ــر، شــامل مجل ــال مســتقل از یکدیگ ــه ای اســت از ســه بخــش کام ــه اشــاره شــد مجموع ــان ک ــک همچن ــک حکومــت دموکراتی ــی در ی فرمانروائ

قانونگــذاری، دولــت و امــور اجرائــی و همچنیــن نیــروی داوری کــه بــه آن “قــوه قضائیــه” گفتــه مــی شــود. همــه بخــش هــای ایــن فروانروائــی حقانیــت خــود را از 

قانــون اساســی ای گرفتــه انــد کــه قــوای مزبــور در آن تعریــف شــده و عملکــرد و صالحیــت هــای هرکــدام نیــز تعییــن شــده انــد. اســتقالل ایــن قــوا بــه ایــن معنــی 

نیــز هســت کــه هیچکــدام از هیــچ مقامــی خــارج از خــود دســتور نگرفتــه و قانــون تنهــا رهنمــود همــه آن هاســت.  

قانــون اساســی مــدرن صالحیــت قانونگــذاری را بــه مناینــدگان منتخــِب ملــت داده اســت. ایــن مناینــدگان مــردم در دنیــای مــدرن ناگزیرنــد بــرای اجــرای درســت 

ــن راه مطبوعــات، رســانه هــای آزاد و  ــه مــی شــود کــه در ای ــا نظــارت مــردم تهی ــون ب ــن در نظــام حاکمیــت قان ــن قوانی منایندگــی شــان کارشــناس باشــند. تدوی

همچنیــن جامعــه مدنــی )احــزاب، اتحادیــه هــا، انجمــن هــا( نقــش بســیار مهمــی در پروســه قانونگــذاری بعهــده دارنــد. نظــارت شــهروندان و رســانه هــا در تحقــق 

دموکراســی و حاکمیــت قانــون اهــرم هــای اســتفرار حاکمیــت ملــت و دموکراســی هســتند. در حکومــت قانــون مدیریــت اجرائــی کشــور )دولــت( موظــف بــه اجــرا 

و پاســداری از اجــرای قوانیــن اســت. ایــن قــوه و قــوای دیگــر در اداره امــور کشــور تابــع حکــم و دســتور هیــچ “عظــام” و مقامــی نیســتند. نهادهــای جعلــی ماننــد 

“بیــت رهــربی”، “نظــارت اســتصوابی”، مجمــع نشــخیص مصلحــت” و از ایــن دســت جائــی در دموکراســی و حاکمیــت ملــت نداشــته و بــه زبالــه دان تاریــخ ســپرده 

خواهــد شــد. همچنیــن نیروهــای نظامــی و انتظامــی حــق هیچگونــه نفــوذ و یــا دخالــت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم در سیاســتگذاری کشــور و قــوای ســه گانــه را 

نخواهنــد داشــت.  

محتــوای اصلــی یــک قانــون اساســی مــدرن، ار یکســو تعییــن حقــوق شــهروندان، چــه حقیقــی و چــه حقوقــی اســت و، از ســوی دیگــر، تعییــن حــدود و ثغــور حقــوق 

حکومــت و صالحیــت آن اســت. در ایــن قانــون اساســی آزادی، پایــهء حقــوق شــهروندان اســت و ایــن شــهروندان هیــچ ممنوعیتــی بــرای انجــام دادن یــا انجــام 

نــدادن عملــی نداردنــد مگــر بــه حکــم قانونــی کــه از پیــش بــه تصویــب رســیده شــده باشــد. در مقابــل، همیــن قانــون اساســی مقــرر مــی کنــد  کــه هــر حکــم 

یــا اقدامــی از ســوی دولــت و هــر نهــاد حکومتــی و کارگــزاران آن بایــد از پیــش در قانــون و یــا مقــررات قانونــی رصیحــا مشــخص شــده باشــد، در غیــر اینصــورت 

حکــم یــا اقــدام مــورد نظــر باطــل اســت.

شاخصه های اساسی حاکمیت قانون عبارتند از:

١-  وجود یک قانون اساسِی تضمین کنندهء حقوق شهروندان  و حقوق حکومت،

٢- استقالل کامل قوای سه گانه از یکدیگر،

٣- وجود مجلس منایندگان منتخب مردم برای تدوین و تصویب قوانین،
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٤- انتخاب دولت توسط اکرثیت منایندگان مجلس،

٥- کنرتل دولت توسط مجلس،

٦- دولت پاسخگوی مجلس، شهروندان و رسانه ها است،

٧- پایبند بودن موسسات حکومتی به قانون و مقررات،

٨- ارائه خدمات حقوقی به شهروندان در شکایات قانونی علیه حکومت و مسئولین آن.

افــزون بــر ایــن در نظــاِم حاکمیــت و ســلطه قانــون وظیفــه قــوهء قضائیــه داوری پیرامــون اختالفــات اســت، چــه اختــالف بیــن شــهروند و حکومــت باشــد، چــه 

بیــن شــهروندان بــا یکدیگــر و چــه میــان ارگان هــای حکومتــی. ایــن نیــروی داوری از یکســو تــداوم پاســدار ســلطه قانــون در کشــور و اســتقالل کامــل خــود بــه 

ویــژه از دولــت اســت و از ســوی دیگرپاســدار حــق مــردم در داشــن داوری مســتقل و بــی طــرف مــی باشــد.

اگــر چــه ســاخن چنــان نظامــی کــه بــر حاکميــت ملــت تکيــه داشــته باشــد بــر ویرانــه هــای جامانــده از حکومــت اســالمی کار ســاده ای نیســت امــا بــرای 

رهائــی از وضعیــت موجــود و بیــرون آمــدن از درماندگــی اقتصــادی، سیاســی، اجتامعــی و بویــژه فرهنگــی راه دیگــری جــز تــالش و امیــد بــه آینــده همــراه بــا 

کاری ســخت در مســیری پــر ســنگالخ نیســت. 

دموکراسی مدرن فرمانروائی ملت و حاکمیت قانون است.

28 خرداد ۱۳۹8 – ۱8 ژوئن 20۱۹

قصهء “حق تعیین رسنوشت”

»حــق« بــه معنــی انجــام کاری اســت کــه قانــون اجــازه آن را داده و یــا انجــام آن کار ممنوعیــت قانونــی نداشــته باشــد. ترکیــب “تعییــن رسنوشــت” بخــودی خــود 

بــی معنــی اســت. چــرا کــه بالفاصلــه ایــن پرســش مطــرح میشــود کــه “کــدام رسنوشــت” و “رسنوشــت چــه کســی”؟

آیــا منظــور تعییــن رسنوشــت شــخصی بــر پایــهء مــادهء دوم اعالمیــه جهانــی حقــوق بــرش اســت یــا تعییــن رسنوشــت امــوال خــود یــا امــوال دیگــران، تعییــن 

رسنوشــت فرزنــدان، و از ایــن دســت؟ خالصــه کــدام رسنوشــت؟

ــان و فرهنــگ ویــژه ای مــی داننــد خواهــان “حــق تعییــن  ــه منطقــه، طایفــه، زب ــاره ای از ســازمان هائــی کــه خــود را منســوب ب ــران، پ ــهء سیاســی ای در پهن

رسنوشــت” بــرای منطقــه و قــوم خــود مــی باشــند. و البتــه معلــوم منــی کننــد کــه آیــا ایــن حــق را هــم اکنــون دارنــد یــا در آینــده بایــد بــه آن هــا داده شــود. 

ایــن تعییــن حــق رسنوشــتی کــه اینــان مطــرح مــی کننــد چیــزی نیســت جــز اعــامل حاکمیــت گــروه هــای مزبــور بــر مناطقــی کــه آن هــا “از خــود” مــی داننــد. 

در عیــن حــال، گاهــی و بیشــرت در گذشــته، آن هــا از داشــن “حــق خودمختــاری” هــم صحبــت مــی کردنــد کــه در ســال هــای اخیــر بــه تدريــج بــه داشــن “حــق 

تعییــن رسنوشــت” تبدیــل شــده اســت.

مــوارد دیگــری از مقولــهء حــق تعییــن رسنوشــت موضــوع مــردم رسزمیــن هــای اســتعامرزده ای اســت کــه پــس از پیــروزی بــر اســتعامرگران، بــر طبــق حقــوق 

بیــن املللــی توانســته انــد اســتقالل خــود را تحــت عنــوان “تعییــن حــق رسنوشــت” بدســت آورده و بعنــوان کشــوری مســتقل توســط جامعــه بیــن املللــی بــه 

رســمیت شــناخته شــوند.

مــورد دیگــر از تعییــن حــق رسنوشــت در کشــورهائی اتفــاق افتــاده اســت کــه شــهروندان آن پــس از جنــگ هــای خونیــن بیــن شــهروندان آن کشــور و دخالــت 

جامعهءبیــن املللــی کشــور جدیــدی در کنــار کشــور قدیــم تأســیس منــوده انــد.

مــوارد دیگــری از حــق تعییــن رسنوشــت،که بیشــرت در جوامــع غربــی در جریــان اســت، رونــدی اســت دموکراتیــک بــر اســاس قوانیــن ملــی ایــن کشــورها و بــا 

رعایــت حقــوق بیــن املللــی.

امــا هیچکــدام از مــوارد بــاال شــامل ایــران کنونــی منــی شــود. ایــران رسزمیــن مــردم ایــران اســت و حکومــت هــای آن همــواره همــهء کشــور، در متامیــت اش، را 

در تســلط داشــته و نیــازی بــه مســتعمره کــردن بخــش هائــی از کشــور نداشــته انــد. بنابرایــن صحبــت از اســتعامر ایرانیــان بــر یکدیگــر بیهــوده اســت. در همیــن 

رابطــه رسکوبــی کــه حکومــت هــای مســلط بــر ایــران بــر مــردم ایــران وارد کــرده و مــی کننــد هرگــز رنــگ طایفــه ای، قومــی و زبانــی نداشــته اســت. بــا ایــن 

افــزوده کــه حکومــت اســالمی چیــره بــر ایــران در چهــل ســال گذشــته هموطنــان ســنی، زرتشــتی، مســیحی و یهــودی را از بســیاری از حقــوق شــهروندی محــروم 

کــرده و حتــی بــه نابــودی کامــل هموطنــان بهائــی کمــر بســته اســت. باورمنــدان بــه ادیــان فــوق الذکــر در رسارس ایــران پراکنــده هســتند و هیچکــدام قــوم یــا 

طایفــه زبانــی یــا فرهنگــی خاصــی را تشــکیل منــی دهنــد. همچنیــن قابــل یــادآوری اســت کــه سلســله هــای صفــوی، افشــار و قاجــاز تــرک تبــار بــوده امــا همگــی 

از زبــان فارســی کــه همــواره زبــان مشــرتک ایرانیــان بــوده اســت در حکومــت و مراوداتشــان اســتفاده مــی کردنــد.

بــه امــروز برگردیــم. رژیــم اســالمی در ایــران ماننــد هــر حکومــت ایدئولوژیــک دیگــر فرزنــد خلــف اعــامل تبعیــض، اســتبداد و خشــونت اســت. ایــن تبعیــض و 

اســتبداد در الیــه هــای بســیاری بــر ایرانیــان اعــامل مــی گــردد. فقــر و مکنــت، بــی حقوقــی، بــی عدالتــی و تحقیــر و بــی حرمتــی ملــت از هــر تبــار و طایفــه ای 

کــه باشــند حاصــل منطقــی متــام و کــامل یــک رژیــم اســتبداد مذهبــی اســت. ســیطرهء ایــن نکبــت و مهنــت رسارس ایــران را گرفتــه اســت، خــواه تــرک، کــرد و 
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گیلــک و فــارس زبــان باشــی خــواه بلــوچ و ترکمــن یــا عــرب.

ایــران رسزمیــن مشــرتک همــهء ایرانیــان اســت. ایــن همــهء ایرانیــان هســتند کــه ناگزیــر بایــد حکومــت اســالمی چیــره بــر خــود را رسنگــون کــرده و ریشــهء 

ــا ملتــی رسبلنــد و مرفــه، پایــه ریــزی کننــد. اســتبداد و تبعیــض را برکنــده و کشــوری آزاد، ب

ــه  ــد نخســت ب ــد، اگــر بخواهن ــا قــوم مــی دانن ــه یــک طایفــه ی ــد کــه ســازمان هــای سیاســی ای کــه خــود را منســوب ب ــوان دي در عــني حــال، منطقــاً مــی ت

رسنوشــت ايــران بيانديشــند، بایــد آرزوهایشــان را گســرتش داده و آن هــا را در چهارچــوب کشــور و ملــت ایــران مطــرح مناینــد. مــردم ایــران از هــر تبــار و طایفــه 

و فرهنــگ و زبــان در مقابــل حکومــت اســالمی تبعیــض و اســتبداد قــرار گرفتــه و در ایــن امــر يگانگــی دارنــد. وظیفــهء ســازمان هــای سیاســی حفــظ ايــن يگانگــی 

و کوشــش بــرای تأســیس حکومتــی دموکراتیــک، ســکوالر و مــربا از هــر نــوع تبعیــض و اســتبداد اســت.

داشــن حــق رسنوشــت، بــه زبــان غیــر حقوقــی، چیــزی نیســت جــز آنکــه ملــت ایــران کــه از آحــاد متســاوی الحقــوق شــهروندان ایــران تشــکیل شــده تصمیــم 

بگیرنــد حکومــت اســالمی را رسنگــون کــرده و از ویرانــه ای کــه حکومــت اســالمی بجــای گذاشــته اســت ایرانــی متحــد و یکپارچــه، آزاد و مرفــه بســازند؛ ایرانــی 

کــه جوانــان اش بتواننــد پــس از تحصیــل کار مناســب پیــدا کــرده و در امنیــت بتواننــد زندگــی کننــد.

در اين راستا يک حکومت سکوالر دموکرات باید بتواند آزادی، رفاه و آسایش آحاد مردم ایران را همچون خدمتکاری درستکار تضمین مناید.

۱5 ارديبهشت ۱۳۹8 – 5 ژوئن 20۱۹

رضورت تشکیل هسته های مخفی سکوالر دموکرات در کشور )بخش یکم(

فعالیت تشکیالتی را می توان آموخت

          مــوج هــای اعرتاضــی در ایــران، از زنــان، کارگــران، آمــوزگاران و دانشــجویان گرفتــه تــا کشــاورزان، مالباختــگان و بازنشســتگان، نیــروی مردمــی عظیمــی 

هســتند کــه بــا رویکردهــای گوناگــون تغییــر حکومــت در ایــران را نویــد مــی دهــد.

          چهــل ســال حکومــت اســالمی چیــره بــر ایــران رونــد دوره هــای گوناگونــی از مبــارزات مــردم علیــه رژیــم را نشــان داده اســت. یکــی از ایــن دوره هــا 

“دورهء افشــاگری” نــام داشــت کــه در آن رسکــوب ملــت و تبهــکاری هــای باندهــای گوناگــون فاســد و ثــروت انــدوز حاکــم بــر جــان و مــال مــردم، از راه هــای 

مختلــف افشــا  مــی گردیدنــد. ایــن دوره ســال هاســت کــه جــای خــود را بــه دورهء دیگــری داده اســت؛ بــا ایــن یــادآوری کــه رونــد افشــاگری و اهمیــت آن از 

بیــن نرفتــه بلکــه از دل آن “دورهء اعــرتاض جمعــی” زاده شــد اســت.

          اگــر مشــخصهء دورهء افشــاگری “اعــرتاض فــردی شــهروندان” در ابــراز و بازگوئــی فســاد و نکبــت بدســت آمــده از حکومــت اســالمی بــود، در “دورهء 

اعــرتاض جمعــی” مــردم خواســته هایشــان را بــا در کنــار هــم و دســتجمعی فریــاد مــی زننــد که”پشــت بــه دشــمن، رو بــه ملــت”. ایــن مــوج اعرتاضــی در ســال 

هــای اخیــر خــود را در دو دســتهء متفــاوت نشــان داد اســت: یکــی اعــرتاض جمعــی صنفــی و دیگــری اعــرتاض جمعــی عمومــی.

ــا دســتهء دوم اعرتاضــات  ــرای اعرتاضــات جمعــی صنفــی هســتند. ام ــی ب ــال هائ ــگان مث ــران، آمــوزگاران، بازنشســتگان، مالباخت ــان، کارگ           اعرتاضــات زن

جمعــی عمومــی هســتند کــه رسنگونــی حکومــت اســالمی را در دســتور کار شــان قــرار داده انــد. منونــهء برجســتهء ایــن اعرتاضــات در دی مــاه ١٣٩٦ در بیــش 

از ١٢٠ شــهر ایــران اتفــاق افتــاد. ایــن مــوج اعــرتاض جمعــی عمومــی، بــا شــعار مــرگ بــر حکومــت اســالمی و گــذر از “اصــالح طلــب و اصولگــرا”، خــط مشــی 

مبــارزهء اعــرتاض عمومــی آینــده را ترســیم منــود.

          بــا ایــن وجــود، ایــن مــوج آن نیروئــی نبــود کــه مــی توانســت در رشایــط رسکــوب پــر از خشــونتی کــه از ســوی باندهــای حکومتــی اعــامل مــی شــود 

رژیــم را رسنگــون ســازد. چــرا کــه مشــخصه و ماهیــت ایــن مــوج اعــرتاض اســت و ابــزار کافــی بــرای رسنگونــی را در دســت نــدارد. تــازه، حتــی بفــرض رسنگونــی 

والیــت فقیــه، چــه حکومتــی قــرار اســت ادارهء کشــور فالکــت زدهء اســالمی کشــور را بدســت بگیــرد. یعنــی مــوج اعــرتاص جمعــی عمومــی تــا کنــون فاقــد 

ســازمانی بــرای رهــربی و اســتقرار نظــام مطلــوب در کشــور بــوده اســت.

          در موفــق تریــن احتــامل، بــا رسنگونــی نظــام موجــود، کار مدیریــت کشــور و کشــورداری بــه دســت کســانی مــی افتــد کــه ســازمانی داشــته و توانســته 

باشــند پشــتیبانی قــدرت هــای جهانــی از خودشــان را کســب مناینــد.

          امــا وجــود و گســرتش اعرتاضــات جمعــی عمومــی مــی توانــد رضورِت پایــه اِی انقالبــی باشــد کــه حکومــت نکبــت اســالمی را رسنگــون کــرده و نویــد 

اســتقرار حکومــت آزادی، رفــاه، آبادانــی و امنیــت را در کشــور یکپارچــه ایــران رس دهــد. رشط ایــن تحــول، زاده شــدن دورهء “مــوج ســازماندهی” اســت. يعنــی 

»انقــالب عمومــی ملــت نیازمنــد ســازماندهی اســت«. در عیــن حــال رشط اول ســازماندهی دیگــران، “ســازماندهی خــود” اســت کــه بــه آن ایجــاد هســته، گــروه 
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و تشــکیالت مــی گوینــد. بــدون وجــود تشــکیالت و ســازماندهی پیــروزی مــوج هــای اعرتاصــی بــرای رســیدن بــه هــدِف مطلــوب غیــر ممکــن اســت.

          تعــداد افــرادی کــه در مــوج افشــاگری رشکــت دارنــد بــی شــامر اســت امــا در مــوج هــای اعرتاضــی جمعــی، چــه صنفــی و چــه عمومــی، از ایــن تعــداد 

کاســته مــی شــود؛ چــرا کــه همــهء مــردم بــه هــر دلیــل منــی تواننــد و یــا منــی خواهنــد بــا خطراتــی کــه بــرای رشکــت در اعرتاضــات صنفــی یــا عمومــی در 

ذهــن دارنــد روبــرو شــوند.

          ا ایــن مقدمــه مــی خواهــم بگویــم کــه تعــداد مبارزانــی کــه بــرای رســیدن بــه هــدف مــورد نظرشــان گام در راه ســازماندهی و رهــربی اعرتاضــات مــی 

گذارنــد و در ایــن راه هســته هــای خــود را ایجــاد مــی کننــد زیــاد نخواهــد بــود.

          ناگزیــر بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه حکومــت اســالمی مســلط بــر ای، هــر دیکتاتــوری دیگــری، اجــازه تشــکیل گروهــی در روز روشــن بــرای 

رسنگــون کــردن اش را منــی دهــد. بنابرایــن راهــی جــز مخفــی کاری و تشــکیل هســته هــای مخفــی باقــی منــی مانــد. یعنــی، بــا ایــن دانــش کــه تفــاوت زیــادی در 

عملکــرد و نتیجــهء کار مخفــی و کار علنــی وجــود دارد و، در رشایــط امــروز ایــران، هیــچ راه دیگــری جــز روی آوردن بــه ایجــاد تشــکیالت مخفــی وجــود نــدارد.

          در مقابــل، ایرانیــان ســاکنان کشــورهای آزاد جهــان ایــن امــکان را داشــته و دارنــد کــه گــروه هــا و ســازمان هائــی علنــی بــرای مبــارزه بــا حکومــت اســالمی 

تشــکیل دهنــد. ایــن گــروه هــا دانــش و تجربیــات زیــادی در مبــارزه بــا حکومــت اســالمی دارنــد و مبــارزان داخــل کشــور مــی تواننــد از آن هــا اســتفاده منایند.

          خواننــدهء گرامــی! از آنجــا کــه قــرار نیســت ایــن یادداشــت کوتــاه زیــاد  طوالنــی شــود چنــد جملــه ای بعنــوان نتیجــه گیــری نوشــته و ادامــه ســخن را 

بــه یادداشــت هــای آتــی خــود و هموندانــم ارجــاع مــی دهــم.

          شــامئی کــه کنشــگر ســاکن ایرانيــد، مدتــی طوالنــی افشــاگری مــی کردیــد و هنــوز هــم مــی کنیــد. بــا رشوع اعرتاضــات خیابانــی بــه آن پیوســتید و بعــد 

از فروکــش کــردن اعــرتاض در خیابــان دوبــاره بــه زندگــی روزمــره خودتــان برگشــتید. شــام مــی توانیــد همچنــان منتظــر اعرتاضــات جمعــی عمومــی بعــدی مبانید 

و یــا از خــود بپرســید “از چــه راهــی مــی تــوان حکومــت را ســاقط کــرد و نظامــی دموکراتیــک و ســکوالر در ایــران برقــرار کــرد؟”.

ــی منــی  ــه تنهائ ــه هــدف” را مــن ب ــه “چگونگــی و راه هــای رســیدن ب ــن نتیجــه مــی رســیدم کــه اوالً دســتیابی ب ــه ای ــودم ب           مــن اگــر بجــای شــام ب

توانــم پیــدا کنــم و ناگزیــر از یافــن هــم اندیشــان و یارانــی در ایــن راه هســتم و، دو دیگــر، ایــن کــه کار انقــالب علیــه یکــی از مخــوف تریــن حکومــت هــای 

اســتبدادی جهــان بــه گــروه و تشــکیالت نیــاز دارد. آنــگاه، بــا ایــن نتیجــه گــريی، خودبخــود بــه دنبــال جــذب آشــنایان مــورد اعتــامدی مــی رفتــم کــه بــا هــم 

هســته ای مخفــی تشــکیل داده و چــاره ای بــرای درد مشــرتک مــان، و بــرای درد ملــت و حفــظ کشــورمان بیابیــم.

24 ژوئن 20۱۹

رضورت تشکیل هسته های مخفی سکوالر دموکرات در کشور )بخش دوم(

فعالیت تشکیالتی را می توان آموخت

در چهــل ســالی کــه گذشــت مبــارزه بــرای رسنگونــی حکومــت اســالمی چــريه بــر ایــران دوره هــای مختلفــی را تجربــه کــرده اســت: دورهء افشــاگری رژیــم و 

وابســتگان اش، دورهء اعرتاضــات عمومــی ســازمان نیافتــه، و مرحلــه ای کــه تــازه آغــاز شــده و شــاخصهء آن ســازماندهی و رهــربی تشــکیالتی اعرتاضــات عمومــی 

اســت. ایــن دســته بنــدی بــه ایــن معنــا نیســت کــه دیگــر افشــاگری منــی شــود و یــا اعرتاضــات عمومــی ســازمان نیافتــه تعطیــل شــده انــد. نکتــه ایــن اســت کــه 

تجربــهء اعرتاضــات میلیونــی مــردم علیــه اســتبداد مذهــی و ایلخانــی والیــت فقیــه در ســال هــای ١٣٨٨ ســال ١٣٩٦ مــا را بــه ایــن جمــع بنــدی رســانده اســت 

کــه پیــروزی مــردم بــر ایــن رژیــم نیــاز بــه ســازمان دهــی و رهــربی تشــکیالتی دارد.

در ایــن میــان، ســکوالر دموکــرات هــا یــک هــدف بیشــرت ندارنــد و آن اســتقرار یــک حکومــت ســکوالر دموکراتیــک در ایــران، بعنــوان کشــوری مســتقل و بــا 

مرزهــای شــناخته شــدهء بیــن املللــی اســت. امــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف راه دیگــری جــز رسنگــون کــردن رژیــم اســالمی حاکــم بــر کشــور وجــود نــدارد. 

ایــن موضوعــی اســت کــه جریانــات متعــدد ســکوالر دموکــرات در درک رضورت رسنگــون ســاخن رژیــم بــا یکدیگــر هــم نظــر انــد. بنــا بــر ایــن موضــوع اصلــی 

ســخن، در حقیقــت، »مســئله آمــاده ســازی رسنگونــی رژیــم بــه منظــور اســتقرار نظــام ســکوالر دموکراتیــک« اســت.
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ســکوالر دموکــرات هــای درون کشــور از یکســو بــا اســتقرار اســتبداد از هــر نــوع اش، چــه اســالمی و چــه ســلطانی، مخالــف انــد و، از ســوی دیگــر، قــرار گرفــن 

بخــش هائــی از کشــور بدســت گــروه هــای مســلح منطقــه ای را آغــاز فروپاشــی و تجزیــهء ایــران مــی داننــد. بنــا بــر ایــن، آن هــا ناگزیرنــد، بــرای رســیدن بــه 

ــد. بــدون وجــود چنیــن تشــکالتی دســت آورد دلشــکن  ــا مناین ــران برپ ــه آن اشــاره شــد، تشــکیالت مســتقل و مخفــی خــود را در رسارس ای ــاال ب هدفــی کــه در ب

مبــارزان ســکوالر دموکــرات درون کشــور – کــه تــا کنــون منفــرد یــا محفلــی عمــل مــی کــرده انــد – بديــن صــورت خواهــد بــود کــه »رهــربی مبــارزه علیــه حکومــت 

اســالمی« بــه کســانی تحویــل داده مــی شــود کــه، پــس از فروپاشــی ايــن رژیــم، ملــت ایــران را همچنــان زیــر تیــغ حکومــت اســتبدادی تــازه ای قــرار خواهنــد داد. 

ایــن مهمرتیــن آمــوزهء وقایعــی اســت کــه بــه اســتقرار حکومــت خمینــی در ســال ١٣٥٧ منجــر شــد.

تشــکیالت و رضورت ایجــاد آن در ایــران کنونــی، و پــس از ٤٠ ســال حکومــت ایلخانــی والیــت فقیــه، دانشــی اســت آموختنــی. تجــارب مبــارزات آزادیخواهانــهء 

ایرانیــان، و از آن گذشــته در رسارس جهــان، آمــوزه هائــی هســتند در دســرتس کــه مــی تــوان آن هــا را مطالعــه و البتــه بــدون کپــی بــرداری و شــبیه ســازی بــدون 

تأمــل، از آن هــا آموخــت.

ســکوالر دموکــرات هائــی کــه “دورهء افشــاگری” و “دورهء اعــرتاض” را مــرور و جمــع بنــدی کــرده و بــه درک دورهء رضورت ایجــاد تشــکیالت مســتقل خــود رســیده 

ــا  ــارزه ب ــی مب ــران و آبادانــی کشورشــان. يعن ــر مخاطــرهء آزادی ملــت ای ــارزهء پ ــزی نيســت جــز رشکــت در مب ــزهء آن هــا چي ــد، کنشــگرانی هســتند کــه انگی ان

تبعیــض، بــی عدالتــی، فقــر و رسکوبــی کــه توســط حکومــت ایلخانــان والیــت فقیــه در رسارس ایــران اعــامل مــی شــود نیــروی محــرک ایــن کنشــگران اســت. الزمــهء 

پــا گذاشــن در چنیــن راهــی نــه تنهــا وجــود شــجاعت و دلیــری رهــروان همــراه اســت بلکــه نیازمنــد بــکار بــردن خــرد و نیــروی جمــع بنــدی تجــارب، و پیــدا کــردن 

راه درســت، مــی باشــد. در ایــن میــان دانشــجویان و دانــش آموختــگان ایراندوســت و ملــت مــدار ســهم بزرگــی در ایــن پیــکار را بعهــده دارنــد.

گام اول در تحقــق آنچــه کــه گفتــه شــد گســرتش ایــن اندیشــه اســت کــه بــدون داشــن »تشــکیالت« کار مــا نتیجــهء مطلــوب را ببــار نيــاورده و آرزوی ملــت ایــران 

– کــه هامنــا اســتقرار یــک حکومــت ســکوالر دموکــرات اســت – میــرس منــی شــود.

نویســندهء ایــن یادداشــت بــاور دارد کــه کار تشــکیالتی را مــی تــوان آموخــت و در راســتای ايــن بــاور تــالش دارد تجربیــات خــود و دوســتان اش را در اختیــار شــام 

قــرار دهــد. در عیــن حــال، یافــن شــیوه هــای تشــکیل گــروه هــای مخفــی، بــا توجــه بــه رشایطــی کــه فعــاالن سیاســی داخــل کشــور در آن قــرار دارنــد، بعهــده خــود 

آن هاســت. شــادمانی مــا از آن اســت کــه اگرچــه مــا خــارج نشســتگان در ســواحل نســبتا امــن، بطــور علنــی مبــارزه مــی کنیــم امــا از مشــکالت و خطرهائــی کــه 

متوجــه شــامئی کــه مــی خواهیــد در تشــکالت مخفــی مبــارزه کنیــد آگاهیــم و مــی توانيــم امکانــات آزاد خــود را در خدمــت مبــارزات شــجاعانهء شــام قــرار دهيــم.

یازدهم تیرماه ١٣٩٨ – دوم ژوئیه ٢٠١٩

رضورت تشکیل هسته های مخفی سکوالر دموکرات در کشور )بخش سوم(

فعالیت تشکیالتی را می توان آموخت 

در دو بخــِش پیشــین ایــن سلســله یادداشــت، بــا طــرح رضورت تشــکیل هســته هــای مخفــی ســکوالر دموکــرات در درون کشــور، بــه زمینــه هــای ایــن نيــاز اشــاره 

شــد و خواننــدگان مــی تواننــد آن هــا را در “یادداشــت هــای روز” پايــگاه “خــربگاه”، در لینــک هائــی کــه در پایــان ایــن نوشــته آورده مــی شــوند، بخواننــد.

حــال الزم اســت پیرامــون کاربــرد واژه “مخفــی” کمــی توضیــح داده شــود. امــا بهمــني خاطــر الزم اســت در اینجــا ابتــدا کمــی پیرامــون »تشــکیالت علنــی« صحبــت 

کنیــم.

ــه شــد، یــک رژیــم اســتبدادی رسکوبگــر تحمــل ایجــاد تشــکیالتی کــه هــدف اش رسنگونــی آن حکومــت و اســتقرار  چنانچــه در یادداشــت هــای پیشــن هــم گفت

حکومتــی ســکوالر دموکــرات باشــد را نــدارد. بــه ایــن خاطــر غالبــا چنیــن ســازمان هائــی، نظیــر احــزاب، ســازمان هــا و یــا جبهــه ای ائتالفــی از آن هــا، در خــارج از 

کشــور بوجــود مــی آینــد. شــاخصهء اینگونــه تشــکیالت »علنــی بــودن« آن اســت؛ یعنــی بطــور علنــی تشــکیل شــده و برنامــه هــا و اســناد آن نیــز بطــور علنــی در 

اختیــار عمــوم قــرار داده مــی شــود.

حــال بــه درون کشــور برگردیــم. اگــر انقــالب بــه معنــی تحــول در ســاختار سیاســی، حقوقــی، اقتصــادی و فرهنگــی یــک جامعــه باشــد هیــچ انقالبــی هــم منــی توانــد 

“مخفیانــه” انجــام گیــرد. یعنــی انقــالب کاری اســت علنــی کــه توســط بخــش بزرگــی از مــردم یــک کشــور متحقــق مــی گــردد. امــا انجــام پیروزمندانــه ایــن تحــول 

عظیــم تاریخــی از یــک ســو بــه رشایــط مشــخصی، از جملــه ناتوانــی حکومــت در رسکــوب مــردم، نیــاز دارد و از ســوی دیگــر بــه یــک رهــربی کــه بتوانــد اعرتاضــات 

و قیــام هــای مــردم را ســازمان داده و رهــربی منایــد.
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ــه ســازماندهندگان و رهــربان  ــل اعــامل رسکــوب شــدیدی کــه حکومــت علی ــه دلی ــام هــای مــردم، و درســت ب ــی اعرتاضــات و قی ــه نقطــهء علن ــا رســيدن ب ــا ت ام

مبــارزات مــردم بــکار مــی بــرد، مبــارزان درون کشــور ناگزیرنــد تــا، بــرای حفــظ خــود و همچنیــن ادامــهء کار شــان، تشــکيالت حــود را »مخفیانــه« شــکل داده و 

»هســته هــای مخفــی« خــود را بوجــود آورنــد.

با این مقدمه صحبت پیرامون هسته های مخفی سکوالر دموکرات در داخل کشور را ادامه می دهیم.

در رشایــط اعــامل اســتبداد پــر خشــونت حکومــت اســالمی، دقیقــا کیفیــت ایــن هســته هــا اســت کــه اهمیــت بســیار دارنــد و نــه کمیــت و تعــداد زیــاد افــراد 

آن. حلقــهء اصلــی هســته مخفــی از همــکاری افــرادی تشــکیل مــی شــود کــه از نزدیــک بــا یکدیگــر آشــنا بــوده و اعتــامد بســیار باالئــی بــه یکدیگــر دارنــد. ایــن 

افــراد پیــش از هــر چیــز بایــد متعهــد شــوند کــه خــود هســته، و ارتبــاط سیاســی آن هــا بــا یکدیگــر کامــال دور از دیــد افــراد خــارج از هســته بــوده و در نتیجــه 

مخفــی مــی مانــد.

هدف، راهکار، برنامه و دیسیپلین

داشــن انظبــاط، کــه بــه آن دیســیپلین هــم مــی گوینــد، رشط نخســتین ورود بــه کار سیاســی مخفــی اســت. رخــوت و شــلختگی از هــامن ابتــدای کار، و یــا در ادامــهء 

آن، تشــکیالت مخفــی را بــا مخاطــرات زیــادی روبــرو خواهــد کــرد. خونــرسدی خردمندانــه و کنــار گذاشــن هیجانــات از عوامــل مهــم تضمیــن ادامــه کار اســت. از 

ســوی دیگــر، چنــني فعاليتــی یــک قاعــده بســیار ســاده دارد و آن مخفــی بــودن و مخفــی مانــدن اســت. بنابرایــن افشــای هســته و اعضــا و فعالیــت هایشــان، هســته 

را دچــار خطــر کــرده و در نهایــت مــی توانــد آن را بــه نابــودی بکشــاند.

همچنــني هســتهء مــورد نظــر از آغــاِز رونــِد آمادگــی اش نیازمنــد ایــن اســت کــه هــدف، راهــکار و برنامــهء خــود را مشــخص منایــد. هــدف غائــی یــک تشــکیالت 

ســکوالر دموکــرات ايجــاد و نگهــداری يــک حکومــت ســکوالر دموکــرات بــر اســاس يــک قانــون اساســی مبتنــی بــر اصــول ســکوالر دموکراســی و حقــوق بــرش در 

ايــران مــی  باشــد؛ حکومتــی مــدرن و تبعیــض ســتیز کــه مــی خواهــد در امــر کشــورداری خــرد را جایگزیــن مذهــب، ایدئولــوژی و خرافــه کــرده و قــدرت را از چنــگ 

آخوندهــا درآورده و بدســت صاحبــان اصلــی آن، یعنــی ملــت کــه از همــهء شــهروندان متســاو الحقــوق ایــران تشــکیل شــده، بســپارد.

بــا روشــن بــودن هــدف و بــاور بــه آن، اینــک ایــن پرســِش منطقــی پیــش مــی آیــد کــه راهــکار کالن رســیدن بــه هــدف نامــربده در بــاال چیســت؟ پاســخ نيــز بســیار 

ســاده اســت، چــرا کــه بزرگرتیــن ســد راه رســیدن بــه هــدف »ادامــه حيــات حکومــت اســالمی« اســت. بنابرایــن، رسنگــون کــردن حکومــت اســالمی چیــره بــر ایــران 

اســرتاتژی کالن یــک تشــکیالت ســکوالر دموکــرات مــی باشــد. در مجمــوع، باورمنــدی بــه هــدف غائــی، و راهــکار کلــی بــرای رســیدن بــه آن، پایــه و اســاس اندیشــهء 

هــر تشــکل ســکوالر دموکــرات اســت.

از ایــن جــا بــه بعــد اســت کــه بايــد دانســت تشــکیالت، چــه مخفــی و چــه علنــی، نیازمنــد داشــن یــک برنامــه اســت. در یادداشــت هــای پیشــین، بــه دوره هــای 

مختلــف چهــل ســال مبــارزه علیــه حکومــت اســالمی چیــره بــر ایــران ســخن رفــت. در اولیــن یادداشــت دورهء “افشــاگری” و دورهء “اعرتاضــات صنفــی و اعرتاضــات 

عمومــی” توضیــح داده شــد و نيــز خاطرنشــان گرديــد کــه اگــر چــه وجــود و گســرتش اعرتاضــات جمعــی عمومــی مــردم رشط رضوری انقالبــی اســت کــه حکومــت 

اســالمی را بایــد رسنگــون ســازد، امــا رشط تحقــق خــود ایــن تحــول، کــه حاصــل جمعبنــدی اعرتاضــات عمومــی اســت، پیدایــش و توســعهء دورهء “ســازماندهی” 

اســت. یعنــی انقــالب عمومــی ملــت نیازمنــد ســازماندهی و رهــربی اســت و بــدون وجــود تشــکیالت، ســازماندهی و رهــربی پیــروزی مــوج هــای اعرتاصــی بــرای 

رســیدن بــه هــدِف مطلــوب غیــر ممکــن اســت.

در دورهء »ســازماندهی« کار هســته هــای ســکوالر دموکــرات راهنامئــی و ســامان بخشــی بــه مبــارزات مدنــی و اعرتاضــی مــردم اســت و ایــن فعالیــت ربطــی بــه 

ایجــاد تشــکالتی پارتیزانــی بــرای حملــه بــه پــادگان هــای رژیــم، یــا رس بــه نیســت کــردن آخونــد محلــه، و از ایــن دســت نــدارد.

۱8 تري ۱۳۹8 – ۹ جوالی 20۱۹

رضورت تشکیل هسته های مخفی سکوالر دموکرات در کشور )بخش چهارم(

فعالیت تشکیالتی را می توان آموخت

ــه تشــکیل هســته هــای مخفــی ســکوالر دموکــرات در درون کشــور، بــه زمینــه  ــاز ب ــا طــرح موضــوع نی           در دو بخــِش پیشــین ایــن رسی یادداشــت هــا، ب

هــای ایــن رضورت اشــاره شــد کــه خواننــدگان مــی تواننــد آن هــا را در “یادداشــت هــای روز” “خــربگاه”، در لینــک هائــی کــه در پایــان ایــن نوشــته آورده شــده، 

بخواننــد. در آن یادداشــت هــا بــه »هــدف« تشــکيل هســته هــای ســکوالر دموکــرات، یعنــی اســتقرار یــک حکومــت ســکوالر دموکــرات در کشــور، اشــاره شــده بــود.

          بیشــرت احــزاب و ســازمان هــای سیاســی ایرانــی در اســناد خــود اهــداف، راهــکار و برنامــه هــای خــود را توضیــح داده انــد. بــا مطالعــهء ایــن اســناد مــی 

تــوان دیــد کــه رسنگونــی کــردن یــک حکومــت نــه هــدف بلکــه گام نخســتین و وســیلهء اســتقرار نظــام مطلــوب احــزاب و ســازمان هــای مزبــور اســت. در مقابــل، 

هــم میهنانــی کــه عضــو ســازمانی نیســتند، و از اســتبداد حکومــت اســالمی، فقــر، بیــکاری و تبعیــض بجــان آمــده انــد، خواهــان رسنگونــی ایــن حکومــت انــد و 

زیــاد دغدغــهء حکومتــی را کــه بجــای اسالمیســت هــا روی کار مــی آیــد ندارنــد. ایــن هــامن اتفــاق ناگــواری اســت کــه زمســتان ١٣٥٧ در ایــران افتــاد. بــه ایــن 

خاطــر، مخاطــب بحــث مــا هموطنــی نیســت کــه از یکســو، بحــق، خواهــان رسنگونــی رژیــم اســالمی اســت امــا، از ســوی دیگــر، بــه هــر دلیــل آمــاده کار تشــکیالتی 

نیســت. مخاطــب ایــن یادداشــت هــا کنشــگران ایراندوســت و ملــت مــداری هســتند کــه بــرای انجــام کار تشــکیالتی آمادگــی الزم را داراینــد. بــرای ایــن دســته از 
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مبــارزان آنچــه در دســتور کار نهائــی اســت رســیدن بــه هدفــی اســت کــه در راه تحقــق آن از خودگذشــتگی کــرده و آمــاده پرداخــت هزینــه میباشــند. بنابرایــن، 

داشــن درکــی روشــن از هــدف تشــکل و تشــکیالت ناگزیــر پایــهء حرکــت ایــن فعالیــن اســت.

          در ایــن رابطــه، یعنــی تعییــن هــدف مبــارزه تشــکیالتی، بجــای اخــرتاع دوبــارهء چــرخ، مــی تــوان بــه اهدافــی اشــاره کــرد کــه ســایر ســکوالر دموکــرات 

هــای ایرانــی تدویــن کــرده و در پــی تحقــق آن هــا هســتند. در ایــن میــان »حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیان«تحقــق دو هــدف را در دســتور کار خویــش قــرار 

داده اســت و بــه هســته هــا و شــبکه هــای مخفــی ســکوالر دموکــرات در درون کشــور توصیــه مــی شــود از آنهــا بهــره بگیرنــد. ایــن اهــداف عبارتنــد از اســتقرار 

یــک حکومــت دموکراتیــک بــر پایــهء سکوالریســم:

ــر کشــور در  ــهء جهان گســرت حقــوق بــرش و حاکمیــت ملــت )شــهروندان( ب ــه اعالمي ــد ب ــد پایبن           ١-       دموکراســی در یــک نظــام ســکوالر دموکــرات بای

متامیــت ارضــی آن باشــد. در عیــن حــال، دموکراســی مــورد نظــر ناگزیــر بــر بنيــاد برســميت شــناخن تکــرث و کــرثت مــداری اجتامعــی شــکل می گــريد. افــزون بــر 

ایــن رشط تحقــق دموکراســی وجــود بــالرشط آزادی بيــان و تبليــغ عقايــد، اجتامعــات، آزادی احــزاب، ســندیکاها و رســانه ها اســت.

          ٢-       پایبنــدی بــه سکوالریســم در مســیر اســتقرار دموکراســی در کشــور. در اینجــا سکوالریســم بــه معنــای تحقــق کامــل جدائــی مذاهــب و ايدئولــوژی 

هــای کالن از قانــون اساســی، حکومــت، و نهادهــای برخاســته از آن اســت. ایــن سکوالریســم وجــود مذهــب يــا ايدئولــوژِی رســمی یــا حکومتــی را نفــی کــرده و 

بــه نابــودی تبعیــض و بــی حقــی شــهروندان، و بویــژه نفــی کامــل بــی حقوقــی و تحقیــر زنــان کــه حاصــل ســلطهء تاریخــی مذهــب و خرافــه در کشــور ماســت، 

کمــر بســته اســت. در عیــن حــال تــا اجــرای کامــل تســاوی حقــوق زنــان و مــردان در کشــور، حکومــت ســکوالر دموکــرات ناگزیــر از جــربان خســاراتی اســت کــه 

طــی قــرون متــامدی بــر زنــان رفتــه اســت.

          هــر ایرانــی ســکوالر دموکراتــی، بــا کمــی دقــت در اهــداف فــوق، بــه ایــن مهــم مــی رســد کــه حکومــت اســالمی، در متامیــت اش، ســد راه رســیدن بــه 

حکومــت مطلــوب اوســت و ناگزیــر بایــد برچیــده شــود. ایــن برچیــدن، یــا رسنگونــی، قواعــد خــودش را دارد؛ کاری اســت ســخت امــا شــدنی. از هــر ديــدگاه کــه 

بنگريــم در مــی يابيــم کــه رسنگونــی حکومــت اســالمی بدســت خــود مــردم ایــران تنهــا راه اســتقرار یــک حکومــت ســکوالر دموکــرات در کشــور اســت.

          مــردم ایــران، بــا افشــاگری هــا، مبــارزات صنفــی، و اعرتاضــات عمومــی نشــان داده انــد کــه ایــن حکومــت را از آن خــود منــی داننــد. در ایــن میــان همیــن 

حکومــت موجــب مهاجــرت میلیونهــا ایرانــی بــه رساررس جهــان شــده اســت. در میــان خیــل عظیــم ایرانیــان خــارج کشــور عــده ای، بــا اســتفاده از فرصــت هائــی 

کــه در کشــورهای دموکراتیــک محــل ســکونت شــان وجــود دارد، دور هــم جمــع شــده و احــزاب و ســازمان هائــی را تشــکیل داده انــد. دغدغــهء بســیاری از ایــن 

ایرانیــان متشــکل در احــزاب و گــروه هــای ســکوالر دموکــرات نــه بــاال بــردن رفــاه شــخصی و زندگــی بهــرت در خــارج، بلکــه آزادی ملــت و کشــور ایــران از اســتبداد 

مذهبــی حاکــم بــر ایــران اســت.

          در واقــع، مســئولیت انجــام آن بخــش از فعالیــت هائــی کــه امــکان انجــام شــان در ایــران فراهــم نیســت بــر عهــدهء احــزاب و ســازمان هــای مســتقر در 

خــارج از کشــور گذاشــته شــده اســت. در ایــران امــکان فعالیــت آزاد احــزاب سیاســی بــرای اســتقرار ســکوالر دموکراســی فراهــم نیســت. بــه ایــن خاطــر تشــکالت 

ایرانیــان در خــارج از کشــور ســازمان هائــی را تشــکیل داده و علنــاً بــه مبــارزه بــا کلیــت حکومــت اســالمی پرداختــه انــد.

          )الزم بــه توضیــح اســت کــه، علیرغــم اینکــه یــک “حــزب”، در  تعریفــی دقیــق، بــه معنــی حضــور قانونــی آن در کشــور خــودش مــی باشــد امــا ایــن واژه 

در بیــرون از ایــران معــادل “ســازمان یــا گــروه سیاســی” بــکار بــرده مــی شــود. ایــن احــزاب امیدوارنــد پــس از اســتقرار یــک حکومــت ســکوالر در ایــران بعتــوان 

احــزاب واقعــی و  قانونــی بــه فعالیــت بپردازنــد(.

          بهــر حــال، ايــن يــک واقعيــت آشــکار اســت کــه، بــه دلیــل اســتبداد شــدید و خشــونت بــار اسالمیســت هــای حاکــم بــر ایــران، در رشایــط کنونــی امــکان 

تشــکیل جبهــه ای از احــزاب و گــروه هــای ســکوالر دموکــرات در داخــل کشــور وجــود نــدارد و، در نتيجــه، ایــن گونــه احــزاب یــا ســازمان هــا در ایــران یــا اصــالً 

وجــود ندارنــد یــا مرعــوب اســتبداد حاکــم گشــته و، در بهرتیــن حالــت، یــا در صــدد اصــالح رژیــم برآمــده و یــا “منتظــر التحــول” گردیــده انــد.

          )دنباله در يادداشت بعدی(

پس می توان از اين نقطهء آغازين به تقسیم کار بین “داخل و خارج” پرداخت.

25 تري ۱۳۹8 – ۱6 جوالی 20۱۹
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گیتی مداری - 167

رضورت تشکیل هسته های مخفی سکوالر دموکرات )بخش پنجم(

فعالیت تشکیالتی را می توان آموخت

در بخــش هــای پیشــین ایــن رسی یادداشــت هــا، بــا طــرح موضــوع نیــاز بــه تشــکیل هســته هــای مخفــی ســکوالر دموکــرات در درون کشــور، بــه زمینــه هــای 

ایــن رضورت اشــاره شــد کــه خواننــدگان مــی تواننــد آن هــا را در “یادداشــت هــای روز” ايــن قلــم، منتــرش شــده در “خــربگاه” و در لینــک هائــی کــه در پایــان 

ایــن نوشــته نیــز آورده مــی شــوند، بخواننــد. در ایــن یادداشــت هــا بــه هــدف تشــکيل هســته هــای ســکوالر دموکــرات، در راســتای اســتقرار یــک حکومــت 

ســکوالر دموکــرات در کشــور، پرداختــه شــده بــود.

در پاراگــراف پایانــی یاداشــت پیشــین نيــز بــه تقســیم کار بیــن “داخــل و خــارج کشــور” اشــاره شــده و عنــوان گرديــد کــه، در رشایــط کنونــی بــه دلیــل اســتبداد 

شــدید و خشــونت بــار اسالمیســت هــای حاکــم بــر ایــران، امــکان تشــکیل جبهــه ای از احــزاب و گــروه هــای ســکوالر دموکــرات در داخــل کشــور وجــود نــدارد، 

بــه ایــن دلیــل ســاده کــه ایــن گونــه احــزاب یــا ســازمان هــا در درون کشــور یــا اصــال وجــود ندارنــد، یــا مرعــوب اســتبداد حاکــم گشــته و در بهرتیــن حالــت، 

در صــدد اصــالح رژیــم برآمــده و یــا “منتظــر التحــول” گردیــده انــد.

آنچــه در ایــران جریــان دارد طــرح مطالبــات صنفــی، سیاســی، و عدالتخواهانــهء زنــان، کارگــران و فعالیــن مدنــی در درون کشــور اســت؛ مطالباتــی کــه خــود را 

از طریــق رســانه هــا، اعرتاضــات و اعتصابــات گســرتده یــا پراکنــده خــود را نشــان داده و میدهنــد. در واقــع، مــردم ایــران در چهــل ســال گذشــته بــا اقدامــات 

گوناگــون خــود انزجارشــان از حکومــت اســتبدادی – مذهبــی را اعــالم کــرده و خواهــان نظامــی هســتند کــه نــه اســتبدادی باشــد و نــه مذهبــی. آنچــه پیــروزی 

مــردم ایــران بــر نظــام اســالمی را تــا کنــون بــه تاخیــر انداختــه از یــک طــرف حضــور نداشــن یــک جریــان سیاســی رهــربی کننــدهء مبــارزات کــه مــورد اعتــامد 

مــردم باشــد، و از ســوی دیگــر، تعامــل کشــورهای قدرمتنــد جهــان بــا حکومــت اســالمی در غیــاب چشــم انــدازی محکــم و بــا ثبــات بــرای اســتقرار یــک حکومــت 

دموکراتیــک در ایــران بــوده اســت.

چنانچــه قبــال توضیــح داده شــد، بخاطــر رشایــط پرخشــونت رسکــوب، رهــربی علنــی مبــارزات مــردم ایــران منــی توانــد در درون کشــور تشــکیل شــود. بــا ایــن 

وجــود، علیرغــم تــالش هــای بســیار، احــزاب و ســازمان هــای دموکراســی خــواه ایرانــی در خــارج کشــور هــم هنــوز نتوانســته انــد جبهــه ای تاســیس کننــد کــه 

موفــق شــود تــا از یکســو رهــربی مــورد اعتــامد ملــت ایــران را کســب کنــد و، از ســوی دیگــر، در پهنــهء سیاســی بیــن املللــی نقــش بــارزی در مســائل مربــوط 

بــه ایــران بــازی منایــد. بــا ایــن حــال و خوشــبختانه، ایــن تــالش هــا در خــارج از کشــور همچنــان ادامــه دارد.

در عــني حــال بايــد توجــه داشــت کــه اقــدام بــرای تشــکیل هســته هــای مخفــی ســکوالر دموکــرات در درون کشــور مبعنــی جایگزیــن کــردن آنهــا بــا یــک نیــرو 

یــا جبهــهء رهــربی کننــده – کــه اصطالحــا “آلرتناتیــو” خوانــده مــی شــود – نیســت. بــه ایــن دلیــل ســاده کــه رهــربی یــک مبــارزهء عمومــی بــرای تغییــر نظــام 

حاکــم منــی توانــد بصــورت مخفــی صــورت گیــرد. امــا هســته هــای مخفــی ســکوالر دموکــرات مــی تواننــد ضمــن کســب آمادگــی بــرای رشکــت موثــر در دورهء 

فروپاشــی رژیــم، اعرتاضــات، اعتصابــات و دادخواهــی هــای مــردم را در مســیر رســیدن بــه هــدف و برنامــه دموکراســی خــواه و ســکوالر خــود هدایــت مناینــد. 

ــر ایــران از طــرح مطالبــات اقشــار مختلــف مــردم بطــور کلــی، و از جانــب  در ایــن مســیر ســکوالر دموکــرات هــا تــا رسنگونــی حکومــت اســالمی مســلط ب

مبــارزان راه آزادی کــه حقانیتــی بــه قانــون اساســی حکومــت اســالمی ندهــد بطــور اخــص، حامیــت می کننــد.

در ایــن میــان آنچــه بدیهــی مــی منايــد آن اســت کــه هرگونــه تغییــر رسنوشــت ســاز در خــود ایــران، یعنــی در میــدان اصلــی مبــارزه علیــه قــدرت حاکــم، صــورت 

خواهــد گرفــت. بــا تاکیــد بــر واقعیــات فــوق، مــی تــوان ديــد کــه در ارتبــاط گیــری بــا جنبــش هــا و اعرتاضــات علنــی مــردم و دفــاع و هدایــت آنهــا، نقــش 

تشــکالت غیــر علنــی )مخفــِی( ســکوالر دموکــرات در داخــل کشــور بســیار مهــم اســت. در عیــن حــال ســکوالر دموکــرات هــا نبایــد فرامــوش کننــد کــه در روز 

قطعــی رسنگونــی حکومــت اســالمی وجــود تشــکالت شــان نقــش مهمــی در پشــتیبانی از امنیــت جانــی و مالــی مــردم بــازی خواهــد کــرد.

در رابطــه بــا نکتــهء اخــري بایــد در نظــر داشــت کــه از زمــان فروریخــن رژیــم اســالمی تــا برقــراری دموکراســی در کشــور، یعنــی تأســیس پارملــان منتخــب مــردم 

و تشــکیل دولــت قانونــی در کشــور، مــا بــا “دوره ای موقــت” امــا آینــده ســاز رسوکار خواهیــم داشــت. تأمیــن امنیــت، فراهــم آوردن نیازهــای اولیــهء زندگــی 

مــردم، مدیریــت کشــور و حفاظــت از متامیــت ارضــی ایــران در ایــن دوره بعهــدهء »دولــت موقــت« اســت. در آن دورهء خطیــر هیــچ دولــت موقتــی کــه از 
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ــی از یکســو و همــکاری ادارات کشــوری و لشــکری از ســوی دیگــر برخــوردار نباشــد موفــق نخواهــد شــد کــه وظیفــهء  حامیــت شــهروندان و جامعــه مدن

موقــت خــود را بپایــان رســانده و مــآالً قــدرت را بــه مناینــدگان منتخــب مــردم واگــذار منایــد. در همیــن رابطــه تشــکالت ســکوالر دموکــرات در داخــل کشــور 

مــی تواننــد در آن روزهــای پــر مخاطــره مبــارزات و تــالش هــای مردمــی را بــه ســمت موفقیــت دولــت موقتــی کــه قــرار اســت کشــور و نهادهــای آن را بــه 

حکومتــی دموکراتیــک تحویــل دهــد هدایــت کننــد.

در اينجــا الزم اســت کــه بــه نقــش متخصصیــن ایرانــی در گــذر موفقیــت آمیــز از دورهء موقــت بــه دورهء اســتقرار دموکراســی و قانــون اشــاره منــود. در ايــن 

دورهء پــر مخاطــره کشــور نیازمنــد همــکاری هــزاران ایرانــی متخصصــی اســت کــه بتواننــد، در راســتای مــدد رســانی بــه دولــت موقــت، کشــور را از مهالــک 

ــم دار درون کشــور،  ــار متخصصیــن و کارشناســان ملت ــد. در کن ــه در امــان نگهدارن ــزه کــردن کشــور قــرار گرفت فراوانــی کــه رس راه آســایش مــردم و دموکراتی

خوشــبختانه کارشناســان ایرانــی و ایراندوســت خــارج از کشــور قــرار خواهنــد گرفــت. ایــن متخصصیــن توانســته انــد در طــول زندگــی در کشــورهای دیگــر دانــش 

و تجربــهء زیــادی بــرای انتقــال بــه میهــن شــان جمــع آوری مناینــد. بــا اســتفاده از فضــای آزادی کــه ایرانیــان خــارج از کشــور در آن بــرس مــی برنــد، بســیاری 

از ایــن ایرانیــان هــم اکنــون دارای تشــکالت ایرانــی علمــی و فرهنگــی خــود در کشــورهای مختلــف هســتند. ایــن دانشــوران در تقســیم کار بیــن “داخــل و 

خــارج” کشــور ســهم بســزائی خواهنــد داشــت.

در عیــن حــال بايــد توجــه داشــت کــه هســته هــای مــورد نظــر ایــن نوشــته هــا کــه بــه رضورت ایجادشــان در داخــل کشــور اشــاره شــد تشــکالتی هســتند 

»مســتقل« کــه بــر پایــهء اهــداف و برنامــه ای کــه متناســب بــا رشایــط پیرامــون خــود تعییــن شــده انــد تشــکیل و بــه فعالیــت مــی پردازنــد. لــذا بــر اســاس 

ایــن اســتقالل و رشایطــی کــه ایــن هســته هــا در آن بــه فعالیــت مشــغولند، منــی تــوان آنهــا را بــه مثابــه شــاخه ای از حــزب مشــخصی تلقــی کــرد هرچنــد کــه 

هســته هــای مــورد نظــر مــی تواننــد از حزبــی کــه بیشــرتین همراهــی را بــا اهــداف و برنامــه هــای آنهــا دارنــد پشــتیبانی مناینــد. ارتبــاط ایــن هســته هــا بــا 

احــزاب ســکوالر دموکــرات، و از جملــه حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان کــه نگارنــده عضــو آن اســت، در ایــن مرحلــه ارتباطــی اســت بــر پایــهء هــم اندیشــی 

و اســتفاده از دانــش و تجربیــات طرفیــن، و نــه رابطــه ای ارگانیــک و تشــکیالتی.

حزب ما تشکیالتی است علنی که می تواند، در صورت نیاز، صدا و تریبون هسته های مخفی سکوالر دموکرات در داخل کشور باشد.

یکم امرداد ۱۳۹8 – 2۳جوالی 20۱۹

نقش فعالین سیاسی مخالف رژیم اسالمی در داخل کشور

به بهانهء دستگیری اعضای گروه موسوم به “۱4 تن”

ــران اســت و  ــی در ای ــه حکومــت اســالمی معضــل اصل ــرد ک ــان ک ــد بطــور روشــن بی ــب، نخســت بای ــن مطل ــورد موضــوع اي ــش از هــر بررســی در م پی

ــد. ــی باش ــی م ــتبداد – مذهب ــت اس ــن حکوم ــدهء همی ــور، بعه ــرون از کش ــه در بی ــه در درون و چ ــگران، چ ــل کنش ــکنجه و قت ــدان،  ش ــئولیت زن مس

آنــگاه مــی تــوان بيــان داشــت کــه دســتگیری افــرادی کــه بــا نوشــن بیانیــه هــای دســتجمعی خواهــان گــذر از حکومــت اســالمی شــده انــد بــار دیگــر بررســی 

نقــش و جایــگاه فعالیــت مدنــی و سیاســی مخالفیــن حکومــت اســالمی درون کشــور را بایســته کرده اســت.

ــارزات  ــی دارد کــه مب ــا حکومــت اســالمی و نهادهــای آن از یکســو، و دفــاع از آزادی و دموکراســی از ســوی دیگــر، دســته بنــدی هــای گوناگون ــارزه ب مب

صنفــی، مبــارزات زنــان، افشــاگری حکومــت و مبــارزات سیاســی  از جملــه ایــن دســته بنــدی هاســت. مبــارزات صنفــی کارگــران، پیشــه وران، آمــوزگاران 

ــرای  ــارزه ب ــوای ویــژه خــود را دارد، از یکســو مب ــان محت ــارزات زن ــرای فقرزدائــی و داشــن رشایــط بهــرت کار. امــا مب ــه هائــی از مبارزاتــی هســتند ب منون

دســتیابی بــه برابــری جنســی اســت و از ســوی دیگــر همیــن زنــان بعنــوان کارگــر، آمــوزگار، پرســتار و مشــاغل دیگــر رشیــک مبــارزات صنفــی هســتند.

فعالیــت بــرای افشــای ســیه کاری و تبهــکاری حکومــت و حکومتگــران مبــارزه ای اســت کــه بخــش بزرگــی از مــردم ایــران در آن فعالنــد و از راهرهــای 

گوناگــون از رژیــم اعتبارزدائــی کــرده و میرکننــد. در مقابــل ایــن مبــارزات، حکومــت اســالمی بــا رصف هزینــه هــای زیــاد و از راه هــای مختلــف همــواره 

تــالش کــرده بــرای خــود اعتبــاری دســت و پــا کنــد. در ایــن تــالش حکومــت اســالمی نــه تنهــا شکســت خــورده بلکــه هرکــدام از تــالش هایــش بــه موضــوع 

تــازه ای بــرای دامــن زدن بــه بــی اعتبــاری بیشــرت رژیــم تبدیــل شــده اســت. توســل حکومــت اســالمی بــه خشــونِت بســیار، و بکاربــردن نیــروی نظامــی 
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ــار “شــیوهء رسکــوب و   ــرای کســب اعتب ــان ب ــی” و در ایــن می ــرای ادامــهء حکومتــی “معمول ــارزات شــهروندان، از رس ناامیــدی کامــل ب ــرای رسکــوب مب ب

خشــونت” اســت.

ــران مســتقر اســت.  ــوز در ای ــن واقعیــت را نشــان داده کــه حکومــت اســالمی هن ادامــهء حکومــت رسکــوب و خشــونت در حداقــل ۱0 ســال گذشــته ای

همچنانکــه یــک کارگاه بــه کارگــر متخصــص و ابــزار الزم بــرای تولیــد محصــول اش نیــاز دارد، حکومــت تــرور و وحشــت نیــز نیازمنــد ابــزاری چــون زنــدان، 

شــکنجه، قتــل و رسکــوب نظامــی شــهروندان اســت و در ایــن راه از بازســازی آن نیــز دریــغ نکــرده.

در ایــن میــان، مبــارزهء سیاســی فعالیــن درون کشــور بــا حکومــت و برخــورد رژیــم بــا آنهــا ویژگــی هــای خــود را دارد. توضیــح اینکــه در اینجــا، نــه افــراد 

و شــخصیت هــای منفــرد بلکــه فعالیــت سیاســی گروهــی مــورد بررســی مــی باشــد. ایــن گــروه هــا را مــی تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد:

گــروه نخســت بــا حکومــت و دســتگاه امنیتــی آن مامشــات متقابــل کــرده و منتظــر روز موعــود اســت. از مشــخصات ایــن دســته یکــی مبــارزه آنهــا بــا 

ســلطنت خانــدان پهلــوی اســت )کــه چهــل ســال از ســقوط آن مــی گــذرد( کــه در واقــع  تیــغ تیــز مخالفــت بســمت آقــای رضــا پهلــوی و طرفــداران حکومــت 

پادشــاهی اســت. از ایــن منظــر خــود ایــن دســته شــامل گــروه هــای مختلفــی اســت کــه خــود را “جمهوریخــواه” معرفــی کــرده  و از ایــن راه “مســئلهء 

مامشــات یــا رژیــم اســالمی” بخوبــی از آن اســتفاده مــی کنــد. شــاخصهء دیگــر ایــن گــروه هــا، “ضــد امپریالیســت” بــودن آنهاســت کــه از ایــن راه خــود را 

از یکســو در طیــف چــپ قلمــداد کــرده و از ســوی دیگــر دقیقــا از خــط “ضــد امپریالیســتی” حکومــت اســالمی دفــاع میکنــد.

ــا خواهــان گــذر از  حکومــت اســتبداد مذهبــی اســت و آشــکارا از اســتقرار یــک حکومــت دموکراتیــک و ســکوالر در  گــروه دوم گروهــی اســت کــه علن

ایــران ســخن مــی گویــد. از شــاخصه هــای مهــم ایــن گــروه )کــه تعدادشــان هــم زیــاد نیســت( یکــی ایــن اســت کــه شــکل حکومــت آینــده )جمهــوری یــا 

پادشــاهی( را منــوط بــه رأی مــردم منــوده و دیگــر اینکــه خــود را در طیــف “ضــد امپریالیســت هــا” قــرار منیدهــد.  

گــروه هایــی کــه علنــا خواهــان گــذر از  حکومــت اســتبداد مذهبــی هســتند و آشــکارا از اســتقرار یــک حکومــت دموکراتیــک و ســکوالر در ایــران ســخن 

میگوینــد در زیــر تیــغ رسکــوب، زنــدان و شــکنجه قــرار دارنــد کــه گــروه هــای موســوم بــه “١٤ تــن” از جملــهء ایــن گــروه هــا مــی باشــند. از آنجــا کــه ایــن 

مبــارزه “علنــی” و بویــژه “گروهــی” اســت اعضــای ایــن گــروه هــا بــزودی شــناخته شــده و زیــر تیــغ رسکــوب، زنــدان و شــکنجه حکومــت اســالمی قــرار 

مــی گیرنــد. اگــر در برهــه ای، حکومــت اســالمی اجــازه داد شــخصیت هــای منفــردی مثــل آقــای دکــرت ملکــی و آقــای نوریــزاد بــا قلــم و انتشــارات رســانه 

ای بــه انتقــاد از حکومــت اســتبدادی بپردازنــد اینــک نــه تنهــا تعــدادی از ایــن شــخصیت هــا دارنــد بشــکل گروهــی عمــل مــی کننــد بلکــه تعــداد دیگــری، 

یــا بهــرت اســت بگوئیــم شــخصیت هــای جدیــدی، بــه ایــن گــروه هــا پیوســته انــد. نبایــد فرامــوش کــرد کــه گــروه هــای موســوم بــه “١٤ تــن” از چشــم انــداز 

یــک حکومــت ســکوالر دموکــرات ســخن میگوینــد، کــه ایــن خــود ســم مهلــک حکومــت اســالمی اســت.

در حــال حــارض تعــداد زیــادی از اعضــای گــروه هــای نامــربده در بــاال دســتگیر شــده و بــه ایــن خاطــر نــه اقدامــات سیاســی خودشــان بلکــه در زنــدان بــودن 

شــان خــود بــه وســیله ای بــرای مخالفــت بــا رژیــم تبدیــل شــده اســت. البتــه بدیهــی اســت مســئولیت شــکنجه و تبعــات دســتگیری ایــن دلیــران هرچــه کــه 

باشــد بــا دســتگاه رسکــوب و اســتبداد حکومــت اســالمی اســت. تجربــه نشــان داده اســت کــه رژیــم بــرای ناامیــد کــردن مبــارزان راه آزادی میهــن، تــالش 

وحشــیانه ای بــرای شکســن دلیــران زندانــی و ارائــه منایــش هــای چنــدش آور تلویزیونــی خواهــد کــرد. بایســته اســت کــه ایــن دلیــران بداننــد کــه منایشــات 

حقیرانــه رژیــم منیتوانــد نقــش بــزرگ آنهــا را در ایســتادگی در مقابــل اســتبداد مذهبــی خدشــه دار کنــد.

حاصل تجربه کسب شده         

الــف- تشــکالت علنــِی گــروه هــای موســوم بــه “١٤ تــن” و اعــالم گــذر از حکومــت اســالمی و ســپس اســتقرار نظامــی دموکراتیــک و ســکوالر واکنــش جامعــه 

اســتبداد زده ایران اســت.

ب- بیانیــه هــای نخســتین گــروه “١٤ تــن” موجــب شــد کــه در درون کشــور گــروه هــای تــازه ای بــه راه آن گــروه یعنــی گــذر از رژیــم اســالمی بپیوندنــد. 

بنابرایــن ایــن گونــه تشــکالت علنــی چــه بــا نــام “١٤ تــن”  و چــه بــا عناویــن دیگــر بازهــم در داخــل کشــور بوجــود خواهنــد آمــد.

پ- در رشایط کنونی، رژیم اسالمی با اعامل اقدامات رسکوبگرانه تشکالتی که خواهانه براندازی آن باشند را تحمل منیکند.

ت- از ســوی دیگــر گــروه هائــی ماننــد “۱4 تــن”، بــرای بقــای خــود بــه ادامــه کاری تشــکیالتی و دور از دســرتس رژیــم نیــاز دارنــد. یعنــی مرکــزی بــرای 

ــا از  ــر اســت و ی ــر علنــی در درون کشــور انجــام پذی ــا از راه کار تشــکیالتی غی ــه جنبــش مدنــی رسنگونــی حکومــت اســالمی. ایــن مهــم ی ادامــه دادن ب

ایجــاد چنیــن تشــکیالتی در خــارج از ایــران. درایــن رابطــه موضــوع  “درون و بیــرون از کشــور” شایســته بازنگــری جــدی اســت. کوتــاه اینکــه بخشــی از 

ایــن دلیــران از جــان گذشــته درون کشــور یــا بایــد از هــامن ابتــدا، یعنــی پیــش از شناســائی شــدن شــان توســط رژیــم، بــه کار مخفــی روی بیاورنــد و یــا 

بــا گرفــن مأموریــت از ســوی همراهــان شــان در داخــل کشــور بــه خــارج آمــده و پــی گــريی خواســت گــروه شــان بــرای گــذر از حکومــت اســالمی را بهــر 

صــورت کــه مــی داننــد در فضــای آزاد خــارج کشــور ادامــه دهنــد.
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جمهوریخواهی، در نزد ما سکوالر دموکرات ها )بخش اول(

»جمهــوری« شــکلی از سیســتم حکومتــی اســت کــه در آن رئیــس حکومــت، یعنــی رئیــس جمهــور، بــا رأی مســتقیم شــهروندان آن کشــور و بــرای مــدت 

معینــی انتخــاب مــی گــردد. خــواه ایــن رئیــس جمهــور »ترشیفاتــی« باشــد، ماننــد منونــهء آملــان، یــا دارای »قــدرت اجرائــی« باشــد، مثــل منونــه فرانســه یــا 

آمریــکا.

در مقابــل شــکل »حکومــت جمهــوری«، کــه زادهء غــرب اســت، همــواره، و هنــوز هــم، نظــام هــای پادشــاهی، ســلطانی، امیــری، امپراتــوری و غیــره )بــا 

ــات از ســوی  ــک انتخاب ــن سیســتم )هــا( رئیــس حکومــت معمــوال در ی ــی( در کشــورهای مختلــف وجــود داشــته اســت. در ای ــات نظــری و اجرائ اختالف

شــهروندان انتخــاب منــی شــود و در عیــن حــال، پــس از “نامیــده شــدن”، ســلطنت او مــدت دار نبــوده و بعنــوان ارث بــه وليعهــدش )کــه معمــوالً يکــی 

فرزندانــش اســت( انتقــال مــی یابــد. البتــه در نقاطــی از جهــان پادشــاه یــا ســلطان در روندهــای متفــاوت ديگــری انتخــاب مــی گــردد، ماننــد منونــهء 

مالــزی.

ــاره ای از کشــورهای پادشــاهی بــه جمهــوری تحــول یافتنــد و، از ســوی دیگــر، کشــورهای هنــوز در سيســتم  ــر فرانســه، از یکســو، پ بعــد از انقــالب کبی

پادشــاهی مانــدهء غــرب، بــر پایــه یــک قانــون اساســی یــا “چــارت”، قــوای ســه گانــه را از یکدیگــر تفکیــک و مســتقل منــوده و از ایــن راه از دخالــت پادشــاه 

در امــور اجرائــی، قانونگــزاری و دادگســرتی خلــع یــد کردنــد. در انتهــای ایــن پروســه، بــا پاســداری از اســتقرار جمهوریــت )يــا حاکيــت ملــت(، در کشــورهای 

دموکراتیــک غربــی بــه پادشــاه نقشــی منادیــن داده شــد. 

یکــی از مشــخصه هــای قــرن گذشــته اســتمرار رونــد اســتقرار حاکميــت مــردم بــر کشــورها )کــه مــی تــوان از آن بــا عنــوان »جمهوريــت« نــام بــرد( بــود. در 

ایــن راه، در پــاره ای کشــورهای بــا ســلطنت اســتبدادی، آزادیخواهــان و فعالیــن سیاســی خواهــان انحــالل اســتبداد و ایجــاد یــک جمهــوری در کشورهایشــان 

شــدند؛ و در پــارهء دیگــری از ایــن کشــورها ایــن تحــول از طریــق تدویــن قانــون اساســی بــر پایــهء حاکمیــت ملــت صــورت گرفــت. در چنیــن رونــدی بــود 

کــه آزادیخواهــان مرشوطــه خــواه در ایــران بــه هــر دلیــل نتوانســتند حکومــت پادشــاهی را بــه جمهــوری متحــول ســازند امــا، بــا ایــن وجــود، موفــق شــدند 

کــه، بــا تدویــن یــک قانــون اســاس، جمهوریــت و حاکمیــت مــردم را قانونــی منــوده و بــا پیــش بینــی تفکیــک و اســتقالل قــوا از یکدیگــر قــدرت شــاه را، 

الاقــل در مــن قانــون، محــدود مناینــد.

پیــش از ســال هــای ٥٦ – ٥٧، هیچکــدام از جریانــات سیاســی مطــرح در ســپهر سیاســی ایــران جمهوریخــواه، بــه معنــی تحــول شــکل پادشــاهی حکومــت 

بــه شــکل یــک جمهــوری، نبــوده و اگــر هــم از آن يــاد مــی کردنــد غالبــاً “جمهــوری” شــان ربطــی بــه جمهوریــت مــردم نداشــت و تنهــا نــام و عنوانــی بــود 

بــرای اســتقرار حکومــت اســتبدادی مــورد نظــر خودشــان. ایــن گونــه »جمهــوری هــا« همــواره بــا صفــت هائــی ماننــد شــورائی، سوسیالیســتی یــا “حکومــت 

عــدل علــی” عنــوان مــی شــدند کــه ماهیــت همگــی آنهــا بــا تعریفــی کــه در بــاال از “جمهــوری” شــد متفــاوت بــود. ضمنــاً ایــن دســته از فعالیــن سیاســی 

ایرانــی تــا همیــن اواخــر خــود را هرگــر نــه جمهوریخــواه بلکــه چــپ، سوسیالیســت و کمونیســت مــی خواندنــد.

پیشــرت، یعنــی کمــی پیــش از بهمــن ١٣٥٧، جریانــات باصطــالح چــپ و کمونیســتی از جمهــوری سوسیالیســتی صحبــت مــی کردنــد، مذهبیــون از “حکومــت 

عــدل علــی”. در ایــن میــان مرتجعینــی کــه دور خمینــی جمــع شــده بودنــد هــم ترکیــب “جمهــوری اســالمی” را در دهــان او گذاشــتند. مــن در اينجــا از گروه 

هــای طرفــدار دکــرت مصــدق، کــه بــه “ملیــون” شــهرت يافتــه انــد، نــام منــی آورم چــرا کــه جبهــه اصلــی ملــی شــکل گرفتــه بــه دســت دکــرت مصــدق نــه بــا 

شــکل حکومــت پادشــاهی بلکــه بــا اســتبداد آن مخالفــت کــرده بــود. در عیــن حــال شــاخص تریــن چهــرهء بعــدی ایــن جریــان، یعنــی دکــرت شــاپور بختیــار، 

در ســال ٥٧ بفرمــان شــاه بــه نخســت وزیــری رســيد و در عیــن حــال برنامــه او هــم نــه تأســیس یــک جمهــوری بلکــه دموکراتیــزه کــردن نظــام پادشــاهی 

بــود. در واقــع شــاپور بختیــار، بعنــوان نخســت وزیــر محمدرضــا شــاه پهلــوی، دســتور کار خــود  را نــه تغییــر شــکل حکومــت از پادشــاهی بــه جمهــوری  

بلکــه مقابلــه بــا خطــر اســتقرار حکومــت اســالمی قــرار داده بــود.

در طــول بهمــن ٥٧ تــا فروردیــن ســال ٥٨، حکومــت پادشــاهی در ایــران منحــل و ملقمــه ای بنــام “جمهــوری اســالمی” در کشــور مســتقر گردیــد. از آن بــه 

بعــد گــروه هــای سیاســی ای کــه حاصــل انقــالب ٥٧ بودنــد ديگــر منــی توانســتند رصفــاً »جمهوریخــواه« باشــند چــرا کــه حکومــت جمهــوری بجــای حکومــت 

ــت کشــور سیســتمی  ــرای مدیری ــه و ب ــن رفت ــران از بی ــی در ای ــی حکومــت ســلطنتی موروث ــارت ديگــر، شــکل حقوق ــه عب ــا، ب ــود ي پادشــاهی نشســته ب

باصطــالح »انتخاباتــی« پیــش بینــی شــده بــود. در ایــن رابطــه حتــی پــاره ای از گــروه هــای سیاســی در بــه اصطــالح انتخابــات هــای همیــن “جمهــوری 

اســالمی” رشکــت کردنــد.

از آن پــس گــروه هــای کمونیســت یــا سوسیالیســت، اسالمیســت هــا  و یــا مجاهدیــن طرفــدار حکومــت عــدل علــی، علیرغــم اصلــی دانســن مقابلــه بــا 

ملقمــهء “جمهــوری اســالمی”، جــای مقابلــه بــا ســلطنتی را کــه دیگــر مســتقر نبــود بــه مقایلــه بــا جریانــی بنــام “ســلطنت طلبــان” عــوض کردنــد. امــا در 

ايــن مقابلــه موضــوع محــوری دیگــر نــه انتخابــی بــودن یــا نبــودن رئیــس دولــت )جمهــوری خواهــی( بلکــه مبــارزه بــا کســانی بــود کــه خواهــان بازگشــت 

ســلطنت پهلــوی بودنــد. خمینــی و اعــوان و انصــارش نــه تنهــا بــا ایــن مقابلــه همســو بودنــد بلکــه هژمونــی را نیــز در دســت داشــتند. در واقــع، در جريــان 

مبــارزهء ایــن گــروه هــا بــا “ســلطنت طلبــان” )کــه بــه مــوازات اقدامــات اسالمیســت هــای خمینــی چــی صــورت مــی گرفــت(، هرگــز مســئلهء اســتقرار 

جمهــوری راســتني در ایــران مطــرح نگردیــده بــود.

)اين مطلب ادامه خواهد داشت(

2۱ امرداد ۱۳۹8 – ۱2 اگوست 20۱۹
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جمهوریخواهی، در نزد ما سکوالر دموکرات ها )بخش دوم(

ــی رئیــس  ــح داده شــد، »جمهــوری« شــکلی از سیســتم ادارهء حکومــت اســت کــه در آن رئیــس حکومــت، یعن ــه کــه در یادداشــت پیشــین توضی هامنگون

جمهــور، بــا رأی مســتقیم شــهروندان آن کشــور و بــرای مــدت معینــی انتخــاب مــی گــردد. خــواه ایــن رئیــس جمهــور »ترشیفاتــی« بــوده و رياســت دســتگاه 

اجرائــی بــر عهــدهء نخســت وزيــر يــا صدراعظــم باشــد، ماننــد منونــهء آملــان، یــا دارای »قــدرت اجرائــی« باشــد، مثــل فرانســه یــا آمریــکا.

اگرچــه، در دوران مــا، و در حقــوق بیــن امللــل، جمهــوری بــه سیســتمی مــی گوینــد کــه در قانــون اساســی يــک کشــور »شــکل حکومــت« جمهــوری خوانــده 

شــده و ســازمان ملــل متحــد نیــز آن »شــکل« را جمهــوری بدانــد امــا، بــه لحــاظ نظــری، ایــدهء جمهــوری ریشــه در عــر روشــنگری و موضــوع تفکیــک قــوای 

ســه گانــه )قانونگــزاری، اجرائــی و دادگســرتی( و اســتقالل هــر يــک از آنهــا دارد. اندیشــهء »عــدم مترکــز قــوا« در مقابــل “مترکــز قــوا در دســت شــاه”، نيــز بــر 

تحقــق »حاکمیــت ملــت« بــر کشــور )و بــه زبــان دیگــر “جمهوریــت ســاختار نظــام”( ناظــر اســت. پــس از انقــالب کبیــر فرانســه، کــه از حاکمیــت پادشــاهی 

بوربــن هــا خلــع یــد کــرد، مســئله ء عــدم مترکــز قــدرت و اســتقرار ســاختار جمهوریــت، چــه بــه شــکل جمهــوری )ترشيفاتــی يــا اجرائــی( و چــه پادشــاهی 

)رصفــاً ترشيفاتــی و مناديــن(، در اروپــا رایــج گردیــد.

در ســوی دیگــری از اروپــا، انقــالب اکتــرب در روســیه تــزاری )١٩١٧( وارد مســیری غیــر از راه غــرب و مرکــز اروپــا گردیــد. انقــالب روســیه، کــه در ابتــدا علیــه 

حکومــت اســتبدادی خانــدان رومانــف آغــاز شــده بــود، بــا پیــروزی بلشــویک هــا مســئلهء “حاکمیــت طبقــهء کارگــر و حکومــت شــوراها” را مطــرح منــود و 

بعدهــا بــه “جامهیــر )حمهــوری هــای( شــوروی سوسیالیســتی” تغییــر نــام داد )١٩٢١(. در ايــن “جمهــوری هــای شــورائی” از تفکیــک قــوای ســه گانــه خــربی 

نبــود و تنهــا یــک حــزب، یعنــی حــزب کمونیســت، همــهء قــوای کالن کشــور یعنــی قانونگــذاری، اجرائــی و دادگســرتی، را در ســیطرهء خــود داشــت. در یــک 

کالم، بجــای حاکميــت ملــت )جمهوریــت( قــدرت مطلقــهء یــک حــزب قانونــا حاکمیــت یافــت و در عیــن حــال، بــر طبــق حقــوق بیــن امللــل، کشــور شــوراها 

محموعــه ای از “جمهــوری” هــا محســوب مــی شــد.

در ســال ١٩٣٢ امپراتــوری بریتانیــا، کــه حاکــم بخــش بزرگــی از خاورمیانــه بــود، کشــوری پادشــاهی بنــام عــراق را تأســیس منــود. در ســال ١٩٥٨ حکومــت 

پادشــاهی عــراق توســط یــک کودتــای نظامــی ســاقط و »جمهــوری عــراق« تأســیس گردیــد. در ایــن “جمهــوری” نیــز متــام قــدرت در دســت “حــزب عربــی 

ــر کشــور در آن هرگــز  ــه ب ــهء اصلــی جمهــوری یعنــی “جمهوریــت مــردم” و حاکمیــت قــوای مســتقل ســه گان ــد و پای سوسیالیســتی بعــث” متمرکــز گردی

متحقــق نگردیــد. بــا ایــن حــال طبــق قوانیــن داخلــی و حقــوق بیــن امللــل کشــور عــراق هــم “جمهــوری” محســوب گردیــد.

الزم بــه توضیــح اســت کــه در ایــن نوشــته بــه بررســی تاریخــی موضــوع جمهــوری در دوران قدیــم ]مثــال “جمهــوری رومــی هــا” )ســال ٥٠٩ پیــش از میــالد( 

یــا جمهــوری هلنــد )١٥٨٨ – ١٧٩٥( کــه در آن حکومتگــران نــه توســط مــردم بلکــه توســط نجبــا و صاحبــان ثــروت انتخــاب مــی شــدند[ پرداختــه منــی شــود.

منونــه هــای ذکــر شــده نشــان دهنــدهء تفــاوت بیــن “جمهــوری” بــر پایــهء حاکيــت ملــت )جمهوریــت( و تفکیــک قــوای حکومــت از یکســو، و شــکل حقوقــی 

“جمهــوری” در قوانیــن داخلــی ایــن کشــورها و حقــوق بیــن امللــل از ســوی دیگــر اســت.

***

بــه موضــوع ســخن خودمــان، ایــران، برگردیــم. تــا مقطــع ســال ۱۳57 هیــچ جنبــش یــا ســازمان جــدی و قــوِی جمهوریخــواه در ســپهر سیاســی ايــران مطــرح 

نبــود. اگرچــه در فاصلــه 25 تــا 28 امــرداد ۱۳۳2، بخصــوص از ناحيــهء دکــرت فاطمــی، از تبديــل حکومــت پادشــاهی مرشوطــه بــه جمهــوری ســخنی بــه ميــان 

آمــد امــا، شــعار هميشــگی دکــرت مصــدق و جبهــهء ملــی دســت ســاخت او »شــاه بايــد ســلطنت کنــد نــه حکومــت« بــود و ايــن »جبهــه« تنهــا در دوران 

انقــالب اســالمی بــود کــه رســامً جمهــوری خــواه شــد. بــه همیــن دلیــل، یعنــی در نبــود یــک جریــان قــوی جمهوریخــواه، جریانــی بنــام “پادشــاهی خــواه” 

نیــز وجــود نداشــت.

توجــه داشــته باشــیم کــه در اینجــا از شــکل حکومــت صحبــت مــی کنیــم و نــه محتــوای آن. بنابرایــن، در غیــاب یــک جنبــش جمهــوری خــواه، و در مقابــل اش 

در غیــاب یــک جنبــش پادشــاهی خــواه، روح اللــه خمینــی موضــوع “اســتقرار والیــت فقیــه و حکومــت اســالمی” را، کــه ســال هــا پیــش از آن عنــوان کــرده 
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بــود، مطــرح منــود. ایــن موضوعــی اســت کــه نــه توســط حکومــت شــاه و نــه مخالفیــن او بــه انــدازه کافــی جــدی گرفتــه نشــده بــود. در واقــع خمینــی 

شــکل جدیــدی از حکومــت در ایــران را مطــرح مــی کــرد کــه در محتــوای خــود بيشــرت ســلطنت )و نــه حتــی پادشــاهی پارملانــی( بــود و نــه جمهــوری. 

امــا او در پاريــس، بــا تلقــني اطرافيــان اش کــه معتقــد بودنــد بــا ســقوط پادشــاهی مرشوطــه صــالح در آن اســت کــه حکومــت جديــد جمهــوری خوانــده 

شــود، از يکســو جمهــوری مــورد نظــر را بــه صفــت »اســالمی« مقيــد کــرد و، از ســوی ديگــر، پــس از بــه تصويــب رســاندن ايــن »جمهــوری مقيــد« و در 

طــی مذاکــرات نــگارش قانــون اساســی جديــد، منصــب »واليــت فقيــه« را هــم بــه آن افــزود و از ايــن طريــق ســاختار »ســلطان – نخســت وزيــر« را بــا 

نــام »ولــی فقيــه – رئیــس جمهــور« بازتوليــد و »جمهوريــت« را منتفــی کــرد.

در ایــن رژیــم مناینــدگان خودخوانــدهء اللــه هــر ســه قــوهء حکومتــی را یکجــا در اختیــار دارنــد و حاکميــت ملــت، در میانــه ایــن »نظــارت اســتبدادی«، 

ديگــر محلــی از اعــراب نــدارد. بــا ایــن حــال، چــه در قوانیــن داخلــی و چــه در حقــوق بیــن امللــل حکومــت اســالمی ایــران “جمهــوری” محســوب مــی 

شــود!

ایــن حکومــت از روزی کــه حکومــت پادشــاهی در ایــران منحــل گردیــد بــه رسکــوب و کشــتار مخالفــان خــود پرداختــه، بســیاری از مقامــات حکومــت 

قبلــی و نیــز اعضــای گــروه هــای سیاســی را قتــل عــام منــوده، جنــگ مخوفــی بــا زنــان ایرانــی بــراه انداختــه، دانشــگاه هــا را – کــه قلــب تپنــدهء اندیشــه 

هــای گوناگــون ملــت ایــران بودنــد – بــرای مدتــی تعطیــل و ســپس از حضــور و وجــود اســتادان و دانشــجویان فرهیختــه جلوگــريی کــرد. افــزون بــر ایــن، 

میلیــون هــا ایرانــی کــه از حکومــت اســالمی بیــزار بودنــد از کشــور فــرار کــرده و بــه کشــورهای غربــی پناهنــده شــدند و یــا بــرای داشــن کار و زندگــی 

قــارغ از رسکــوب، بــی حقوقــی و بــی حرمتــی بــه کشــورهای دیگــر مهاجــرت کردنــد. 

در خــرداد ١٣٨٠ )مــاه مــه ٢٠٠١( و در جریــان تــدارک مقدمــات انتخابــات در ایــران، گروهــی از مخالفیــن حکومــت اســالمی در خــارج از کشــور، کــه 

بیشــرت یــا پیشــرت  بــه طیــف چــپ منســوب بودنــد، بیانیــه ای منتــرش منودنــد کــه در فــرازی از آن گفتــه شــده اســت: »مناســب تريــن شــكل حكومــت 

… پــى ريــزى … يــك جمهــورى الئيــك مبتنــى بــر تكــرث بينــش هــا و روش هاســت كــه پايبنــد موازيــن جهــاىن حقــوق بــرش، رعايــت شــأن و حيثيــت ذاىت 

انســان، آزادى عقايــد و اديــان، برابــرى حقــوق زن و مــرد، تأمــني عدالــت اجتامعــى و حقــوق اقليــت هــاى مــى و قومــى در ايــران باشــد«.

در ســپتامرب ٢٠٠٤ گــروه “جمهوریخواهــان دموکــرات و الئیــک”، در هامیشــی بــا رشکــت حــدود ٢٠٠ نفــر از کنشــگران سیاســی و فرهنگــی خــارج از 

کشــور کــه بســیاری از آنــان از امضــاء کننــدگان بیانیــه ذکــر شــده بودنــد – در پاریــس اعــالم موجودیــت کــرد. بعــد هــا بســیاری از اعضــای ٢٠٠ نفــره 

ای – کــه در هامیــش اعــالم موجودیــت گــروه جمهــوری خواهــان دموکــرات و  الئیــک رشکــت داشــتند از آن جــدا شــدند و  عــده ای دیگــر نیــز بــه گــروه 

هــای کوچکــرت تبدیــل گردیدنــد. ایــن گــروه هــا بیشــرت گرایــش چــپ داشــته و مخالــف حکومــت اســالمی بــوده و در صــدد برآمدنــد بــا تکیــه بــر ســه 

کلیــدواژهء جمهوریخواهــی، دموکراســی و الئیســیته بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد. زنــده یــاد بهمــن امینــی، مؤســس انتشــارات خــاوران، در پاریــس 

یکــی از بانیــان هامیــش مزبــور بــود.   

بــه مــوازات فعالیــت هــای جمهوریخواهــان دموکــرات و الئیــک کــه مخالــف حکومــت اســالمی بودنــد دســته دیگــری، کــه در ابتــدا از اســتقرار حکومــت 

اســالمی خمینــی پشــتیبانی کــرده امــا در ادامــهء رسکــوب هــای رژیــم ایــن گــروه هــا نیــز بــا قهــر خمینــی روبــرو گردیدنــد و بخشــی از آنهــا موفــق 

بفــرار از ایــران شــده و رسانجــام بــه کشــورهای غربــی پناهنــده شــدند. گروهــی از ایــن دســته سياســیون در ســال ٢٠٠٤ گروهــی تشــکیل دادنــد بنــام 

»اتحــاد جمهوریخواهــان ایــران«.

شــاخصهء مؤسســین ایــن »اتحــاد« ســابقهء “ضــد امپریالیســت” بــودن  آنهــا و پیــروی از اردوگاه سوسیالیســتی )یعنــی اتحــاد شــوروی( بــود. از ایــن 

زاویــه بــود کــه ایــن افــراد از حکومــت اســالمی چیــره بــر ایــران نيــز هــم بــا قلــم و هــم بــا قــدم پشــتیبانی کــرده بودنــد. امــا پــس از فروپاشــی اتحــاد 

جامهیــر شــوروی و آشــنائی ایــن بخــش از فعالیــن سیاســی ایرانــی بــا دموکراســی هــای کشــورهای غربــی کــه در آن زندگــی مــی گردنــد، آنهــا نيــز ناگزیــر 

از بازســازی خــود شــدند. گویــا آنهــا دیگــر منــی توانســتند بــا نــام هــا و نشــان هــای پیشــین خــود بــه حیــات سیاســی بدهنــد. ایــن جریــان، در مســیر 

بازســازِی عنــوان شــده، بــه اســتفاده از واژه “جمهــوری خواهــی” روی آورد و نــام خــود را اتحــاد جمهوریخواهــان گذاشــت. در عیــن حــال ایــن اتحــاد 

جمهــوری خــواه ملغمــه ای بــود و شــد از افــرادی کــه اصــالح حکومــت اســالمی را در دســتور کار دارنــد.

2۹ امرداد ۱۳۹8 – 20 اگوست 20۱۹
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جمهوریخواهی، در نزد ما سکوالر دموکرات ها )بخش سوم(

جمهوریخواهــی بــرای مــا، در حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان، بــر پایــهء جمهوریــت )يــا حاکميــت ملــت( و  وفــاداری بــه اصــول آن قــرار گرفتــه اســت. ایــن 

ــاره ای از  ــده مــی شــود. شــکل جمهــوری آن در پ ــا پادشــاهی ترشیفاتــی دی ــه دو شــکل جمهــوری و ی جمهوریــت در کشــورهای دموکراتیــک جهــان غــرب ب

کشــورهای اروپائــی بــا فروپاشــی نظــام ســلطنتی و امپراتــوری برقــرار گردیــد. در عیــن حــال همیــن جمهوریــت در کشــورهای دیگــر اروپائــی بــا محــدود کــردن 

پادشــاهی بــه امــری منادیــن و ترشیفاتــی، کشــور و حاکمیــت را در مالکیــت مــردم قــرار داده و بــا تفکیــک قــوای ســه گانــه و از طریــق مجالــس منتخــب مــردم 

قــدرت اجرائــی را بــه نخســت وزیــر منتقــل منــوده اســت. در همــه کشــورها دموکراتیــک غربــی علیرغــم اینکــه شــکل نظــام آن هــا جمهــوری باشــد یــا پادشــاهی 

ایــن جمهوریــت اســت کــه حکومــت میکنــد.

تفــاوت بیــن ایــن دو شــکل نظــام در اروپــا انتخابــی و موروثــی بــودن یــا نبــودن آنهــا اســت. رئیــس جمهــور بــرای مــدت معینــی کــه قانــون تعییــن کــرده اســت 

توســط مــردم انتخــاب میشــود امــا در کشــورهای پادشــاهی، پادشــاه مقامــش را موروثــی و بــرای متــام عمــر کســب میکنــد، بــی آنکــه ايــن نکتــه اهميــت خاصــی 

داشــته باشــد کــه نتــوان از آن عــدول کــرد.

ــا پادشــاه(، حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان شــکل نظــام جمهــوری را دموکراتیــک و مــدرن دانســته و  ــا ايــن همــه و در بحــث شــکل نظــام )جمهــوری ی ب

بــاور دارد کــه در دنیــای امــروز و همچنیــن در رشایــط ایــران، اســتقرار دســتگاه پادشــاهی موروثــی و بــرای متــام عمــر ریســک بیشــرتی بــرای بازتولیــد اســتبداد 

در خــود دارد. در عیــن حــال هزینــه نگهــداری دســتگاه پادشــاهی غالبــا بیشــرت از هزینــه نگهــداری دســتگاه جمهــوری اســت. امــا، در هــر حــال، مــا در رشایــط 

ایــران بــه سیســتم جمهــوری ای بــاور داریــم کــه رئیــس جمهــور مقامــی ترشیفاتــی اســت در حالیکــه قــدرت اجرائــی در دســت نخســت وزیــر و دولــت منتخــب 

پارملــان باشــد. بــه ایــن موضــوع در ادامــه بیشــرت خواهیــم پرداخــت.

بــه دلیــل آنچــه کــه گفتــه شــد، مــا در مبــارزات انتخاباتــی و همــه پرســی در ایــران آزاد بعنــوان یــک حــزب جمهوری خــواه موضــع گیــری و فعالیــت خواهیــم 

کــرد امــا بدیهــی اســت کــه اعضــاء حــزب مــا بعنــوان شــهروند در انتخابــات رشکــت کــرده و طبعــاً در گســرتهء وجدانیــات خــود رأی خواهنــد داد.

در راســتای تعییــن شــکل نظــام آینــده، مــا همچنــان بــاور داریــم کــه چنانچــه مــردم ایــران پــس از دوره ای بســنده از آگاهــی رســانی آزاد توســط رســانه هــا، 

احــزاب و ســایر ارگان هــای مدنــی، در مــورد فوایــد و مــرات هــر دو شــکل نظــام )جمهــوری یــا پادشــاهی( در رفراندمــی کــه پــس از رفرانــدم قانــون اساســی 

برگــزار مــی گــردد بــه شــکل نظــام پادشــاهی رأی دهنــد حــرب مــا بعنــوان حزبــی جمهوریخــواه بــه رأی مــردم احــرتام مــی گــذارد. چــرا کــه مســئلهء پایــه ای 

بــرای مــا نــه شــکل حکومــت بلکــه جمهوریــت نظــام بــه معنــی حکومــت مــردم بــر کشــور و انتخابــی بــودن کلیــهء مقامــات مســئول اداره کننــدهء کشــور اســت 

و، در ایــن مســیر، بــرای مقامــات احتاملــی غیرمســئولی همچــون ریاســت جمهــوری منادیــن و یــا پادشــاهی منادیــن در امــوری کــه بــه حکومــت مربــوط اســت 

هیــچ حــق ویــژه ای قائــل نیســتیم. در زمینــهء مــادام العمــر بــودن و موروثــی بــودن پادشــاه احتاملــی نيــز نظــر حــزب مــا انتخابــی بــودن، مــدت دار بــودن و 

موروثــی نبــودن آن اســت. البتــه تعییــن ایــن موضوعــات نیــز وابســته بــه رأی ملــت ایــران اســت.

جمهوری دو ریاستی

در بحــث شــکل نظــام جمهــوری در کشــورهای دموکراتیــک جهــان انــواع مختلفــی وجــود دارد؛ مثــل جمهــوری دوریاســتی )ماننــد منونــهء آملــان( و جمهــوری 

ریاســتی )ماننــد منونــه ایــاالت متحــده آمریــکا(. در جمهــوری آملــان رئیــس جمهــور کــه مقامــی ترشیفاتــی و نشــان وحــدت ملــی مــردم آملــان اســت بــا رأی 

مجمعــی بنــام “هیئــت فــدرال آملــان”، کــه بیــش از هــزار عضــو دارد و اعضــای پارملــان کشــور نیــز عضــو ایــن مجمــع هســتند، انتخــاب مــی شــود. امــا قــدرت 

اجرائــی کشــور در دســت صدراعظــم آملــان اســت. ایــن صــدر اعظــم پــس از انتخابــات پارملــان کشــور از حزبــی انتخــاب مــی شــود کــه بیشــرتین تعــداد کرســی 

هــای مجلــس ملــی را بدســت آورده باشــد. دورهء خدمــت صــدر اعظــم در آملــان چهــار ســال اســت. در منونــهء ایــاالت متحــده آمریــکا رئیــس جمهــور، طبــق 

قانــون، رئیــس اجرائــی کشــور اســت کــه در یــک سیســتم قدیمــی و پیچیــده حزبــی، از ســوی مــردم بــرای مــدت ٤ ســال انتخــاب مــی شــود. ایــن رئیــس جمهــور 

در بســیاری از امــور کالن اجرائــی، و البتــه بــا رعایــت قوانیــن کشــور، تصمیــم گیرنــده نهائــی اســت. در کنــار ایــن دو شــکل متفــاوت نظــام جمهــوری، انــواع 

دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه کشــور عــالوه بــر رئیــس جمهــور منتخــب مــردم،  دارای یــک نخســت وزیــر اســت، کــه مثــالً در منونــهء فرانســه، توســط رئیــس 

جمهــور منصــوب میشــود.
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ــر پایــهء درک  ــاور دارد و اســتدالل میکنــد کــه ب ــه یــک سیســتم دوریاســتی ب ــان ب ــواع مختلــف جمهــوری، حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانی ــان ان در می

رشایــط کنونــی ایــران و ســابقهء تاریخــی کشــور، متمرکــز کــردن قــدرت اجرائــی در دســت یــک رئیــس جمهــور امــکان و ریســک بــاالی بازتولید اســتبداد را 

در خــود دارد. بــا نگاهــی بــه کشــورهای دور و نزدیــک ایــران میتــوان رسنوشــت جمهــوری هــای تــک ریاســتی را بــه آســانی جمعبنــدی کــرد. در بســیاری 

از کشــورهای منطقــه مــا، رئیــس جمهــور بــا در دســت داشــن قــدرت اجرائــی اغلــب نــه تنهــا مــادام العمــر رئیــس جمهــور اســت بلکــه حتــی گاهــی بعــد 

از مرگــش قــدرت بــه فرزنــد او منتقــل مــی گــردد؛ مثــل منونــه هــای جمهــوری عربــی ســوریه یــا جمهــوری آذربایجــان و از ایــن دســت. در عیــن حــال 

از آنجــا کــه در ایــن کشــورها از انتخابــات آزاد خــربی نیســت بــرای برکنــاری رئیــس جمهــور و بانــد او راهــی جــز انقــالب مــردم  و یــا رایــج تــر یعنــی 

کودتــای نظامیــان باقــی منــی مانــد. از ایــن منظــر حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان طرفــدار نظــام دو ریاســتی اســت کــه در آن رئیــس جمهــور مقامــی 

ترشیفاتــی اســت و نخســت وزیــر منتخــب پارملــان ملــی رئیــس اجرائــی کشــور مــی باشــد.

کوتاه اینکه:

١- مشخصهء اصلی حکومت اسالمی استبداد مذهبی است و آلرتناتیو آن چیزی جز حکومت سکوالر دموکرات منی تواند باشد.

٢- برای استقرار سکوالر دموکراسی در ایران هیچ راهی جز رسنگونی حکومت اسالمی در متامیت اش وجود ندارد.

٣- همــهء نیروهــای دموکراســی خــواِه ســکوالر ایــران، کــه بــه حاکمیــت مــردم بــر کشــور بــاور دارنــد، چــه در درون ایــران باشــند و و چــه در خــارج 

کشــور، جزئــی از آلرتناتیــو حکومــت اســالمی هســتند.

ــا طرفــدار پادشــاهی پارملانــی، طرفــدار نظــام اقتصــادی سوســیال دموکراســی  ٤- ایــن ســکوالر دموکــرات هــا، گذشــته از اینکــه جمهوریخــواه باشــند ی

باشــند یــا یــا نظامــی مبتنــی بــر سوســیال لیربالیســم، در جبهــهء دموکراســی خواهــاِن ســکوالر قــرار داشــته و متحــد یکدیگــر هســتند.

5- علیرغــم اینکــه هــر کــدام از اجــزای ایــن جبهــه در درون خــود اولویــت هــای سیاســی و اقتصــادی ويــژهء خويــش را بــرای آینــدهء ایــران دارنــد، جبهــهء 

رسنگــون کننــدهء حکومــت اســالمی، بــا چشــم انــداز تأســیس یــک حکومــت دموکراتیــک و فــارغ از دخالــت مذهــب و ایدئولــوژی در مدیریــت کشــور، 

نــه جمهــوری خــواه و نــه پادشــاهی خــواه، نــه سوسیالیســتی و نــه لیربالیســتی اســت.

٦- مشخصه این جبهه “نه همه با هم” بلکه “همه دموکراسی خواهان سکوالر با هم” است.

5 شهريور  ۱۳۹8 – 27 آگوست  20۱۹
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