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دستاوردهای مشروطه خواهی در ايران

دستاورده��ای مشروط��ه را در پن��ج ح��وزه 
فك��ری  �  ايدئولوژي��ك،  می كني��م؛  م��رور 
استراتژي��ك  �  تاريخ��ی، اجتماع��ی، سياسی و 
تشكيالتی.همان ط��ور كه نماي��ان است، سمت 
راست دستاوردهای فك��ری است و سمت چپ 
دستاوردهای ايدئولوژيك. ت��ا حد امكان سعی 
شده دستاوردهای فك��ری و ايدئولوژيك از هم 

متمايز باشند.
)جدول يك(

دستاوردهای فکری
انباش�ت ايده و انديش�ه: اولين دست��اورد اين 
است ك��ه اولي��ن دوِر انباش��ت در اي��ران شروع 
می ش��ود. پي��ش از آن انباشت به اي��ن مفهوم كه 
هم��ه ی توليدكنندگ��ان در پُرك��ردن سيل��وی 
تاريخی فعال شون��د، مشاهده نشده ب��ود. قبل از 
جنبش تنباك��و سلسل��ه تالش ه��ای پراكنده ی 
فكری صورت گرف��ت، اما به انباشت��ی در انبانی 
منجر نشد. ام��ا در دوران مشروط��ه سه مرحله ی 

متن زیر برگرفته از یکی از درس گفتارهایی اس��ت ک��ه هدی صابر در ارتباط با فراز مبارزاتی هدی صابر
مشروطه در 26 تیرماه 1386، در زیر سلسله نشست های »هشت فراز، هزار نیاز« که در 
حسینیه ارشاد برگزار می شد، ارائه کرده است. در این سلسله نشست ها هشت فراز مبارزاتی 
تاری��خ معاصر ایران از جنبش تنباکو تا جنبش اصالحات در محورهای موضوعی متعدد مورد 
بررس��ی قرار می گرفت که به مناسبت سالگرد صدور فرمان مشروطیت، محور دستاوردهای 

انقالب مشروطه تقدیم می شود:  
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انباشت صورت گرفت.
ش�کل بس�تن کريس�تال انديش�ه ن�و: دستاورد 
بعدی اين بود كه باالخ��ره كريستال انديشه ی نو 
در ايران شكل بست. قباًل رِد پاها و نقطه چين هايی 
از كار فك��ری صورت گرفت��ه بود ام��ا می توان 
گفت كه اولين نقطه ی مركزی كريستال انديشه 

نوين در ايران به سنه ماقبل مشروطه می شود.
]پيش تر[ با ه��م م��رور كرده ايم ك��ه قبل از 
مشروط��ه و اندكی پي��ش از آن ك��ه ملكم خان و 
آخون��دف محصوالت فك��ری خ��ود را منتشر 
كنند و بروز دهند، رگ��ه ای از انديشه ی صدرايی 
يا انديشه ی جو هر و عرض مالص��درا در ايران با 
مساعی مالهادی سب��زواری قاب��ل مشاهده بود. 
آن تفكِر ما قبل از نو بود ام��ا كريستال تفكر نو كه 
با خود مظاه��ر و عناصری از فك��ر مدرنيته را كه 
150سالی از عمرش در اروپا می گذشت داشت، 

اول بار پيش از مشروطه بسته شد. 
در كنار انباشت��ی كه شكل گرف��ت، نقطه ی 
مركزی كريستالی هم، قبل از مشروطه بسته شد. 
اين نقطه ی مرك��زی مقداری نشو و نم��ا كرد ]تا 
آنجا كه[ پس از مشروطه می بينيم يك كريستال 
كامل كه می ت��وان به الماس يا قال��ب يخ يا نمك 
تشبيه اش ك��رد، شكل گرفت. باالخ��ره نقطه ی 
مركزی فكر مشروطه خواهی در ايران خود را در 

قالب كريستال منجمد كرد.
آغ�از کتاب�ت در دوران ن�و و عب�ور از جامع�ه 
ش�فاهي: وجه بعدی كه بسيار ه��م مهم بود، آغاز 
كتابت در دوران نو و عبور از جامعه شفاهی است. 
قبل از مشروطه چون چاپ در ايران تبديل به يك 

سنت نشده بود، مكاتبه و نوشتار در ايران تبديل به 
يك سنت نشد، اما از سال های ما قبل از مشروطه 
و بخصوص در آست��ان و درون مشروطه حتی در 
دوران استبداد صغير و پ��س از آن اين سنت ها در 
ايران باب ش��د. يعنی همه َكس نوش��ت و ثبت و 
منتشر كرد. پيش تر ديديم ك��ه حد فاصل دهه ی 
قب��ل از مشروطه تا ده��ه ی بع��د از آن حدود 80 
رساله نوشته شد ك��ه بيشترشان رساله های فكری 
بود. رساله ها نوشت��ه شدند، مكتوب��ات، كتاب، 
اعالميه، روزنامه و... در مجم��وع دوران كتابت 
در ايران رقم خورد و جامعه ی اي��ران آرام آرام، 
از مرحله ی شفاهی عبور ك��رد. پيش از آن افكار 
به صورت شفاه��ی رد و بدل شد. اخب��ار، اخباِر 
شفاهی، قهوه خان��ه ای، كوچه بازاره��ا و راسته 
ميدان ها و ميدان های مرك��زی شهرو روستا بود. 
اما از اين به بع��د ايراِن ما ه��م در سلسله ی كتابت 

عمومی در جهان به سلسله ی مكتوب پيوست.
نش�ر مبان�ی و فرص�ت توضي�ح: وج��ه بعدی 
نش��ر مبانی و فرص��ت توضيح پيدا شد. ت��ا قبل از 
مشروطه كمت��ر فرصت نشر مبان��ی در ايران شده 
بود، طاليه داران مبانی خودشان را انتشار دادند و 
فرصت توضيح پيدا شد كه ي��ك وجه شفاهی و 

يك وجه مكتوب بود.
ژورن�ال تفک�ر: دست��اورد بع��د اين ب��ود كه 
يك ژورنال��ی از انديشه و فكر در اي��ران باز شد. 
انديشه ی ليبرال دموكراس��ی، انديشه ی سوسيال 
دموكراسی، انديشه ی مشروطه ی مبتنی بر مبانی 
فلسفه اروپايی، انديشه ی مشروعه و فيمابين آنها 
تلقی هاي��ی از مشروطه خواه��ی و تح��ول طلبِی 

عقلی و دلی كه شاخص آن سيد محمد طباطبايی 
و مرح��وم حاج شيخ ه��ادی نجم آب��ادی بودند، 
مجموعاً برگ های 8-7 گان��ه ی ژورنال فكری 
ايران را فراهم كردند. يعنی اگ��ر كسی از بيرون 
به ايران نگاه می كرد، با توجه ب��ه آثار مكتوب و 
شفاهی، ژورنال تفك��ری را در ايران برای اول بار 

می توانست حس كند. 
مفهوم س�ازي  �  فرهنگ س�ازي: در دل اي��ن 
اتفاقات)انباش��ت اي��ده و انديشه، شك��ل بستن 
كريستال، آغ��از كتاب��ت، نشر مبان��ی و تشكيل 
آلب��وم فك��ری( طبيعت��اً اولي��ن تالش ه��ا برای 
مفهوم س��ازی و فرهنگ سازی در اي��ران شكل 
گرفت. مجموع��ه ای از واژگ��ان نو ب��ه ادبيات 
سنتی ايران وارد شد، بخش��ی ترجمه ای و بخشی 
ه��م خلق الساع��ه ی ايران��ی در دوران مشروطه 
بود؛ مل��ت، حقوق، مش��روط، جمه��ور، آحاد، 
پارلُمن��ت، ح��زب و... . يك لغت معن��ِی جديد 
فراروی ايرانيان قرار گرفت كه اول روشنفكری 
بود و بع��د آرام آرام تا حد امك��ان تبديل به يك 
لغت معنِی ساده فهِم مردمی شد و مفهوم سازی و 

فرهنگ سازی صورت گرفت.
ادبيات پش�ت جبهه: در اين زنجيره كه تعقيب 
می كنيم برای اول بار در ايران، ادبيات پشت جبهه 
نمايان شد. »ادبيات پشت جبهه« اصطالحی است 
كه در دهه ی پنجاه باب شد. مبارزه ی چريكی كه 
در ايران راه افتاد، بخش��ی از قلم زنانی كه داستان 
می نوشتن��د يا رمان هاي��ی نزديك به واق��ِع امر يا 
كالم آهنگين داشتند و شعر می سرودند و سروده 
منتش��ر می كردند، ادبيات پش��ت جبهه ی مبارزه 
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از این جهت 
می گویيم فتوا 

دستاورد است كه در 
جامعه ای كه ادبيات 

شفاهی مستقر است 
و رسانه ای موجود 
نيست، فتوای ضد 
ظلم بسيار كاراست
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ادبيات پشت جبهه درنهاي��ت از ادبيات استعاره و 
ادبي��ات كناي��ه در دوران ناصرالدين شاه��ی به 
ادبيات علنِی منظرگاهی در دوران پس از محمد 

علی شاه سير كرد. 
ادبيات طبقات�ي: اول بار در اي��ران ادبياتی در 
حمايت از طبقه ی كارگر و طبق��ه ی دهقان دور 
دست تر ازمشروطه ادبيات پردازی شد. جامعه ی 
ايران جامعه صنعتی نبود كه طبقه ی كارگر داشته 
باشد. تع��داد كمی كارگ��ر در صناي��ع مصرفِی 
نوتأسيس مشغول به فعاليت بودن��د. تعداد عظيم 
و انبوه و توده واری از كارگ��ران بودند كه برای 
جستن كار به قفقاز، خوزستان و بادكوبه )صنايع 
نفت آن زمان برعكس االن ك��ه سرمايه بَر است، 
كاربَر بود( به صفح��ات شمالی نقل مكان كردند 
و ادبيات مشروط��ه بيشتر معطوف ب��ه كارگران 
مهاجر بود. ادبي��ات طبقاتی باب ش��د. مستقل از 
ادبيات كارگری و دهقان��ی بحث طبقه و طبقه ی 
پيشرو پيش آمد. پيداشدن بح��ث طبقه و طبقه ی 
پيشرو، جايگاه طبقاتی، نق��ش طبقه در مبارزه ی 
اجتماعی و بعد هم حماي��ت از پرولتاريای اقليِت 
دوره ك��ه كارگران و فرودست��ان شهری بودند و 
شعاع پيدا كردن اين مبارزه ی طبقاتی در روستاها 
به خصوص تبريز و گيالن، ادبيات طبقاتِی دوران 
مشروطه كام��ل شد. قب��ل از آن اي��ران صاحب 

ادبيات طبقاتی نبود. 
از  ديگ��ر  وج��ه  ب�رزن:  ادبي�ات کوچ�ه �  
دستاوردهای فك��ری، ادبيات كوچه برزن است. 
زن ها و مرده��ا و شاگرد مدرسه ه��ا خلق الساعه 
شع��ار و شع��ر می ساختند ك��ه مجموع��ه اشعار 
و شعارهايش��ان در مجموع��ه منتشره هاي��ی كه 
درباره ی مشروطه در دسترس قرار دارد، پراكنده 

است.
تب�ادل انديش�ه �  اي�ده با جه�ان: اتف��اق مهم 
ديگری كه افتاد، ايران به ط��ور جدی وارد تبادل 
انديشه و ايده با جهان شد. فكِر ليبرال دموكراسی، 
فكِر سوسيال دموكراسی، بحِث مشروطه، بحِث 
جمهوريت و... از آن س��وی آب ها و مرزها عبور 
كرد و آرام آرام ب��ه ايران رسي��د و منورالفكران 
ايرانی چه آنها كه در تبعي��د اروپا و عثمانی بودند 
و چه آنها ك��ه آزاد به اروپا و عثمان��ی سفر كرده  
بودند، باب تبادل انديشه و فكر نسبت��اً ايرانی را با 

انديشه و فكر اروپايی باز كردند.
بنيه فک�ري مس�تحکم تر از قب�ل: بنيه ی فكری 
مشروطه بسي��ار مستحكم تر از ف��راز تنباكو بود. 
تنباك��و يك جنب��ش صنفی ب��ود و خيلی رگ و 
ريشه ی فكری نداشت. ق��راردادی بسته شده بود 
و مجموعه ی رهب��ران اعم از تج��ار و روحانيِت 

در صحنه، در پی لغو ق��رارداد بودند و خيلی وجه 
تئوريك مطرح نب��ود، يك تكان��ه ی اجتماعی 
بود. اما با توج��ه به مجموع��ه تكاپوهای فكری، 
انديش��ه ای و ايده پردازان��ه ی قب��ل از مشروطه، 
يك بنيه فكری مستحكم تراز قبل شكل گرفت. 
درست است ك��ه اي��ن انباشت و بني��ه ی فكری 
روزنه ه��ا و منفذهای متع��دد خ��ود را داشت اما 
نسبت 12 س��ال قبل از آن )جنب��ش تنباكو( بسيار 
شكل گرفته تر، منسجم تر و صاحب يك منطق و 

وحدت درونی بود. 
حرک�ت مبتني ب�ر اي�ده ی نخس�تين: آخرين 
دستاورد فك��ری اين ب��ود كه مشروط��ه بر يك 
ايده ی نخستي��ن استوار ب��ود. اينكه اي��ن ايده ی 
نخستين خيل��ی آموزش داده نش��د و قوام زيادی 
پيدا نكرد را در ناكامی ها نظ��اره خواهيم كرد اما 
جنبِش مشروطه خالی از پاراگ��راِف اوليه يا ايده 

اوليه ای كه حركت بر آن سوار شود، نبود.
دستاوردهای ايدئولوژيک

مذه�ب؛ همچن�ان انگيزانن�ده: در تنباك��و 
يك��ی از دستاوردها اي��ن بود كه مذه��ب دارای 
عنصر انگيزاننده ب��ود. اين عنص��ر انگيزاننده در 
انقالب مشروطه بيش از قبل حفظ شد و در َرحم 
مشروطه، جنين مذهبی بسيار سنگين تر از جنبش 
تنباكو وجود داشت و طيف ه��ای مختلف را ]بر 
می انگيخ��ت[. غير از مع��دود روشنفكران عبور 
كرده از مذهب ي��ا كسانی كه مذه��ب را در حد 
پوشش و كاور برای جامعه ضروری می دانستند، 
بقيه عموماً با انگيزه های مذهبی و بعد با انگيزه های 

ملی و عدالت خواهانه به صحنه آمدند.
مواجهه تاريخي مشروطه  �  مش�روعه: می توان 
گف��ت دومي��ن دست��اورد، مهم تري��ن دستاورد 
در ح��وزه ی ايدئولوژيك است؛ ب��اب درگاه و 
آوردگاه تاريخ��ی مشروطه  �  مشروع��ه باز شد. 
يعنی اتفاقی كه در ]زي��ر تيتر[ نشر مبانی و فرصت 
توضيح به آن اشاره كرديم، يكی از مصاديق بارز 

تاريخی اش اينجا است. 
مجموعه ی روحاني��ون مشروطه خواهِ مثلث 
نجف و مرح��وم نائينی، تا ح��دودی سيد محمد 
طباطباي��ی)در سط��ح فرهن��گ و ن��ه در سطح 
ايدئولوژی و ثقفه( و شيخ ه��ادی نجم آبادی)در 
سطح فرهنگ، جهان بين��ی و ايدئولوژی، ثقفه( 
از س��وی مشروطه طلب ه��ا دست اندرك��ار اين 

آوردگاه بودند. 
مشروعه طلب ه��ا هم مجموع��ه ی ادبياتشان 
از ابت��دای شكل گي��ری سلطنت قاج��ار پديدار 
شد و در رساله های كاشف الغط��اء و خيرآبادی 
و... بعدتر در رساله های موس��وی و ادبيات شيخ 

مسلحانه در ايران را رقم زدند. مثاًل ادبيات دهه ی 
50 شامل��و، ادبيات ده��ه ی 40 صم��د بهرنگی، 
بخشی از ادبي��ات موسوی گرم��ارودی و آقای 
شفيعی كدكنی و شاع��ران نوپرداز جديد ادبيات 
پشت جبهه دهه ی پنجاه در ايران را تشكيل دادند. 
در مشروط��ه هم ادبي��ات پشت جبه��ه برای 
اول بار در ايران شكل گرفت؛ ادبياتی كه پشتيبان 
و حامی مبارزه ی مشروطه خواهان بود. بخشی از 
اين ادبيات در دوران ناصرالدين شاهی از استعاره 
استفاده می كرد، هر چه جلوتر آمديم از استعاره 
دور شد. ادبيات استعاره متعلق ب��ه دوران تنگنا و 
اختناق است و كمتر ت��وده فهم است. اما به نسبتی 
كه فضا باز ش��د، ادبيات از استعاره ب��ه تمثيل نقل 
مكان كرد و در دوره ی مظفرالدين شاه و دوره ی 
آزادی مشروطه، ادبيات توصي��ف آمد. ادبيات 
توصيف آن است كه بی پَ��رده و بی رودربايستی 
شرايط جامع��ه را ترسيم می كن��د و چرک های 
اجتماعی از نوک قلم تراوش می كند. اين اتفاق 
افتاد و نهايتا به ادبيات پشت جبهه مشروطه، ادبيات 
منظرگاهی هم اضاف��ه شد. ادبي��ات منظرگاهی 
ادبياتی است كه چشم ان��داز پرشور ارائه می كند 
و اف��ِق رو به آين��ده می گشاي��د. شع��رای ايران 
بويژه فرخ��ی، عارف و ملك الشع��را خيلی متين 
و مسئوالنه از عهده ی اين ك��ار برآمدند. لذا اين 

در مشروطه حس استقالل به 
مردم دست داد و با واژه های 
جدید كه در فرهنگ دوره باب 
ـ  تاریخی  شد یک دوپينگ روحی  
پيدا كردند و حس كردند به لحاظ 
فردی صاحب كرامت هستند و 
به لحاظ اجتماعی هم از رعيت به 
مفهوم هویتی ملت و جمهور نقل 
مکان كردند
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]فضل اهلل[ خودش را نشان داد. 
مجموع��اً دو طرف اي��ن آوردگ��اه و ُكشتِی 
تاريخی هرچه در بضاعت داشتند منتشر كردند؛ 
هم در حوزه شفاه��ی و هم مكت��وب. اين اتفاق 

مهمی بود كه در مشروطه افتاد. 
ادامه برد فتوا: وجه بعدی اين بود كه فتوا مثل 
تنباكو كماكان بُرد داش��ت. در تنباكو آن فتوای 
معروف چون نگين انگشت��رِی تنباكو بود، بيشتر 
در ذهن ها َح��ك می شود ام��ا در مشروطه چون 
اتفاقات زي��اد بود كمتر ب��ه آن توجه می شود. دو 
فتوای كليدی صادر شد؛ يكی فتوای نجف عليه 
محمد علی شاه و ديگری فتوای مثلث نجف عليه 

شيخ فضل اهلل نوری كه بسيار پر بُرد بود.
فتوا و ابالغيه های مذهب��ی در آن دوره شعاع 
بُرد بسياری داشت و از ت��وده تا محمد علی شاه را 
در بر می گرفت. محمدعلی شاه به رغم ستمگری 
و تُرک تازی ه��ای ض��د مشروط��ه، ب��ه نوع��ی 
تحت تأثير مثل��ث نجف ب��ود و روی آن حساب 
وي��ژه ای باز می ك��رد و مجب��ور به تمكي��ن بود. 
ستارخان تصريح می كند اگ��ر فتاوی نجف نبود 
ستاری به وجود نمی آمد، اين مهم است. از محمد 
علی شاه و ستارخان و بعضی روشنفكران و مردم 

در شعاع فتوا پُر بودند. 
از اين جه��ت می گوييم فت��وا دستاورد است 
كه در جامعه ای كه ادبي��ات شفاهی مستقر است 
و رسانه ای موجود نيست، فت��وای ضدظلم بسيار 
كاراست. فتوای ضد استعمار، ضد استثمار بسيار 

كاراست از نوع كارايی كه در تنباكو ديديم.
ادبيات نفي خرافه: اتف��اق بعدی كه دستاورد 
ايدئولوژي��ك است اين بود كه ب��رای اول بار در 
ايران شاه��د انتشار ادبي��ات نفی خراف��ه بوديم. 
بخشی ازباب ادبي��ات نفی خراف��ه را ملكم خان 
و بخ��ش بسي��ار افراط��ی و بی محاب��ای آن را 
آخوندُف باز كرد و بخ��ش مسئوالنه و ايرانيزه ی 
آن را طالبوف مط��رح كردك��ه روی نوسازی و 
رنسانس در تفقه تأكيد می ك��رد. باالخره بخشی 
از خرافه های دس��ت و پاگير، مورد نقد و تعريض 
روشنفك��ران دوره و حتی روحاني��ون دوره مثل 
مرحوم كاشان��ی و حاج شيخ ه��ادی نجم آبادی 
قرار گرفت. مجموعه ی ادبی نف��ی خرافه هم در 
گنجينه و بايگانی تاريخی اين دوره قرار گرفت. 

فروفت�ادن »ظل اللهي«: وج��ه ايدئولوژيك 
مه��م فروافتادن تلق��ی ظل اللهی شاه ب��ود. مردم 
در دوران مشروط��ه در زم��ان ناصرالدين ش��اه و 
مظفرالدين ش��اه و بخص��وص دوران ستمگری 
همراه لُمپنيسم محمدعلی ش��اه آرام آرام، ظل اهلل 
بودن شاه از چشم و ذهنشان افت��اد و تقدس خود 

را از دست داد. 
دستاوردهای استراتژيک � تاريخی

دستاوردهای استراتژي��ك و تاريخی در هم 
مدغم است. 

پاي�ان قداس�ت س�لطنت: مهمتري��ن وجه آن 
پايان قداست سلطنت ب��ود، سلطنت ديگر زمينی 
شد. از وقتی ك��ه مشروط و زمين��ی شد، قداست 
گذشته ی خ��ودش را از دس��ت داد و عماًل تفكر 
سلطنت »مِن  جانب اهلل« ابط��ال تاريخی شد. مثل 
اتفاقی كه با تئوری كوپرنيك بر كيهان ارتجاعی 
بطلميوس وارد شد و ديدند كه زمين ثابت نيست 
و گردان اس��ت، در اينجا هم ديدن��د كه سلطنت 
ثابت نيست و گردان است. می تواند عوض شود، 
مشروط ش��ود و از مطلقيت به درآي��د. بگذريم 
كه در دوره ی رضاخان سلطنت ب��ه نوعی ديگر 
قداست پيدا كرد، اما قداس��ت سنتی سلطنت در 

مشروطه به پايان خودش رسيد.
مش�روطيت، بديل مطلقيت: دستاورد دوم اين 

بود كه مشروطيت بديل مطلقيت شد.
پس راند اس�تبداد: اگ��ر در تنباك��و تلنگری 
به حاكميت استب��داد و تََركی بر دي��وار ستُرگ 
استبداد وارد ش��د، در اينجا استب��داد مجبور شد 
چندين قدم استراتژيك عقب ب��رود تا حدی كه 
فرمان اولي��ه ی مشروطه را پذيرف��ت. به فاصله ی 
ي��ك روز مظفرالدين شاه اصالح فرم��ان اوليه را 
پذيرفت و به فاصله ی دوسه م��اه پس از فوت او، 
محمدعلی ش��اه مجبور ش��د ك��ه واژه ی دولت 
مشروطه را استفاده كند و بپذيرد كه كابينه، تحت 
نظارت و پاسخگويی پارلمان نوتأسيس است و... 
اين است ك��ه استبداد قدم به ق��دم، عقب رفت تا 
نهايتاً استب��داد محمدعلی شاهی هم در فيزيك و 

هم در محتوا سرنگون شد.
غلبه نو بر کهنه: وجه بع��دی كه پارادايم دوره 
بود، غلبه ی نو بر كهنه ب��ود. مجموعه ی نيروهای 
نوخ��واه و تحول طلب، بر مجموع��ه ی نيروهای 
كهنه انديش غلبه پيدا كردن��د. درست است كه 
بعداً مشروطه شكست خ��ورد و آرمان هايش زير 
چكمه های رضاشاه له ش��د و يك نوِی ارتجاعی 
بر نوخواه��ان مشروطه غلبه نهايی پي��دا كرد، اما 
در دوران مشروطه غلبه ی نو بر كهنه كاماًل اتفاق 

افتاد. 
زيست باالستقالل، بديل زيست موکول: وجه 
بعدی آن است كه توده های اي��ران حس كردند 
كه از زيست موك��ول خارج شدن��د و به زيست 
باالستق��الل رسيدند. قب��اًل رعيت��ی بودند تحت 
تمليك ارب��اب قدرت؛ اََع��م از ارب��اب قدرت 
سياسی كه شاهان بودند و ارباب قدرت اقتصادی 

كه خوانيِن نظام ملوک الطوايفی و نظام اقتصادی  
�  اجتماعی ايران بود. در مشروطه حس استقالل به 
مردم دست داد و با واژه های جديد كه در فرهنگ 
دوره باب شد يك دوپينگ روحی  �  تاريخی پيدا 
كردند و حس كردن��د به لحاظ ف��ردی صاحب 
كرامت هستند و به لحاظ اجتماعی هم از رعيت به 

مفهوم هويتی ملت و جمهور نقل مكان كردند.
خوديابي ملي، حس ايران�ي: طبيعتاً از دل اين 
اتفاق، اتفاق ديگری متبلور ش��د. جامعه ی ايران 
حس خوديابی مل��ی و حس ايرانی ب��ودن كرد. 
پيش تر از »ملت ايران« و »مردم ايران« خبری نبود 
و ايران بيشت��ر وجه جغرافيايی داش��ت ولی اينجا 

وجه يك موجود زنده ی كل را هم پيدا كرد.
ايران؛ جزي�ي از جهان: در اينج��ا ديگر ايران 
جزئی از جهان ه��م بود. اي��ران در حد خودش با 
كاروان ترق��ی و پيشرفت همسفر ش��د و می توان 
باب گفت اولين طاليه های جهانی شدن به ايران 
باز شد. از ادبيات ضد استبدادی جهان و نقل مكان 
آن به ايران صحبت كرديم. مدت��ی پس از اينكه 
ويتوريو آلفيری ايتاليايی كت��اب تئوريك خود 
را در نفی استبداد به ن��ام »در جباری« منتشر كرد، 
به فكر كواكب��ی در مصر منتقل ش��د. ترشح اين 
انتقال كتاب »طبايع االستب��داد« يا »سرشت های 

مظفرالدین شاه قاجار 
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برای اول ب��ار بي��ن م��ردم و روشنفك��ران پيوند 
تاريخی برق��رار می شود. اول ب��ار در تاريخ است 
كه توده ب��ا روشنفكر پيوند می خ��ورد؛ پيوند در 

فكر، انگاره، تشكيالت و پيشبرد. 
نظام نوي�ن آموزش�ی: اتفاق مه��م بعدی اين 
است كه ايران صاحب ي��ك نظام نوين آموزشی 
می ش��ود. از ادبيات ع��رب و اسل��وب آموزش 
ادبيات عرب و تكني��ك تجويد )كه در اصطالح 
آخوندها جويدن ح��روف و كلم��ات است( به 
يك تجويد ايرانی رسيد. نظام آموزشی از تجويد 
عرب فاصل��ه گرفت و به تجويد الفب��ای ايرانی و 
نظام آموزشی ای كه مرحوم رشديه پايه گذارش 

بود، نائل آمد.  
دستاوردهای اجتماعی 

مي�ل مش�ارکت افزون ت�ر از قب�ل: در تنباكو 
اولين ميل به مشاركت، در جامع��ه ی ايران ديده 
شد. در تنباكو جامعه اول بار به صحنه آمد و اعالم 
حضور كرد ولی در اين جا ميل به مشاركت بسيار 

جدی تر و پربارتر بود. 
حضور طيف ه�اي متنوع ت�ر و پ�ر تراکم تر از 
پي�ش: طيف های متنوع تر و پرتراكم تری از زمان 
تنباكو در صحنه حضور پي��دا كردند. در بررسی 
پراكندگ��ی جغرافيايی مشروط��ه اعالم ظرفيت 
شهری جدی صورت گرفت. نيروهای اجتماعی 
شهری آزاد شدن��د و اعالم ظرفي��ت كردند؛ در 
تهران حداكث��ری ب��ود، در تبريز لبري��ز شد، در 
اصفهان به لب رسي��د، در گي��الن از كمر جامعه 
عبور كرد و در شهرهای كوچك هم گاه تا زانو و 
گاه تا مچ، ظرفيت شهری اعالم موجوديت كرد. 

آرمان دارش�دن جامع�ه اي�ران: اتفاق مهمی 
كه افتاد اي��ن بود كه برای اول ب��ار جامعه ی ايران 
آرمان دار شد. قباًل حيات موكول��ی بود اما اينجا 
حيات مستق��ل پيدا شد. حيات ك��ه عوض شود، 
پس پيشانی كه عوض شود، مترتب بر آن اتفاقات 
زيادی می افتد و زنجيره ی چراغانی به چشم انداز 
راه می برد. ايران صاح��ب آرمان شد درحالی كه 

در گذشته صاحب آرمان نبود.  
تسري ايده در عرصه ملي: در دوران مشروطه 
ايده بسيار سريع تسری پيدا می كرد. می گويند كه 
طاعون مسری ترين بيماری اس��ت و بسيار دونده  
است، همه ی دونده های سرعت را جا می گذارد، 
در مشروطه ه��م به همي��ن ترتيب ب��ود. اگر چه 
ايده ی مشروطه خواه��ی خيلی عمق پيدا نكرد اما 
در سطح بسيار ]وسيعی[ مس��ری شد و جغرافيای 

شهری ايران را در بر گرفت. 
ظرفيت هاي بيرون از مرک�ز: اتفاق مهم ديگر 
به لحاظ اجتماعی اين بود كه ظرفيت های بيرون 

از مركز آزاد شد؛ تبريز، اصفهان و بعد هم گيالن. 
زن�ان و جل�وت ن�و: اما شاي��د اتف��اق مهمتر 
مسئله ی َجلَوت جديد زنان ب��ود. در تنباكو زنان 
فرصت پيدا كردند از پستوه��ا بيرون بيايند، برای 
اول بار مقابل دربار تجم��ع كنند، در شعار دادن ها 
مشارك��ت كنن��د، در راه پيمايی ه��ا و تجمعات 
بخشی از عرصه را به خود اختصاص دهند، قليان 
بشكنند و در تحريم تنباكو مشاركت كنند. اينجا 
اتفاق مهمتری افتاد كه يكی در حوزه انديشه بود 

و ديگری در عرصه ظهور تشكيالت. 
اتفاق مهم��ی در ]عرص��ه ی[ انديش��ه افتاد، 
روزنامه ها ك��ه منتش��ر شدند جامع��ه ی زنان در 
حد خودشان ارتباط نزدي��ك، صريح و مستقيم 
با جامعه ی مطبوعاتی برق��رار كردند. خيلی مهم 
بود كه در ح��د فاصل ده��ه ی 1284 ت��ا 1304،  
30روزنامه نگ��ار زن ب��ا روزنامه ه��ا همك��اری 
می كردن��د ك��ه عموماً ب��ه لح��اظ وقت گذاری 
و  خبرنويس��ی  آرام آرام  بودن��د.  حرف��ه ای 
گزارش نويس��ی ي��اد گرفتن��د. اتف��اق خيل��ی 
مهمی روی داد، در جامعه ی اي��ران كه نهادهای 
آموزشی هم��ه مردانه بودند، مكت��ب و روضه و 
حتی مدارس جديد مقدمتاً پسرانه بودند. مرحوم 
رشديه در ابتدا جرأت نمی كرد مدارس دخترانه 
راه بين��دازد، اشاره ش��د كه تنها مرح��وم عدالت 
روی م��دارس دخترانه ايستاد. خيل��ی مهم است 
ك��ه 30 روزنامه نگار زن خ��ود تربي��ت بشوند، 
خودشان به روزنامه ها راه پيدا كردند و خودشان 
آم��وزش ديدند. اولي��ن روزنامه ی زن��ان 1289 
چاپ شد و جالب اينجاست كه اولين مكاتبات با 
روزنامه ها را زنان نوشتند. نامه ی يك زن قزوينی 
ب��ه حبل المتي��ن هست ك��ه پاراگ��راف قشنگی 
دارد: »زنان تظاه��رات راه نينداختند كه حقشان 
پايمال شود. ب��ه تاريخ بنگريد و ملك��ه ی بريتانيا 
و كلئوپاترا را ببينيد«. خيل��ی مهم است كه در آن 

دوره اين انگاره در ذهنش شكل گرفته باشد. 
در مطبوع��ات دوره، روزنام��ه ای ب��ود به نام 
الحدي��د ك��ه در 1285 ت��ا 1288 در تبريز چاپ 
می شد و بيش از همه به زنان می پرداخت. مسئول 
روزنام��ه مرح��وم سيدحسي��ن عدالت ب��ود كه 
چند وجهه ب��ود؛ دست به جيب ب��ود، بنيانگذار، 
آستي��ن ب��اال، روزنامه نگ��ار، انجمن س��از، كار 
مخفی می كرد، كار علنی می ك��رد و... . مرحوم 
عدالت در اين سه سال به زن��ان می پرداخت و از 
زنان كارگ��ر و خانه دار و روسپ��ی دفاع می كرد. 
از مردان می خواست كه به زن��ان جامعه ی ايران 
و حتی روسپی ها كمك كنن��د تا از وضع موجود 
به وضع مطلوب نقل مكان كنن��د. يك مردانگی 

ديكتاتوری« شد و در ذهن مرحوم ميرزای نائينی 
ترشح دوب��اره شد و كت��اب »تنزيه االُم��ه و تنبيه 
الملَه« درآمد. پس اي��ران هم به كاروان ]پيشرفت 
و ترقی[ پيوست و هم به زنجيره ی انتقالی ادبيات 
ضد استب��دادی پيوند خورد و ه��م به مشروطه ی 
جهانی ك��ه دولت ومل��ت ميثاقی بينش��ان برقرار 
است و پارلمنت قوه ای است ناظ��ر بر قوه قهريه. 
اين اتفاق ها افت��اد و ايران كه قب��اًل جزيره ای در 

جهان بود، در عمل جزئی از جهان شد. 
پيگيري اس�تراتژيک دو مرحل�ه اي: دستاورد 
استراتژيك بعدی اين بود كه م��ردم و نيروها در 
دو مرحله پيگيری استراتژيك داشتند؛ مرحله ی 
اول ك��ه در پی تحق��ق آرمان مشروط��ه بودند و 
مرحله ی دوم كه در پی بازاحيا و نجات مشروطه 
از تهاجم پلنگ آسای محمدعلی شاه و پيرامون او 

بودند. 
استبداد شناسي لمسي ]و[ استعمارشناسي عيني: 
دستاورد استراتژي��ك و تاريخی بع��دی برپايی 
دو ك��الس تجربی ب��ود؛ استبدادشناسی لمسی و 

استعمارشناسی عينی. 
پيوند توده  �  روش�نفکر: يك اتفاق مهم ديگر 
هم افت��اد. اگر در تنباكو پيون��د روحانيت و مردم 
تبديل به يك پيوند تشكيالت��ی شد، در مشروطه 

اگر در تنباكو پيوند 
روحانيت و مردم تبدیل به 
یک پيوند تشکيالتی شد، 
در مشروطه برای اول بار 
بين مردم و روشنفکران 
پيوند تاریخی
 برقرار می شود
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وي��ژه ای از ديرب��از در تبريزی ها ب��ود، االن هم 
هست و مرحوم عدالت خيل��ی مردانه با جامعه ی 
زنان برخ��ورد كرد و تح��ت فشار وي��ژه ای هم 
بود، می توان گفت عبور از ادبي��ات زِن ضعيفه با 
مساعی مرحوم عدالت در ايران صورت گرفت. 
مرحوم عدال��ت خيلی تالش كرد ك��ه انگاره ی 
زن ضعيف��ه است پاک ش��ود و به سه��م خودش 
موفق بود. روزنام��ه ی حبل المتين كه سيدجالل 
كاشانی سردبي��رش بود سلسل��ه مقاالتی در باب 
حقوق و آزادی های زنان نوش��ت كه اول بار بود 
در ايران منتشر می شد. نهايتاً روزنامه ی قانون بود 
كه ملكم خ��ان ستون هايی از آن را ب��ه برخورد با 

مسئله ی زنان اختصاص داد. 
اي��ن در ح��وزه ی مطبوعات��ی ب��ود، ام��ا در 
حوزه ی تشكيالتی هم اتفاق��ات مهمی افتاد. سه 
پژوهشگر هستند ك��ه به طور نسب��ی روی مسئله 
زنان در مشروط��ه كار كرده ان��د. يكی اسماعيل 
رائي��ن، ديگری خان��م لمپتُن كه ك��ار حاشيه ای 
كرده است و ديگری خاطرات شوستر در زمانی 
كه در اي��ران بود. هرس��ه متفق الق��ول هستند كه 
زنان در آستانه ی مشروط��ه و در دوران مشروطه 
انجمن های مخفی درست كردند. انجمن نسوان 
تشكيالت رسمی بود، جمعه ها وقت خانه را برای 
پيشبرد و حل مسئله ی زنان، ب��ه تجمع اختصاص 
می دادند. پيگيری بسيار جدی ای بود در صدسال 
پيش، بسيار جدی تر از پيگيری های امروزين كه 
جنبش زنان بيشتر به شع��ار و درگيری می گذرد. 
آن موق��ع پای كارتَر از زن��ان ام��روزی بودند و 
ب��ا هم��ه ی محدوديت هايش��ان جمعه ه��ا گرد 

می آمدند و حل مسئله می كردند.
اتفاقات تشكيالت��ی ج��دی ای در مشروطه 
افتاد، يكی از اتفاقات اين بود كه در دوران تنباكو 
حركت زنان توده وار ب��ود، در حركت مشروطه 
زن��ان آرام آرام صاحب چهره شدن��د. دو چهره 
در مشروط��ه برجسته شدند، يك��ی دختر مرحوم 
شيح ه��ادی نجم آب��ادی كه صاح��ب تريبون و 
آزادی خواه بود و يكی هم محترم اسكندری بود 
كه ايشان بان��ی و فعال انجمن نس��وان وطن خواه 
بودند. مهم اين بود كه خانم اسكندری در مساعی 
تشكيالتی و پيش بُرد مسائل زنان، منافع ملی را بر 
منافع زنان مُرَجح می دانست. يك اتفاق مهم هم 
در اصفه��ان افتاد، خانم صديق��ه  دولت آبادی از 
اركان اصل��ی تشكيل شرك��ت خواتين اصفهان 
بودند. اين شركت كاره��ای قشنگی كرد. يكي 
اي��ن كه شرط ك��رده ب��ود خانم هاي��ی كه عضو 
می شوند، دختر را 9 سال��ه شوهر ندهند. آن موقع 
رسم بود و ب��ا بل��وغ هورمونی فك��ر می كردند، 

دختر 9 سال��ه می تواند زندگ��ی اداره كند. شرط 
بعدی عدم استعمال لوازم آرايش بود كه اگر هم 
استفاده می شود ايرانی باشد. وجه بعدی استعمال 
پارچه ی وطنی ب��ود. خيلی مهم ب��ود كه جنبش 
خواتين اصفهان هم مث��ل خانم محترم اسكندری 
بيشتر روی منافع و مصالح ملی دست گذاشتند، تا 
مقدمتاً بر روی مسائل زن��ان، ضمن اين كه مسائل 

زنان را هم پيش می بردند. 
خان��م نجم آبادی ي��ك سخنران��ی كرد كه 
زنان روشنفك��ر مشروطه خواه ايران��ی را تجهيز 
و تهييج ك��رد. 300 خانم چادر به س��ر)آن موقع 
چادر با روبنده با هم ب��ود( بودند كه بخشی مجهز 
به تپانچه شدن��د، در دوران قبل از ب��ه توپ بستن 
مجل��س يعن��ی دورانی ك��ه حس می ش��د توپ 
محمدعلی شاه پُرتَر از مجلس اس��ت اينها با يك 
قرار تشكيالت��ی از پيش به مجل��س رفتند. وقتی 
بخشی از نمايندگان آمدند، اينها تپانچه كشيدند 
و خط��اب گفتند اگر ما كمتري��ن حسی كنيم كه 
شما روی ش��رف و آزادی ملت مقاب��ل استبداد 
محمدعلی ش��اه كوتاه می آيي��د �  تهديد نكردند 
كه شما را می كشي��م � ما فرزندانم��ان و شوهران 
و خودمان را می كشيم. خيلی مه��م بود كه برای 
اول بار يك تظاهرات مخفی كارانه ی تشكيالتی 

مسلحانه ی زنان در فضای مشروطه ]رخ داد[. 
لذا »زن« در دو حوزه ی نشرياتی و تشكيالتی 
گام های بسي��ار جدی تر از تنباك��و را جلو آمد و 

]زنان[ به سهم خودشان جبهه ای پيدا كردند. 
حساس ترش�دن بر صنف و منافع صنفي: اتفاق 
بع��دی حساس ترشدن بر صن��ف و منافع طبقاتی 
بود. در تنباكو اصاًل جنبش بر اساس منافع صنفی 
به خطر افتاده ی تجار شكل گرف��ت. اينجا ديگر 
مناف��ع صنف��ی جدی تر ش��د و ديگر فق��ط تجار 
نبودند كه بر منافع صنفی شان پايبندی و پافشاری 
می كردند. كليه ی صنوف و پيش��ه وران بر منافع 
صنفی شان خودآگ��اه شدند و سع��ی كردند كه 

منزلگاه تشكيالتی پيدا كنند. 
بع��دی  اتف��اق  طبق�ه:  ب�ر  حساس ش�دن 
حساس شدن بر طبقه بود. قب��اًل در جامعه ی ايران 
طبقه مطرح نبود اما اينج��ا ادبيات طبقاتی و تمايز 
طبقاتی پيدا شد. وقتی كه تجليات و تمايز طبقاتی 
پي��دا می ش��ود و آگاه��ی و خودآگاه��ی بر آن 

ضميمه می شود، عنصر طبقه حساس تر می شود. 
تثبيت برخ�ي جايگاه هاي طبقات�ي: وجه بعد 
اين است ك��ه طبقاتی مثل پيش��ه وران، اصناف و 
تجار به موقعيتی برجسته ت��ر و محكم تر از دوران 

ماقبل مشروطه نائل آمدند. 
به س�وی مدنيت: وجه مهم بعد از اين اتفاقات 

صنف��ی  �  طبقات��ی، حرك��ت جامعه ی اي��ران به 
سمت مدنيت ب��ود. جامعه رفت ك��ه مدنی شود؛ 
انجمن ها درست شدند، قهوه خانه ها در مشروطه 
كاماًل جنبه ی مدنی پيدا كردن��د و محل نشر خبر 
و روزنامه خوانی و شب نامه پخ��ش كردن، قرار 
گرفتند. مسجد، ب��ازار، راسته، مي��دان و... بيش 
از گذشته مورد استفاده ی جامع��ه ی ايرانی قرار 
گرفتند. خود مشروط��ه هم با خودش پاتوق هايی 
مدنی ]مثل[ كتابخانه و قرائت خانه و نهادهايی از 
اين دست را آورد. جامع��ه هم از منظر تشكيالتی 
و هم از منظر محتوايی ب��ه سمت مدنی شدن پيش 

رفت. 
سمت قوانين: وجه بعدی از نظر دستاوردهای 
اجتماع��ی سمت مترقی قوانين ب��ود. مجلس اول 
طيول را ب��ر انداخت، جايگاه صنف��ی خرده پاها، 
پيش��ه وران و كسبه ی ج��زء را مستحكم كرد. در 
بودجه ی اول ريخت و پاش ه��ای طبقه حاكم را 

به سمت پايان برد. 
طي�ف نوس�وادان: در مشروط��ه ب��ا تأسيس 
مدارس طي��ف نسبت��اً گست��رده ای از نوسواداِن 

محصول آموزش جديد شكل گرفت. 
دستاوردهای سياسی

دستاوردهای سياسی مشروطه در چهار سطح 

جمعيت نسوان وطن خواه
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از گذشته شد. 
دستاوردهای تشکيالتی

تفکي�ک ق�وا: اولي��ن دست��اورد تفكيك قوا 
بود. جامعه ی اي��ران در سطح ق��درت، جامعه ی 
تفكيك شده ای نبود. يك ق��وه ی قهريه بود كه 
همه ی قدرت را در خ��ودش گنجان��ده بود، اما 
وقتی تفكيك قوا ص��ورت گرفت، قوه ی مجريه 

و قضا برای اول بار شكل گرفت. 
نونه�اد ملي؛ پارلم�ان: ايران صاح��ب نو نهاد 

ملی، پارلمان  شد.   
نو نه�اد اجتماع�ي: نونهاده��ای اجتماعی هم 
بروز و ظهور پي��دا كردند؛ حزب، صنف، انجمن 

و مدرسه. 
پديده انجمن ه�اي ايالتي  �  واليت�ي: اما شايد 
بتوان گف��ت در سط��ح مردمی مهم تري��ن اتفاق 
تشكيالتی مشروطه، پديده ی انجمن های ايالتی 
 �   واليتی بود كه اولين بستر كار مشاركتی در ايران 
را فراهم كرد. در طراح��ی، تصميم گيری و اجرا 
مردم مستقل از نيروهای فك��ری و در جاهايی در 
پيوند با نيروه��ای فكری و بخش��ی از روحانيت 
كاربلِد تشكيالتی، روی صنف اش، زيست اش، 
محل��ه اش، شه��رش و... وارد ش��ور و مشورت 
شد. اتف��اق خيلی مهمی ب��ود كه اي��ن انجمن ها 
شكل گرفت و بستری ش��د، اول بار برای تحقق و 

تعين مشاركت مردم در ايران. 
قبل از اين پديده ی ك��ار جمعی و كشاورزی 
جمعی در ايران وجود داشت، ام��ا پديده ی كار 
جمعی شه��ری و پيش بُرد امور م��ردم در محل و 

منطقه و شهر، تا آن موقع در ايران سابقه نداشت. 
آغ�از کار توضيحي: نكته مه��م ديگر از منظر 
تشكيالتی اين بود كه برای اول بار در ايران شاهد 
آغاز كاِر توضيحی بودي��م. همه ی نيروها مجبور 
به ك��ار توضيح شدن��د، ولو در سط��ح حداقلی. 
استارت مثبت��ی بود ك��ه اول ب��ار روشنفكران و 
بخشی از روحانيون نواندي��ش خودشان را ملزم 
ديدند كه ب��ه طيف ها و طبق��ات اجتماعِی بدون 
دانِش دقي��ِق روز و كالسيك، مفاهي��م را منتقل 

كنند، فرهنگ سازی كنند و كارتوضيح كنند. 
نق�ش ُمرّوج�ان: در ادامه ی اي��ن دستاوردها 
نقش مُرّوجان در مشروط��ه مؤثرتر از تنباكو بود. 
سه م��رّوج داشتيم كه اگر آنه��ا نبودند، مشروطه 
به اي��ن سرعت مُس��ری نمی ش��د. شاخص ترين 
آنه��ا سيدجمال واع��ظ بود توضيح��ی كه روی 
بانك در ايران از سوی او داده شد، روشن ترين و 
روان ترين توضيح بود تا آنجا كه همه زنان النگو 
و گوش��واره و سينه ريزهای خ��ود را باز كردند و 
تقديم سيدجمال كردند ت��ا سرمايه ی اوليه بانك 

در ايران متراكم بش��ود. ملك المتكلمين هم بود 
كه كالمش نافذ ت��ر از سيدجمال ب��ود و مرحوم 
سقط االسالم ك��ه از عناصر چن��د وجهه ی تبريز 
بود؛ روشنفكر، مؤسس، مخفی كار و علنی كار، 
مدرسه ساز، آستين باال و پول جمع كن، طيف دار 

و نوچه دار و... . 
ب�روز قابليت هاي تش�کيالتي بي�رون از مرکز: 
انجمن مل��ی تبري��ز اولي��ن جري��ان تشكيالتی 
دوران مشروطه بود كه بسي��ار پيشرفته بود. قانون 
می گذراند و تصويب می كرد، كالس آموزشی 
می گذاش��ت، ك��الس نظام��ی می گذاش��ت... 
چندوجهی و كاماًل خودگ��ردان بود. تشكيالت 
ستار و انجمن رشت ب��ه همين ترتيب، تشكيالت 
اصفهان كه دو ب��رادر، خصوصاً حاج آقا روح اهلل 
راه اندازی ك��رد و تشكيالت خيل��ی پيشرفته ای 
ب��ود. قابليت هايی كه بي��رون از مركز ب��روز پيدا 
كرد بسي��ار پيشرفته تر از قابليت ه��ای تشكيالتی 

مركزنشينان و پايتخت نشينان بود. 
قابلي�ت تش�کيالتی انطب�اق ب�ا ش�رايط: در سه 
مرحل��ه ی مشروطه؛ قب��ل از استب��داد، مرحله ی 
استبداد صغي��ر و بع��د از آن، متناس��ب با فضای 
دوران سه م��دار تشكيالتی ايجاد شد؛ تشكيالت 
مخفی  �  علنی قب��ل از استبداد صغي��ر، تشكيالت 
مخفی درون استب��داد صغي��ر و تشكيالت علنی 
بعد از استبداد صغير. باني��ان هركدام هم كاماًل از 
هم جدا بودند. يعنی در ه��ر مرحله يك طيف از 
نيروهای دست اندركار بنيانگ��ذاری را بر عهده 
گرفتند، نه اين كه يك جريان اين قابليت را داشته 
باشد كه در سه مرحله طور به طور شود و ساخت 
تشكيالت��ی را متناسب با مرحله ع��وض كند. در 
اي��ن مفهوم، ه��ر مرحله س��از و ك��ار تشكيالتی 
خاِص خود را پيدا ك��رد و سازمان ده دوره شدند. 
بخشی از زنان را هم ديدي��م كه سازمان ده مسائل 

خودشان شدند. 
مردان بحران: اما اتف��اق تشكيالتی ديگر اين 
بود كه م��ردان مديري��ت بح��ران دوره را معرفی 
كرد. خيلی مهم بود كه در مديريت بحراِن دوراِن 
مشروطه، م��ردان بح��ران اغلب از ت��وده بودند و 
كمتر از روشنفك��ران. در تبريز ستاری پيدا شد كه 
مديريت بحران كرد و با هم��ه ی كم دانشی اش با 
يك ع��زم و غيرت تبريزی به عرص��ه آمد و مسئله 
و بح��ران را حل ك��رد. در اصفهان ح��ل بحران را 
حاج آقا روح اهلل ايفا كرد. اينها شاخص ها هستند. 
م��ردان بح��ران، تفاوت ماه��وی با م��ردان غير از 
دوران تنگنا دارند؛ تك عنصر هستند، بار ويژه ای 
روی دوششان هست و با آمادگی روحی و روانی 

می توانند از فشار ويژه ی بحران عبور كنند. 

قابل بررسی است. 
سياسي تر شدن جامعه کل: سطح اول، اين بود 
كه جامعه سياسی تر از گذشت��ه، بسيار سياسی تر 
از دوران تنباكو، شد.  ب��ا توجه به اين كه تجربه ی 
تنباك��و را هم حمل می ك��رد و عنصر مشروطيت  
هم بسيار مسری بود، جامعه با جديت و به سرعت 

سياسی شد. 
افزاي�ش ظرفي�ت درک سياس�ي و خ�روج از 
سادگی سياسی: درک سياسی هم بيشتر از گذشته 
شد. جامعه ی اي��ران آرام آرام از سادگی دوران 

تنباكو به در آمد و پيچيده تر از گذشته شد. 
ادام�ه ی سياسی ش�دن عنص�ر صنف�ی: وج��ه 
بعدی اين است كه اگر در تنباكو استارت و آغاِز 
سياسی شدن عنصر صنف��ی را توسط بازار و تجار 
شاهد بوديم، در اين دوره عنصر صنفی، سياسی تر 

یک مردانگی ویژه ای از دیرباز 
در تبریزی ها بود، االن هم هست 
و مرحوم عدالت خيلی مردانه با 
جامعه ی زنان برخورد كرد و تحت 
فشار ویژه ای هم بود، می توان 
گفت عبور از ادبيات زِن ضعيفه با 
مساعی مرحوم عدالت در ایران 
صورت گرفت

 صدیقه دولت آبادی


