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میرزافتحعلی آخوندزاده

سیدجمالالدین اسدآبادی

ندهید .درحالیکه افرادی مثل ملکم ،نصاری و کفر حامی اسـالم
شـدن د افرا د مومن و باتقوا ذلیـل و خـوار شدند.
و درنهایت ،مشــروطه ،غذایی اســت که به درد خــود اروپاییان
میخورد و ایران به علت دارا نبودن ســه خصلت ،یعنی  )1وجود
ی جندیه و  )3کثرت ایالت بادیه ،نمیتواند
مذاهب مختلفه  )2کم 
به پارلمـنت روی آورد .این که اروپا به پارلمنت روی آورده است به
علت نداشتن این سه نقیصه است و بدین خاطر است که مشروطه
در ایران به بیثباتی و هر جومرج کشیده شده است.
رسـال هانصافیه:رسـالهانـصافیه،اثـرمرحومحاجمالعبدالرسول
کاشانی ،رسالهای اسـت کـه در دفاع از مشروطیت و به قصد اثبات
عدممبانیتآنباشریعتمقدسهاسالمینـوشتهشـدهاست.ویاز
همان آغاز ،بـحث خـویش را بـا بیان تفاوت مـیان حـیوان و انسان
ن را از حیوان متمایز میسازد
آغاز میکـــند .ا ز نـظ ر او آنچه انسا 
آزادی است ،معنای آزادی نیز در نزد این عالم مشروطهخـواه ،ایـن
است که انسان مختار نفس ،مـال ،عـیال ،منزل و کـسب و امـور
مـعاشیه ،قلم ،طب ع عقای د و تـعلیمات و حرکت و سکون خود باشد،
ث الناس مسلطون علی
این معنی را حضرت محمد(ص) در حدی 
اموالهم بیان کـرده اسـت .مرحوم کاشانی پس از تعریف آزادی،
به تبیین لزوم آزادی میپرداز د و مینـویسد :انـسان آزادی الزم
دارد تا دیگری مـانع از تـرقی نفسانی و مالی او نباشد ،این معنا نیز
در حدیث :الضرر و الضرار فیاالسالم آمده است .اما از آنجـا کـه
از نـظر او آزادی مطلق موجب تحدید آزادی دیگران و حتی تعدی
ی فردی قلمرو و محدوده
بـه افـراد دیـگر میشـود بـنابراینآزاد 
ن قلمر و کجاست؟
ویژهای دارد تا از خودسری قابل انفکاک باشد ،ای 

معرفی کتاب
«رسائل مشروطیت»

عبدالرحییم طالبوف

جنبش مشروطه که به تاســیس مجلس شورای ملی منجر شد
از نگاه بسیاری ســرآغاز ورود مدرنیته به ایران است .نکته بسیار
حائز اهمیت این جنبش ورای جنبه سیاسی آن ،تحرک فکری و
نظری بسیار عمیق در الیههای مختلف اندیشمندان ،روحانیون و
روشنفکران ایرانی است .آغاز این تحول را میتوان از ابتدای دوره
ناصرالدین شاه ردیابی کرد .مراودات سیاسی و تجاری با اروپاییان
که پس از حمایت دولتمردانی دوراندیش به اعزام دانشآموختگان
ایرانی به اروپا و تحصیل علم در آن بالد نیز همراه شد ،زمینه ورود
اندیشههای جدید پسارنسانس اروپا را به کشوری که مدتها دچار
سکون و سکوت علمی شــده بود را فراهم کرد .در همین دوران
تالیفات و مکتوبات روشنفکرانی چون حاج زینالعابدین مراغهای،
عبدالرحیم طالبوف ،میرزا فتحعلی آخوندزاده ،میرزا ملکمخان
و میرزا آقاخان کرمانی ،ســیدجمالالدین اسدآبادی و دیگران
زمینههای مشروطهخواهی را فراهم آورد .همچنین سخنرانیهای
سیدجمال واعظ و ملکالمتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه
آزادی و مشــروطه آشنا میکرد .از ســوی دیگر نشریاتی مانند
حبلالمتین ،چهرهنما ،حکمت و کمی بعد مالنصرالدین که همه
در خارج از ایران منتشر میشدند نیز در گسترش آزادیخواهی و
مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.
این تحرکات در حوزههای علمیه که در آن زمان تنها اماکن علمی
ایران محسوب میشدند هم چالشهای مهمی ایجاد کرد .علمای
برجستهای همچون آخوند خراسانی ،سیدحسین میرپورطهرانی،
عبداهلل مازندرانی و حاج میرزاحسین خلیلیتهرانی ،با ارسال نامهها
و تلگرافهایی برای رهبران دینی و سیاسی ایران و نشر اعالمیههای
روشنگرانه ،نسبت به رویدادهای سیاسی و اجتماعی موضعگیری
میکردند .همچنین برخی روحانیون چون شیخ فضلاهلل نوری نیز
که در ابتدا همراه مشروطهخواهان بودند اما پس از مدتی با مطرح
کردن مشروطه مشروعه ،منتقد جریان غالب شدند و بهتدریج به
جریان هواداران استبداد پیوستند نیز در این موج تولید اندیشه
همــراه و همگام بودنــد .محصول چنین فضایــی دهها و صدها
عنوان کتاب و رســالهای است که در تأیید و نفی استبداد ،تبیین
و نقد مشــروطه ،تطابق و عدمتطابق مشروطه با عقاید اسالمی و
موضوعات دیگر پیرامون جنبش مشروطه منتشر و تکثیر شد.
هرچند امــروز در تحلیل جنبش مشــروطه از دانــش ناکافی
روشنفکران و علمای آن دوره نسبت به مفاهیم مدرنی چون آزادی،
عدالت ،پارلمانتاریسم و دموکراسی سخن به میان میآید ،اما این
به معنای عدم جهد و تالش ارزشمند اندیشمندان آن دوره نیست
و نمیتوان فراوان آثار منتشر شده را در تحول بنیادی تفکر مردم
ایران زمین و وقوع انقالب مشروطه نادیده انگاشت .آثاری که در
عصر قاجار فضای گفتوگوی علمی ،تضارب آرا و عمق بخشی به
تفکر مردم را فراهم کرده بود .بسیاری از مسائل طرح شده توسط
منورالفکران و علمای عصر مشروطه ،همچنان مورد ابتالی جامعه

ایران است و موافقان و موافقانش به جدالهای فکری و علمی خود
در آن زمینهها ادامه میدهند .به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان
گفتمان و فضای حاکم بر این مکتوبات با مراجعه به مقاله رسائل
مشروطیت ،نوشته عبدالوهاب فراتی در مجله حکومت اسالمی،
بهصورت خالصه دو اثر مهم و تأثیرگذار که در موضوع چالش میان
مشروطه و مشروعه تالیف شدهاند را بررسی میکنیم:
ل مهم مشروعهخواهان است
تذکره الغافل :این رســاله ا ز رسائ 
ن علی ه مشروطه و مشروطهطلبان
کـه د ر آن هـم انتقادهای ایشا 
و هم تفک ر مشروعهخواهی آنان انـعکاس یـافته است .سوگمندانه
ی در دست نیست
ت دقـیق 
از نام و نشان مولف این رسـاله ،اطـالعا 
خ فضلاهلل
ن را ،ســـیداحمد یـا شی 
فآ 
ی مول 
و محققان متعدد 
خ عبدالنبی نوری دانسته و درنهایت بنا بر نظر دکـتر
نوری یا شی 
ق بـنمـحمد زکی الرشـتی
زرگـــرینژاد ،کاتب آن محمدصاد 
هلل نوری ،بـوده
خ فضلا 
ن پروپا قرص شی 
االنـزلیجی ،از طـرفدارا 
اسـت .ب ه هر صورت به بررسی نظام مشروطه از دیدگاه این رساله
میپردازیـم:
ی اسـت
ل بدیه 
ی نیازمند به قـــانون است از مسائ 
ایـنکه ه ر ملت 
اما چ ه قانونی میتوان د عـالو ه بـر معاش ،امر معاد را مختل نکند؟
البد چنین قانونی منحصر به قانون الهی خواهد بود ،زیـرا اوسـت
ال
ک ه جام ع جهتین است ،اگـر کـسی ادعـاکند که عدهای ا ز عـق 
میتوانن د به مـنظور شـــور ،گردهم آیند و قانونی وضع کنند که
دربرگیرنده آن دو جهت باشد ،پس بعثت انبیاء چه میشود؟!
ی زمـــانه تغییردهنده یـا
بـــاز اگر کسی خیال کند که نـیازها 
تـکمیلکـننده پارهای از قوانین الهی است و مـا میتوانیم با شور
به وضع آنها بپردازیم ،این شخص از دین خارج شده است ،زیـــرا
پیـــامب ر اسالم ،خات م انبیاء است و قانون او خـتم قـوانین اسـت.
پس ایـن دارالشـور اگر مقصودش جـــعل قـانون جدید است،
بیاشکال تصدیق به صحت آن ،منافات با اقرار نبوت و خاتمیت و
ن داشت .اگـر مـقصود آنها جعل ترتیب قانون موافق شرع
ل دی 
کما 
بود اوال :آنکه ربـطی بـه آن جـماعت نـداشت و ثـانیا :آنکه عمل
ب ه استحســان عقلی است و حرام ،و اگ ر مقصو د آن وضع قانون در
عرفیات و غیرشرعیات است پس چرا اسم شرع و قرآن را میبرند و
در ذیل آن علما امضا کردند و مخالف آن را معان د امـام معصوم(ع)
ن از مشروطه ،اجرای قانون اسالم بود چرا
دانستند .اگ ر منظورشا 
اســاس آن را بر مساوات و آزادیگذاردند درحالیکه این دو اصل
خرابکننده اساس اسالم است ،زیرا اقوام دین به عبودیت است
نـ ه بـــه آزادی و بنای آن به تفریق مجتمعات و جمع مختلفات
است نه به مساوات.
از یکســو فرق نگذاشتن بین مرتد ،کافر ،اهل کتاب و مسلمان در
ت و از سوی دیگ ر آزادگذاشتن قـلم و
جامعه اسالمی خالف دین اس 
زبـان ،به القای شبهات و نشر کلمات کفریه منجر میشود و موجب
ضاللت توده مردم میشود.
اگر هدف این نظام ،تقویت اسالم بود ایـن هـمه آدمهای فاس د و
کافر و نـیز دولت انـــگلیس از آن حمایت نمیکردند درحالیکه
ت و محل اســرار خود قرار
قرآن میفرماید :کفار را ناص ر ودوســ 

خ نویســنده این است که قلمرو آزادی فردی و مرز نهایی آن،
پاس 
قانون است .از اینر و باید به قـانون پاک و بینقص تمکین شد ولی از
ی غضبی ه و شهویه است طبعا نخواهد
آنجا ک ه انسان تحتتأثیر قوا 
توانست که مقنن و حاکم باشد پس وضع قانون کامل ،تنها از سوی
خداوند میسر است.
به عقیده وی ،دلیـل نـیاز غیرمسلمانان به مشروطه ،فقدان قانون
کامل اســت با این حال با اندک تاملی میبینیم که پارلمنتهای
دولتهای متمدنه زحمتها کشیدند ،قوانین وضع کردند ناسخ
و منسوخ هـم داشـتند ولی نهایتا نتوانستند ،قوانین کاملی وضع
کنند.
ل د ر ادامه بحث خود به دفاع از مشروطه میپردازد و
مالعبدالرسو 
تأکید میکند که چون ما هنوز معنای مـشروطه را نـفهمیدهایم
بدون تحقیق با آن مـخالفت میکنیم.
مشــروطه د ر نقط ه مقابل مطلقه قراردارد و تمکین به آن و نفی
مطلقیت قدرت ،تمکینی عقلی است .از سوی دیگر چون معنای
مشروطیت ،عموما ،جز تمکین به عـــدالت نـیست و عدالت در
ن اصلی و الزمه حکومت است پس
شریعت اسالمی نـــی ز رکـــ 
میان مشروطیت و شریعت تضادی نخواهد بود بل مشروطیت از
شریعت اخذ شده است.
البته ادعای اخذ مشــروطیت از اســام عقیدهای است که تعداد
ن باو ر داشتند.
ی از علمای طرفدار مـــشروطه بـــ ه آ 
قابلتوجه 
چنانکه در رساله مقیم و مسافر ،مرحوم آقا نوراهلل اصفهانی تأکید
ن قانون و
میکند که :آنچه طرفداران مشــروطه میگویند ،هما 
دستورالعمل حضرت خاتماالنبیاست.
گزارش تاریخ

بررسی کتب و رسالههای منتشر شده در عصر مشروطه

موافقان و مخالفان
مشروطه
غالمحسین
زرگـرینـژاد

*

استاد دانشگاه

نهضت مشــروطه در شــرایطی به پیروزی رسید
که اندک زمانی پیش از آن عامه مردم و بســیاری
از رهبــران و پیشــوایان آن نهضت ،بهدرســتی
نمیدانســتند که در راســتای مبارزه علیه نظام
اســتبداد مطلقه و یا به تعبیــر آن روزگار «نظام
معموله معروفه» و بــرای تحدید آن باید چه قالب
حکومتــی را طلب کننــد و در اســتقرار و تحقق
آن بکوشــند .در میان «صورت مستدعیات اولیه
مهاجرین» ،در مهاجرت صغری ،دو خواســته از
مستدعیات هشتگانه یعنی خواستههای چهارم و
پنجم که ناظر به درخواســت عدالتخانه و «اجرای
قانون اســام درباره آحاد و افــراد بدون مالحظه
از احدی» بودند ،خواســتههای نســبا محسوب
میشــدند که بنا بــه ادعای یحیــی دولتآبادی
درخواست عدالتخانه ،به ابتکار شخص او به لیست
مستدعیات گنجانیده شد و به سفیر عثمانی واگذار
گردید تا تقدیم مظفرالدین شاه شود .بنابراین همان
بند چهارم از مجموعه مســتدعیات نیز در صورت
صحت ادعای دولتآبادی که ملکــزاده نیز آن را
مورد تایید قرار میدهد ،خواســته اولیه و متفقانه
تمام رهبران نهضت نبوده است.
کســروی بهدرستی در تفســیر بند چهارم یعنی
عدالتخانه ،یا عدلیه چیست؟ آن را همان عدلیهای
میداند که بعدها تشــکیل شد و اکنون نام وزارت
دادگستری به خود گرفته اســت .خواسته پنجم
نیز اگرچه ممکن است در بادی امر برای َ
ناآشنایان
به تاریخ نهضت مشــروطیت ،خاصه ناآشنایان به
اندیشه سیاســی علمای دوره قاجاریه ،این تصور
را پدید آورد که گویا مراد از آن خواســته ،تقاضای
حکومت اســامی یا چیزی نزدیک بــه آن بوده
اســت .اما درحقیقت و درصورتی که واقعا چنین
خواســتهای در فهرست مســتدعیات ،چنان که
ناظماالسالم آورده و کسروی نیز از وی گرفته است
و دیگر مورخان مشروطیت به آن اشاره نکردهاند،
وجود داشــته ،هرگز مقصود از آن را نمیتوان به
تصور باال حمل کرد زیــرا اوال اگر چنین بود همه
علما همواره به آن درخواست پافشاری میکردند،
ثانیا در صورت غفلت یا تســامح و یا عقبنشینی
علمای موافق مشروطه ،علمای مشروعهخواه (که
از مشروطهخواهی ایشان نیز تصوری مطابق اندیشه
خود آنان نشــده و تصور شده است که گویا ایشان
خواستار حکومت اسالمی بودهاند) به درخواست آن
اصرار میورزیدند و خاصه بعدها در لوایح خویش
به کنار گذاشــتن آن اعتراض میکردند ،ثالثا در
فهرست مستدعیات خود در مهاجرت کبری ،آن را

تکرار میکردند و ...بنابراین به دالیل بیشمار و به
فرض وجود چنین خواستهای در میان مستدعیات
باید حداکثر آن را در همان محدوده درخواســت
احکام قضایی و حقوقی اسالم تفسیر کرد و تأکیدی
بر بند چهارم شــمرد و الغیر .با این توضیح کوتاه و
مالحظه عمومی نبودن اکثر مستدعیات تا چه رسد
به ایدئولوژیک بودن آنها باید تأکید کرد که حتی تا
آستانه پیروزی نهضت ضداستبدادی مردم در دوره
مظفری ،عامه ایشان و تقریبا تمامی پیشوایان آنان
بهروشنی نمیدانســتند که با چه قالب حکومتی
قصد تحدید ســلطنت مطلقه مستبده معموله را
دارند.
اگر ادعای مرحوم طباطبایی پیشوای نامور نهضت
مشــروطیت را که مردی وارســته و صدیق بوده
است بپذیریم که« :از اول ورود به طهران به خیال
مشــروطه نمودن ایران و تاسیس مجلس شورای
ملی بودم »...و نیزگزارشهای ناظماالسالم را که به
همین معنی در اهداف طباطبایی تصریح میکند
قبول کنیم ،میتوانیم بــا قاطعیت بگوییم که در
میان رهبران نهضت مشروطیت طباطبایی کامال
استثنا بوده و مدتها قبل از طلوع نهضت و به گفته
خویــش در بدو ورود به ایران یعنی ســال 1312
هجری قمری تحقق اندیشــه سیاســی معینی را
دنبال میکرده اســت .با این حال نباید تصور کرد
که مرحوم طباطبایی شــناختی کامــا دقیق از
آرمان سیاســی موردنظر و مطلوب خود داشــته
است ،زیرا خود وی سرانجام تصریح کرد شناخت
دقیقی از مشروطیت نداشت و به دلیل ستایشها و
تمجیدهایی که درباره آن شنیده بود به مشروطیت
عالقه پیدا کرده بود.
تأکید بر فقدان طرح و برنامه سیاســی و حکومتی
معین در اندیشــه مردم و رهبران نهضت ،البته به
معنی تایید و همراهی با برخیگزارشهای نهچندان
بیطرفانه نیســت کــه مدعی شــدهاند آن خانم
انگلیسی واژه مشروطه را بههنگام غوغای تحصن
در سفارت انگســتان ،به دهان مردم انداخت و یا
منشی سفارت در آستانه پیروزی نهضت درخواست
حکومت مشروطه را در صدر مستدعیات متحصنان
ســفارت و مهاجران مهاجرت کبری قرار داد ،زیرا
عالوه بر اینکه مطابقگزارش شخص طباطبایی او
نه در آستانه نهضت بلکه از ابتدای ورود به ایران در
اندیشه استقرار حکومت مشروطه بوده است ،تنی
چند از اعضای انجمنها و مدیران روزنامههای آن
ایام نیز مدتها قبل از مهاجرت صغری کم و بیش
در آشکار و نهان به ترویج مشروطهخواهی اشتغال
داشتهاند .یکگزارش صریح حاکی از این است که
پس از شالق خوردن مجتهد کرمانی و تبعید او به
رفســنجان وقتی نمایندگان انجمن مخفی برای
جلب همکاری یکی از مجتهــدان معروف تهران
به دیدن او رفتند وی مجداالســام کرمانی را به

سهشنبه  5دی 1396

مراسم اتحاد مشروطه خواهان،
جمعیت اتحاد و ترقی عثمانی و
هیئت علمیه نجف اشرف

دلیل تبلیغ اندیشه مشروطهخواهی مورد سرزنش
و عتاب قرار داد .همچنینگزارش صریح دیگری در
یک نوشته خطی موجود است ،حاکی از آن است
که رهبران نهضت در جریان مهاجرت کبری آشکارا
از نیات خویش مبنی بر تالش در جهت اســتقرار
مشروطیت سخن گفتهاند و در این باب گفتوگویی
ویژه با مرحوم شــیخ فضلاهلل نــوری که نگرش
محتاطانه به نظام مشروطه نشان داده ،داشتهاند.
در هــر حــال و با هــر تلقی از ســابقه اندیشــه
مشــروطهخواهی در ذهن رهبران نهضت ،کوتاه
زمانی پس از صدور فرمان مشــروطیت ،در حالی
که هنوز متمم قانون اساسی مورد بحث و گفتوگو
بود عــده از علما از موافقت اولیــه خویش با نظام
مشــروطه عدول کردند و قدم به قدم در مســیر
مخالفت گام زدنــد .روند چنین مخالفتی البته در
آغاز آهنگی مالیم و توأم با نوســان داشت و هنوز
در مســیر نفی کامل مشــروطیت و اعالم صریح
مباینت آن با مبانی شریعت اسالمی و مذهب شیعه
نیفتاده بود .مشــهورترین و جدیترین مخالفان
مشروطه که برای سازمان دادن به مبارزه خویش
و نیز گسترش آن در میان مردم و طالب و به قصد
زیر فشــار گذاشتن مجلســیان ،در زاویه حضرت
عبدالعظیم تحصن کردند ،ابتدا مخالفتی شالودهای
با مشروطیت و مجلس نداشتند و تالش میکردند تا
نمایندگان مجلس را به قبول سه خواسته خویش
وادارند .ایشان در اولین الیحهای که برای توضیح
اهداف خویش نشر دادند چنین نوشتند:
«صورت مقاصــد علمای اعالم و حججاالســام
مهاجرین دامت برکاتهم بر وجه اجمال در این ورقه
برای برادران دینی نوشته میشود...
اوال تلو [تــاوت] کلمه مشــروطه در اول قانون
اساســی تصریح به کلمه مبارکه مشروعه و قانون
محمدی صلیاهلل علیه و آله بشود.
ثانیا آنکه الیحه نظارت علما به طبع رسیده بدون
تغییر ضَ ّم قانون شــود و تعیین هیات ن ُظار هم در
همه اعصار فقط با علمای مقلدین باشــد چه آنچه
خودشان یقین بفرمایند تا به قرعه خودشان معین
شــود و مادهای که حجتاالســام آقای آخوند

خراسانی مدظله که تلگرافا به توسط حجتاالسالم
آقای حاجی شیخ فضلاهلل دامت برکاته از مجلس
محترم خواســتند امتثاال المره الشریف در قانون
اساسی درج شود.
ثالثا اصالحات مواد قانونــی از تقیید و تخصیص
عمومــات و اســتثنا مایحتاج الیاالســتثنا مثل
تهذیب مطبوعــات و روزنامهجــات از کفریات و
توهینات به شــرع و اهل شرع و غیره که در محضر
علمای اعالم و وجوه از وکال واقع شد ،باید به همان
نحو در نظام نامه بدون تغییر و تبدیل درج شــود.
انشاءاهلل تعالی»
لوایح منتشــره بعدی مهاجران آســتان حضرت
عبدالعظیم گرچه محتوای تندتری علیه حامیان
مجلس و مشــروطیت بــود ولی باز هم اســاس
مشروطیت را مورد تایید قرار میداد و با آن از بنیان
مخالفت نمیکرد .ازجمله در الیحه منتشره در روز
سهشنبه  12جمادی الثانی  1325تأکید شده بود
که« :برعموم اهل اسالم اعالن و اعالم میداریم که
امروز مجلس شورای ملی منکر ندارد .نه از سلسله
مجتهدین و نه از ســایر طبقات .اینکه ارباب حسد
و اصحاب غرض میگویند و مینویســند و منتشر
میکنند که جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای
حاجی شیخ فضلاهلل سمهاهلل تعالی منکر مجلس
شورای ملی میباشند ،دروغ است .دروغ .مکرر در
همین موقع توقف زاویه مقدسه مطلب خودشان
را بر منبر و در محضر اظهــار و اجهار نمودند و در
حضور گروهی انبوه از عــام و عامی قرآن بیرون
آورده قسمهای غالظ و شداد یاد کردند»...
در الیحهای که چهار روز پس از الیحه فوق انتشار
یافته با تکرار همان خواستههای سهگانه در قالب
چهار درخواست تأکید شــده است که درصورت
پذیرفته شدن آنها مجلس حقیقتا به لقب مقدس و
دعای شیداهلل ارکانه شایسته و سزاوار خواهد بود.
بدینســان تا پایان تحصن مهاجران مورد بحث و
حتی تا آغاز دوره استبداد صغیر مخالفت مخالفان
مجلس با اساس مشروطیت نیست و ابعادی کامال
محدود دارد ،حتی پس از انتشار پاسخ مجلسیان در
سوم شعبان  1325به سوالی که با امضای «داعیان

و خدام شریعت مطهره» درباره لفظ مشروطه شده
بود ،دو تن از رهبران برجسته منتقدان به مجلس،
یعنی مرحوم شیخ فضلاهلل نوری و احمد حسینی
طباطبایی ذیل اعالمیهای در کنار امضای بهبهانی
امضا کردند که حاکی از تایید وکال و پایبندی ایشان
به قوانین اســامی بود .با تمامی این احوال کوتاه
زمانی بعد همان ابعاد محدود مخالفت به دشمنی
شدید شالودهای تبدیل شد و حتی محمدعلی شاه
را نیز برای برچیدن آنچه کفر و خالف اسالم قلمداد
میشد زیر فشار گذاشت.
درســت از همان زمــان که مخالفان مشــروطه،
مخالفت خویش را با رونــد و ابعاد محدود ولی رو
به تزایدی با مشــروطیت آغاز کردنــد تعدادی از
مجتهدان و علمای طرفدار مشروطه نیز به نگاشتن
رسائلی در تایید مشروطیت و عدم مباینت و تضاد
آن با دین اســام پرداختند و ضمن همان رسائل
درحالیکــه به تبیین نظریات خویش و شــالوده
فکری حمایت از مشروطیت مبادرت میکردند ،به
انتقادات طرح شده در نوشتههای مخالف نیز پاسخ
میدادند .به این ترتیب بود که دو دسته از رسائل که
محتوای اصلی آنها نگاهی سلبی و ایجابی به نظام
مشروطه بود پدید آمد.
این موارد که نگاهی ســلب یا ایجابی به مشروطه
دارند و محتوای این رسائل صرفا بررسی مشروعیت
و عدممشــروعیت ،انطباق و عدم انطبــاق آنها با
اســام یا بهگونهای دفاع از مشــروطیت از موضع
عقاید اسالمی است ،وگرنه بســیارند رسائلی که
به عنوان مثال در معرفی نظام مشروطیت و ارکان
آن ،ضرورت اســتقرار قانون ،چــون «یک کلمه»
مستشــارالدوله و یا به عکــس در تایید و ترجیح
اســتبداد مطلقه برجمهوری و مشروطیت نوشته
شدند .از قبیل رساله «تحفه خاقانیه»« ،تشکیالت
ملت متمدن»« ،تحفه ناصریه» و غیره که طبعا آن
رسائل را باید رسائل و مقاالت سیاسی دوره قاجار
محسوب داشت ،نه رسائل مشروطیت.
*بخشی از مقاله «رسائل مشروطه و سیری
کوتاه در محتوای آنها» ،غالمحسین زرگری نژاد،
فصلنامه مطالعات تاریخی ،تابستان 1369
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ب رسائل مشروطیت در سال 1374
کـــتا 
به کوشش غالمحســین زرگرینژاد توسط
انتشــارات کویر منتشر شد .این کتاب از یک
مقدمــه و معرفی  18رســاله و الیحه درباره
مشروطیت فراهم آمده است .مولف در مقدمه
ایـــن اثر به بررســی ماهیت و روند نهضت
مشــروطه پرداخته و میکوشــد تا دو تفکر
مـوجو د در دو دسته رسائل مشروطهخـواهان
و مـشروعهطلبان و سیر تاریخی موضعگیری
دو جریان را در قبال مشــروطیت بازنماید.
بخش اعظم ایــن کتاب به معرفی رســائل
مشروطه اختصاص دارد و زرگرینژاد در آغاز
هر رســاله ،طی مقدمهای کوتاه مشخصات
هر متن و مـــباحث اصلی هر رساله را برای
مخاطب خود توضیح میدهد .همچنین مولف
در سال  1387با تکمیل کتاب دوره دوجلدی
«رســائل مشــروطیت به روایت موافقان و
مخالفان» را توسط موسسه تحقیقات و توسعه
علوم منتشر کرد.
زرگری نژاد در پیشگفتار این اثر آورده است:
«نگارنده که از ســالها پیش ،تعدادی از این
رسائل را شناسایی و جمعآوری کرد ه است،
همواره بر آن بوده تا به مرور ،تعدادی از آنها را
آماده چاپ و عرضه و به عالقهمندان مطالعات
قاجارشناسی ،خاصه دانشجویان رشتههای
تاریخ و علوم سیاسی کند :پراکندگی بسیاری
از این رسائل در کتابخانههای شخصی و عدم
وجود در کتابخانهها و آرشیوهای بزرگ ،این
نگرانی را قوت میبخشید که در آن صورت عدم
جمعآوری یا تجدید چاپ این رسائل به مرور
ایام تعداد زیادی از آنها از بین برود».
غالمحســین زرگرینژاد متولد سال 1329
در بیرجند ،دکترای رشــته تاریخ خود را در
سال  1372از دانشــگاه تهران اخذ کرد و به
عضویت در هیأت علمی این دانشگاه در آمد.
وی که به درجه اســتاد تمامی این دانشگاه
رسیده بود در ســال  1388از سوی مدیریت
دانشگاه بازنشست اعالم میشود و پس از آن
به تدریس در دانشــگاه شهید بهشتی و علوم
تحقیقات اشــتغال دارد .از آثار برجسته این
مورخ و محقق تاریخ ایران و اســام میتوان
به تاریخ صدر اســام (عصــر نبوت) ،نهضت
امام حسین و قیام کربال و تاریخ معاصر ایران
اشاره کرد .کتاب رسائل مشروطیت ایشان از
جمله کتابهای مرجع و محل رجوع فراوان
محققیــن و دانشــجویان در مطالعه تاریخ
مشروطه ایران است.
انتشــار این اثر از دوسو اهمیت دارد :ا ز یکسو
زحمات زیــادی در تهیــه ،مقابله و تصحیح
نسخ خطی آن به کار رفته و تهیهکننده آن در
مقدمه و پاورقیهای ایـن اثر ،اطالعات ارزنده
و جامعی از نهضت مشروطه ،به خوانند ه خود
ارائه میکند .از سوی دیگر ،بخشی از منابع و
متون اندیشه و تفکر سیاسی در تاریخ معاصر
ایران را در اختیار محققــان قرارمی دهد .از
آن جا که تصور دموکراســی ،آزادی ،توزیع
قدرت سیاســی و رژیم پارلمانــی تا نهضت
مشروطیت برای ایرانیان روشن نبود نهضت
ی در
مذکــور ،گفتمانی جدیــ د و نقط ه عطف 
ن قلمدا د میشود،
رونـد تـفکر سیاسی د ر ایرا 
از این رو آشنایی مستقیم با آثار و متون سیاسی
این دوره از اهمیت ویژهای برخوردار اســت.
ل دور ه قاجاریه ،به دلیل سلطه
هرچند د ر طو 
نظام سلطنتی مطلقه ،زمینههای مـــناسب
تـامالت سیاسی وجود نداشت؛ اما در مـتن
هـمین نـظام بیش از یک صد رساله سیاسی،
ن معنا نشان از
اقتصادی و...نوشــته ش د ک ه ای 
اهمیت تامالت سیاسی در جامعه عهد قاجار
است .رسائل مـــذکور ،عـمدتا تـوسط علما
و روشنفکران و تعداد بســیار اندکی از آنها،
تـوسط تـجار تالیف شدهاند اما نکته در خور
توجه این است که رسائل تالیف شده توسط
ی دوره قاجاریه به اســتثنای رســـائل
علما 
وعـــاظ الســـاطین ،همه ناظر به انتقاد از
ت مقابله
استبداد سیاسی و هم ناظ ر ب ه ضـرور 
و ســتیز علیه اســتعمار ،خاصه محافظت و
مدافعه از استقالل اقتصادی در براب ر تهاجمات
گسترد ه سرمایهداری جهانی هستند.

