
   

نگارش رامین پرهام »مشروطه نوین«نقدی بر کتاب   

  برای حمید فروغ
  

کنم. اما پس از چند صفحه خواندن و د مطالب جالب و نو را یادداشت م معموال� هنگام خواندن کتابی ارزشمن
  که تقریباً مشغول رونویس  آن هستم!  پرمحتواست، کتاب چنان ، متوجه شدم که»مشروطه نوین«داری از بریادداشت

نخستین اقدام « است. او بدرست  انقالب مشروطه را » مشروطه نوین«روشن است که موضوع اصل  بحث پرهام 
ای نیM را د و تنها راه گشوده بسوی آیندهیابم  ۱۷ص »ایرانیان در تاریخ معاصر برای خردگرایی در کشورداری

  او در این خواسته آموزۀ کسروی را بیان م  کند که:  ۱۶ .داندم  »نبازآفرینی، نه بازتولید آ«

  ۲۳۸ص »با ضرورت های زمانه منطبق کرد. باید آنچه ایرانی است نگه داشت و به اقتضای زمان«
  : داندم » نقد«او وسیلۀ پیشرفت در این راه را  

   ۹۷ص »ذهنیت نّقاد و فرهنگ نقد نیستجز هر معنایی که بخواهیم از مدرنیته به دست بدهیم، نهایتاً چیزی «
نقد به  از دارد، در این نوشتاربعنوان ورزش فکر، برای هرچه نیرومند شدن به تمرین نی» نقادی«از آنجا که 

  پردازم.رامین پرهام م مطالبی از کتاب 

به خلیج مهم  در دریای پیشرفت کرده و امروزه  نظر گیریم، که همYام مدرنیتهرا در  »نقد«همین  در گام نخست
جویی و ایرادگیری بسنده کند، بخش کوچ^  از فعالیت فکری است و اگر به عیباما تنها  فلسفه بدل شده است؛

به اند، نه تنها توانسته در دو سدۀ گذشته در آن استادند و هم مالیان  ؛ چنانکهستین» مست  در کف زنگ غیت«جز 
های مدنیت نوین را نیز بیاالیند. نقدی سالم است ند، بل^ه حت  ارزشفرهنگ تاریخ  ایران ضربه بزن هایهمۀ پدیده

به جستجوی راه^ارها و تدابیر سازنده و بهبودبخش  های نوین،ها در روشنایی ارزشکه پس از بررس  نارسایی
  ب^وشد. 

  های انقالب مشروطه خواستار ادامۀ راه است:                       نارسایی خود چنین کرده و بجای درجازدن در پرهام در کتاب

  ۲۱ص »ازآفرینی و بازتعریف کرد.بباید ذهنیت خردگرا و نوآور مشروطه خواهان را نگه داشت و در ایران (امروز) «

 دوست  الزمهر ایران ایدست یافته است، که مطالعۀ آن بر» مشروطۀ نوین«از  انگیزیاو به جلوۀ درخشان و شوق
  نویسد:م  نخست است.مشروطه علت اصل  ناکام  به عنوان شیعیYری بر  از فرازهای کتاب تکیۀ اواست. 

بار مشروطه نوین گورکن تشیعی است که با سازماندهی ایدئولوژی و وحشت، از دین فاحشۀ امیال پلید و فاجعه«
  ۱۳۰ص  »خود را ساخت.

» بارامیال پلید و فاجعه«متاسفانه نگاه پرهام به تشیع و مالیان به دوران پس از انقالب اسالم  محدود است و به 
ها در سیر تاریخ  خود بررس  این است که پدیده» نقد«آنان در گذشته توجه چندان  ندارد. درحالی^ه از اصول 

  شوند.  

  ،Mقیام مردم  علیه استبداد«چپ اسالم  بعنوان نخستین » یاتادب«است، که در » جنبش تنباکو«نمونۀ کوچ «
  شود. رامین پرهام نیز همین را تکرار م  کند: م ستایش 

قرارداد رژی) میرزای شیرازی را به حمایت از جنبشی واداشت که از تّجار و کسبه و دهقان آغاز شده بود و همراهی «(
یم تنباکو، بعنوان نخستین نمونه از آنچه امروزه نافرمانی مدنی خوانده منورالفکران را با خود بدست آورده بود. تحر 

  ۸۱ص  »شود.. تسلیم شاه و لغو قرارداد را در پی داشت.می



ام^ان  برای گسترش کشت و صنعت و رونق اقتصاد  را» قرارداد رژی«لی^ه رأی هما ناطق درست است که درحا
د که هم ضرب شست  دهمالیان با سفارت فخیمه نشان م ای از همدست  را نمونه» جنبش تنباکو«مل  یاد م  کند و 

مبلp هنگفت  بعنوان جریمۀ لغو قرارداد به طرف انگلیس   ن دادند و هم باعث شدند از خزانهبه ناصرالدین شاه نشا
  نویسد: شود. او م  پرداخت

استعمارى ترسيم دمعترض به قراردادها و امتیازات ض آن تصّور باطل و رايجى را که روحانيت را بمثابه نيروى« 
  ۵۲، ص ۲هما ناطق، سرآغاز اقتدار اقتصادى و سياسى ماليان، الفبا، ج a » کند، بايد يکسره زدود...مى

  اشاره م  کند:  نیز سرشت  جنبش تنباکو و انقالب اسالم همجالب است که پرهام در همین کتاب به 

خمینی) به میدان  »وحدت کلمه«(با  ۱۹۷۹نیرویی) که کارایی خود را در جنبش تنباکو نشان داده بود، بار دیگر «(
  ۷۸ص   »آمد.

نگاری سطt تاریخهای دیYر باید متأسفانه اعتراف کرد، که پرهام در نقد تاریخ  اغلب از با توجه به نمونه
توانست سؤاستفادۀ خائنانۀ مالیان از نارضایت  ایرانیان را در تمام  دو سدۀ اسالم  فراتر نرفته است. وگرنه م 

جدیداالسالم آمری^ایی، را ردz م  کند که قتل گریبادوف،  گذشته نشان دهد. مثالw او هرچند این رأی حمید الYار،
دانسته، اما رفتار خائنانۀ   ۳۶ص »نخستین جنبش مذهبی علیه استعمار«بعنوان را  م.)۱۸۲۹( سفیر کبیر روس در تهران

  مجتهد تبریز، به نام میرفتاح، را تابع خواست تبریزیان م  داند:

مردم معترض تبریز میرفتاح مجتهد شهر را واداشتند تا عریضه برای تزار بنویسد که ما دیگر از شاه ایران اطاعت «
   ۳۷ص    i»خواهیم بعد از این به تابعیت روسیه درآئیم.کنیم و مینمی

جلوه کند، در واق� نیز شاید برای برخ ، اینکه فالن آخوند در صد سال پیش چه عمل^ردی داشته، کم اهمیت 
مبارزه با ح^ومت اسالم  حیات  است. وگرنه باید  برای ^رد مالیان در دو سدۀ گذشته،تاریخ  از عمل اما آگاه 

، با توجه بدینکه رامین پرهام درک درست  از مدرنیته دارد و بدین سبب خواستار بیرون راندن رهبری شیعیان پرسید
  از سرزمین ایران است، چYونه مم^ن است که بنویسد: 

  ۶۷ص» .تواند مسلمان و مدرن باشد انسان م«
دست بدویت قرآن  و حلقه بYوش و به ما خوانندگان توضیح ندهد، که چYونه مم^ن است مسلمان  که آلت 

باشد؟ آیا مدرن بودن بدین نیست که فرد با خرد خود تصمیم بYیرد و برای رفتار » مدرن«مجتهدان است، م  تواند 
  د؟ خود مسئولیت بپذیرد، انساندوست باشد و از مهر و راست  پاسداری کن

تا حدّ زیادی بر زمینۀ تحریف همه جانبۀ تاریخ صورت گرفت که باعث شد در  ۵۷یابی مالیان بسال قدرت 
میان ایرانیان آگاه  تاریخ  معیوب و ذهنیت مثبت  نسبت به مالیان نقش بندد. ذهنیت  که هنوز هم پس از چهار 

  های بسیار، در آن چندان خلل  وارد نیامده است. دهه کوشش

از کاست  های انقالب مشروطه بری باشد، اما این بدون » مشروطۀ نوین«خواهد که مین پرهام بدرست  م را
ساز مم^ن نیست و این در حال  است تصور روشن  از آرایش نیروهای انقالبی و ضدانقالبی در آن رویداد سرنوشت

پیروزی رسید! روشن است که اینجا مجال که هنوز تصور عام چنین است که انقالب مشروطه به رهبری دو م�ّ� به 
باید انتظار داشت  که بپرسد، چYونه » مشروطۀ نوین«نیست، اما از نویسندۀ » دو سید«نشان دادن چهرۀ واقع  

لطۀ مالیان را به عصر جدید مم^ن است که دو آخوند، رهبر انقالبی  باشند که م  بایست ایران درمانده زیر س
  نشاند:تنها این دروغ تاریخ  را تکرار م  کند، که آن دو را در کنار انقالبیون مشروطه م  باشد؟ اما او نه رهنمون

 ۷۸ص aa»مجتهد معروف طرفدار مشروطه سید محمد طباطبایی، جهانگیرخان صوراسرافیل و یحیی دولت آبادی «



ای پوشش دادن طباطبایی و بهبهان  بر، از خواهمشروطه ای نیست که انقالبیوندیYر راز سر پوشیدهاین درحالی^ه 
ای جز کسب ثروت و شهرت نداشتند و دیری نپایید که گرچه به انگیزه» دو سید«به کار خود استفاده کردند. اما 

به کار رفت، به انقالبیون خنجر زدند،  برای نخستین بار در مورد آندو» لهالآیت«واالترین مقامات رسیدند و لقب 
  المتکلمین (بهائ ) در باغشاه سالخ  شدند. ون واقع ، مانند صوراسرافیل (بابی) و ملMدرحالی^ه انقالبی

جنبش سیاسی بدون  «رسیم که با وجود آنکه م  نویسد: از همینجا به محدودیت دیدگاه تاریخ  رامین پرهام م 
ساله  ۷۵تالش های  تردیدی نیست که فکر مشروطه خواهی .. از دل«و   ۱۶ص »یک چهارچوب نظری ممکن نیست.

هد که از کجای ایران در دوران دنم نشان  ماا ۱۰۴ص »روشنفکری ایرانی در پی شکست در جنگ با روسیه رشد کرد.
  تسلط کامل مالیان، فکر مدرن و روشنگر م  توانست بروید و ببالد. 

ریM و متوحش  که مالیان هایی را برم  شمرد که در مجموع نیز نوری بر فضای تااز اینرو با آب و تاب کوشش
مشهور مطالبی نقل م  کند که زمان  مفید » روشنگران«بر ایران حاکم کرده بودند نم  تاباندند. از جمله از سه تن 

رسیدند!  درحالی^ه نگارندگان آن، در خارج زندگ  م  کردند: آخوندوف به دست باسوادان ایران م  بودند، کهم 
خان (لندن) و صرفنظر از اینکه در مبارزه با مالیان ثابت قدم نبودند، (تفلیس)، طالبوف (داغستان) و مل^م

»i مجّوز انتشار نیافته است«Yاه در ایران آخوندزاده هیچ» م^توبات«شد، چنانکه مثالw آثارشان در ایران منتشر نم 
۶۰  

برم  شمرد، تأسیس مدارس  ۶۰ص »تبارشناسی تاریخ روشنفکری مشروطه«عامل دیYری که رامین پرهام در 
با اهدافی وارد ایران شدند که بعضاً «aa میسیونرهای مذهبی برای مسیحیان و یهودیان است که صرفنظر از اینکه 

از این نظر که به رشد فرهنگ  دو گروه مذهبی ایران  یاری م  رساند،  ۵۵ص »استعماری نبود.شباهت به اهداف بی
ری نداشتند، مسیح  و یهودی نه تنها بر امت شیعه تأثی» کفّار«اما  ۵۶ص  »شد.رویداد بزرگ فرهنگی محسوب می«

کوشیدند. خاصه اینکه این مدارس حت  از پشتیبان  دولت  نیز در راه بقای خویش م  های ویژۀ خوددر محلهکه 
بدلیل وحشتی که از پرورش کودکان در فضای فرهنگی و آموزشی اروپایی «شاه برخوردار نبودند و شخص ناصرالدین

  ۵۸ص  »داشت به فکر بستن این مدارس و یا کم کردن آنها بود.

، کوشش پرهام برای یافتن را در نظر گیریم صد شاگرد دارالفنونچند تأثیر معلمان خارج  بر  حت  اگربنابراین، 
  :نویسد، زیرا م قان� کننده نیستظاهراً برای خود او نیز  برای انقالب مشروطه،۱۶ص  »ایدۀ بنیادین« سرچشمۀ

جرقۀ فکر در مملکتی سراسر احساسی و اسالمی موضوعی می شود سخت جدال برانگیز. به یک دلیل ساده: «
  ۶۳ ص»را نمی شود متقاعد کرد!احساس 

یه بجای تککرد، چپ اسالم  بسنده نم های به خواندن کتابمتأسفانه باید گفت که اگر رامین پرهام 
، که با تکیه بر انحصار کتابت، گرفترا در نظر م مالیان طبقۀ حاکمیت خونریز بودن ایرانیان، » احساس «بر

فکر «نمود و ناپذیر م در قبضۀ قدرت خود داشت، که از بیرون رسوخ را محاکم شرع و لشYر اوباش، چنان جامعه
طباطبایی دربارۀ تأثیر اروپا بر » انجمن مخف «آنچه آخوندی در  ۶۷ص  بود!» بی جاساز«در آن واقعاً» اروپایی

  ممل^ت امام زمان گفت، بیان واقعیت سخت دوران است: 

الدوله عين سوغاتيکه براى ما خواهند آورد يکى لقب گراندوکى براىاز رفتن شاه به فرنگ هم مأيوس نباشيد، چه «
  ) ۲۲۳تاریخ بیداری، ص(»و ديگر غذا خوردن وزرا از روى ساعت و ايستاده شاشيدن رجال دولت است.

، !م.)۱۹۰۶( بعنوان مقدمه انقالب مشروطه م.)۱۸۶۱(»بلوای نان«مین پرهام به رابنابراین، صرفنظر از اشارۀ 
جامعۀ بستۀ ایران را آبستن رویداد  توانستندت مورد نظر او نم تحوال باید گفت،  ۸۸ص ماند،بیشتر به شوخ  م که 

رهبری  ،تنیده در درون جامعۀ شیع  ،ند. مYر نیرویی اجتماع  کهنهمتای انقالب مشروطه کشYرف و در منطقه بی
  تری اقشار جامعه رواج دهد. مذهبی را به مبارزه بطلبد و افکاری نو را در میان آگاه



و در پیامد بحران  از انقالب مشروطه پدید آمدپیش ن نیم قر است که است که سخن از جنبش بابیناگفته پید
در شتارهای مداوم کپیYرد و با وجود  . این جنبشناش  از ش^ست از  روسیه با استقبال گستردۀ ایرانیان روبرو شد

روحانیت «استقامت در ردz نه تنها از میان نرفته بود، که به سبب  ،بابی ـ بهائ  آستانۀ انقالب مشروطه، بعنوان جریان
  دوستانه گسترش نیز یافته بود. طرح افکار نو و ایرانو » شیعه

 منطق، انقالب مشروطه انقالبی بود به ح^م ،جریانهای این کوششگرفتن بدون در نظر این است که سخن از 
، که تا به امروز است  ۸۸»جغرافیای دگراندیشی ایرانی« در و نادیده گرفتن آن، موجب نقص   »ایدۀ بنیادین«بدون 

در و شهر و روستا در  ، کهاست مقاومت ایرانیان پرشماری ،. فراتر از آنپاسداری شده استبدست بوسیلۀ مالیان قلم
کردند. مقاومت م  Yریگسترش سرطان  شیعیدر برابر با تکیه بر رفتار و آداب گذشتگان خود،  ،زندگ  روزمرzه

برای ایران  رها از را  »مشروطۀ نوین«رامین پرهام که برای  قاومت در برابر اسالم و متولیانش،م نگرش به جریان
  خواهد، باید نقطۀ آغاز کار باشد. تسلط مالیان م 

اجتماع  ، اگر کم  دقیقتر به جریانات یابد، م  ۱۶۷ ص »جانمایۀ مشروطه«را » صوراسرافیل«نقل قول  از که  او 
 را در آثار دگراندیشان ۲۲۵ص»دستور زبان مشترک مدرنیزاسیون«نگریست، به سادگ  پیش از انقالب مشروطه م 

ن انقالب کارگرداناداد، که یافت و تشخیص م درم الدین اصفهان  مانند میرزا آقاخان کرمان   و یا جمال  ایران
» طلبآخوند مشروطه«آبادی (رئیس بابیان ایران) کوچ^ترین مرز مشترک  با مشت  دولتمشروطه به پیشوایی یحیی

  نداشتند. 

سالها پیش خواستار قانونمداری و تش^یل  ،بهاءاللهچرا بهائیان با آنکه  کهی^  از دالیل  دقیق شویم، در پایان در 
در میان دولتمردان، تبلیغ همه جا، بویژه  خود »فریضۀ دین «مجلس مل  شده بود و پیروانش این خواسته را بعنوان 

  دند؟رویدادهای انقالب خودداری نمودند، از شرکت در کرم 

شیم. کوتاه آنکه، اگر این انقالب در تر بیاندیبرای درک مطلب الزم است در ماهیت انقالب مشروطه عمیق
داشت، بل^ه کردن پادشاه گام برم » مشروط«جهت  گام برم  داشت که اروپا رفته بود، م  بایست نه در تضعیف و 

در جهت تضعیف » طلبانمشروطه«کوشید. اما م » رعیت«های مدن  برایبرای تأمین حقوق شهروندی و آزادی
  ن در آغاز، کار مش^ل  نبود، خاصه آنکه به قدرت مالیان نیز م  افزود! شاه کوشیدند و ایپادموقعیت 

 ،اما کارزار انقالبی زمان  آغاز شد که در مجلس اول تأمین حقوق غیرمسلمانان، بعنوان شاخص حقوق مدن 
  :  نویسدهدایت م اما پیش از آن چنانکه مطرح گشت و باعث شد که صف انقالب و ضدانقالب از هم جدا گردد. 

ایران، گزارش (»ها در صحن مجلس پهن شد.ماه رختخوابدر سر مادۀ تساوى ملل متنوعه در حدود با مسلِم، شش«
  ) ۱۸۸ص

ح^ومت به هرج و  ذیری برخوردار نشدند، اما تضعیفناپمردم ایران از حقوق خدشه به سبب مقاومت مالیان،
مرج دهساله و تقسیم ایران میان دو قدرت خارج  منجر شد. بدین معن ، انقالب مشروطه از همان گام نخست در 

» شوکت سلطان «جهت مخالف خواست بهائیان بود، که خواهان سپردن زمام امور به نمایندگان ملت در عین تقویت 
  قۀ مالیان شیع !:بودند؛ هدف  که فقط با یM مان� روبرو بود: طب

از برای ایران قانون و اصولی الزم و واجب ... باید... مقرّی معین گردد و حضرات در آن مقر جمع شوند و به حبل «
 »مشورت تمسک نمایند و آنچه را سبب و علت امنیت و نعمت و ثروت و اطمینان عباد است معین فرمایند و اجرا دارند

  (بهاءالله)

  

  نگارش رامین پرهام.، انتشارات فروغ (کلن)» مشروطۀ نوین«های کتاب شمارۀ برگ ،گفتاوردهاشمارگان در پایان  •


