
  احمدرضا صدري
115 س�ال پيش در چنين روزي، محمدعلي ش�اه 
قاجار طي مراس�مي ب�ه تاجگ�ذاري پرداخت. او 
در اين آيي�ن، هيچ يك از نماين�دگان اولين دوره 
از مجلس ش�وراي مل�ي را دعوت نك�رد و همين 
امر، موج�د پيامدهايي ش�د! بي تردي�د خوانش 
تاريخ مش�روطيت اي�ران بدون خوانش�ي دقيق 
و موش�كاف، از كارنام�ه اين ش�اه قاج�ار، مقدور 
نيس�ت، امري كه در ط�ول س�اليان دراز مغفول 
مانده اس�ت. مق�ال پي آم�ده، درصدد اش�اراتي 
در اين باره اس�ت. امي�د آنكه مش�روطه پژوهان 
و عم�وم عالقه من�دان را مفي�د و مقب�ول  آي�د. 

    
  كدام محمدعلي شاه؟

بي ترديد تلقي روايتگران و تحليلگران تاريخ مشروطه از 
كارنامه محمدعلي شاه قاجار يكسان نيست. بسا آنان بر 
اين باورند كه مشروطه خواهان افراطي، از سر موجه نشان 
دادن تندروي ها و شهرآشوبي هاي خويش، به سياه نمايي 
چهره اين سلطان قجر پرداخته اند. همين امر، ضرورت 
بازخواني و بازنگاري كنش و واكنش هاي وي در دوران 
مشروطيت را ضروري ساخته است. حجت االسالم علي 
احمدي خواه، نويسنده اثر »در كش��اكش مشروطه و 
استبداد« تحليل هاي مربوط به زندگي محمدعلي شاه 

را به شرح ذيل تقسيم بندي كرده است:
»محمدعلي شاه قاجار، سلطان مشروطه و محور بسياري 
از تحوالت و تحليل هاي مربوط به عصر مشروطيت است. 
بررسي مشروطه، بدون توجه به نقش چنين شخصيتي، 
كامل نيس��ت و بررس��ي دقيق و عميق ش��خصيت و 
عملك��رد وي مي تواند گره ه��اي كوري را ك��ه در اين 
مقطع از تاريخ كش��ورمان به وجود آمده است، باز كند. 
به ويژه اينكه برخي از علماي بزرگ مش��روطه، مواضع 
مشتركي با محمدعلي ش��اه پيدا كردند! از آنجايي كه 
تاريخ مش��روطيت را بيش��تر مخالفان محمدعلي شاه 

نوشته اند، به طور طبيعي پيش داوري هايي بر ديدگاه ها 
و آراي آنها تأثير گذاشته اس��ت، بنابراين ممكن است 
در اين خصوص بررس��ي منصفانه اي نداشته باشند. به 
نظر مي رسد به چند دليل انجام تحقيقي نوين در باره 
زندگي و زمانه اين شاه قاجار ضروري است: 1. درك و 
فهم صحيح از نهضت مشروطيت تا حد زيادي مبتني 
بر شناختي روشن از عملكرد محمدعلي شاه در جايگاه 
سلطان مشروطيت اس��ت. 2. چرايي حمايت برخي از 
علماي بزرگ عصر مش��روطه از محمدعلي شاه، سؤال 
مهمي اس��ت كه بدون نقد و تحليل زندگي و عملكرد 
وي، پاسخ درس��ت و قانع كننده اي بر آن نمي يابيم. 3. 
تاريخ نگاري مش��روطه درباره نقش محمدعلي شاه در 
آن نهضت و البته بس��ياري از موضوعات ديگر نقدپذير 
است. وجود رويكرد شرق شناس��انه، حضور گروه هاي 
غربزده يا متمايل به فرهنگ غربي و عوامل نفوذي لژها 
و سفارت سبب شده اند تا تاريخ مشروطه را آنگونه كه 
خواسته اند و نه آنگونه كه هس��ت، به نگارش درآورند. 
س��ياه نمايي ها، بزرگ نمايي ها، كوچك نمايي ها و... در 
البه الي منابع مشروطه، به آساني قابل شناسايي اند. به 
طور كلي درباره عملكرد محمدعلي شاه در مشروطه، سه 
گونه موضع گيري در بين مورخان وجود دارد: گروه اول: 
عملكرد و كارنامه وي را كام��اًل منفي مي دانند و حتي 
برخي نكات مثبتي را كه ديگران مطرح كرده اند، نوعي 
نيرنگ و توطئه عنوان مي كنند، از جمله: مخبرالسلطنه 
هدايت، سيدحسن تقي زاده، احمد كسروي و از معاصران 
محمود طلوعي و حسن معاصر. گروه دوم: نويسندگاني  
هستند كه برخالف گروه اول، كارنامه محمدعلي شاه 
را ش��امل مواضع خوب و بد يا در مقطع��ي خوب و در 
مقطعي بد مي دانند و نيز برخ��ي از اعمال قاهرانه وي 
مانند به توپ بس��تن مجل��س را عكس العملي دربرابر 
تندروي ه��ا و افراط  كاري هاي برخي وكال، نش��ريات، 
وعاظ و انجمن مشروطه به شمار مي آورند. مجداالسالم 
كرماني، ناظم االسالم كرماني )متفاوت در بخش اول و 

دوم اثرش(، عين السلطنه سالور، فريدون آدميت و... و 
از معاصران، علي ابوالحسني )منذر(، دكتر باقر عاقلي 
و...  از اين دست نويسندگان هستند. گروه سوم: كساني 
هستند كه معيار مشخصي براي تعريف يا تقبيح عملكرد 
محمدعلي شاه ندارند و به نظر مي رسد كه صرفاً برخي از 
آنها وانمود مي كنند كه منصفانه و بي تعصب، كارنامه و 
عملكرد محمدعلي شاه را بررسي و ارزيابي مي كنند...«.

  مخالفت محمدعلي شاه با مشروطه، مستند 
نيست!

عل��ي  والمس��لمين  حجت االس��الم  زنده ي��اد 
ابوالحس��ني)منذر(، در عداد آنان بود كه اعتقاد داشت 
اساساً مشروطه خواهان به محمدعلي شاه قاجار، مجال 
عمل ندادند كه مخالفت وي با مشروطيت اثبات شود! 
به عبارت ديگر جناح تندروي مش��روطه خواه، هماره 
درصدد بود از نزديكي شاه به مجلسيان جلوگيري كند 
و هرگاه عالئم چنين رويكردي بروز مي يافت، با اتفاقي 
طراحي شده، آن را بر هم مي زد! وي در گفت وشنودي 

در اين باره چنين مي گويد:
»اوالً: س��ندي براي اثبات مخالفت محمدعلي ش��اه با 
مشروطه وجود ندارد. اگر جناح مقابل  شاه، تندروي و 
شهرآش��وبي نمي كرد و بهانه موجه قانوني به دست او 
نمي داد يا حتي در چارچوب قانون اساسي به او فرصت 
عمل مي داد و آن وقت ش��اه با فعاليت هاي مش��روع و 
قانوني مجل��س و انجمن ها مخالفت مي كرد، مي ش��د 
گفت محمدعلي  شاه با اساس مش��روطه و آزادي هاي 
تصريح ش��ده در قانون اساس��ي مخالف اس��ت، ولي 
مشروطه خواهان تندرو، اساساً به محمدعلي شاه مهلت 
ندادند و با خرابكاري ها و وابستگي هاي آشكار خود به 
روس و انگليس بهانه الزم براي سركوب خود و مشروطه 
را به او دادند. تندروي هاي جناح س��كوالر مشروطه به 
حدي بود كه هر انس��ان دين باوري را به مقابله تمام و 
كمال با آنها برمي انگيخت! ثانياً: انحالل مجلس اول به 
معني تعطيلی مجلس و مشروطه نبود، چون شاه يك روز 

زنده ياد علي ابوالحسني )منذر(: »سندي 
ب�راي اثبات مخالفت محمدعلي ش�اه با 
مش�روطه وجود ندارد! اگر جناح مقابل 
 شاه، تندروي و شهرآش�وبي نمي كرد و 
بهانه موجه قانوني به دس�ت او نمي داد، 
يا حت�ي در چارچوب قانون اساس�ي به 
او فرصت عمل مي داد و آن وقت ش�اه با 
فعاليت هاي مش�روع و قانوني مجلس و 
انجمن ها مخالفت مي كرد، مي شد گفت 
محمدعلي ش�اه با اس�اس مش�روطه و 
آزادي هاي تصريح شده در قانون اساسي 
مخالف است، ولي مشروطه خواهان تندرو، 
اساساً به محمدعلي شاه مهلت ندادند!« 

اشارات و نكاتي در باب نسبت محمدعلي شاه قاجار با مشروطه خواهان

تالش براي بقا 
در كشاكش مشروطه و استبداد

پس از انحالل مجلس به مشيرالسلطنه نوشت: پس 
از سه ماه وكالي ملت انتخاب و مجلس شورا همراه 
با افتتاح مجلس سنا تشكيل خواهد شد. بايد گفت 
كه آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري، نه در اين زمان و نه تا 
پايان عمر، مشروطه به معني تحديد استبداد و مهار 
خودكامگي حاكمان توسط نمايندگان مردم و نه به 
معني پارلمانتاريسم سبك غربي را نفي نكرد و حتي 
بر استقرار مجلس��ي كه اختيارات آن در حد اداره 
امور كشور و مصوبات آن ناظر بر دواير دولتي باشد 
كه به عبارتي همان عدالتخانه است، تأكيد داشت. 
مخالفت او با مجلسي بود كه به شكلي نامحدود در 
همه امور از جمله امور ش��رعيه دخالت مي كرد. به 
همين دليل 13 روز پس از انحالل مجلس توسط 
ش��اه، وقتي با عده اي از علما به دي��دار او مي رفت، 
هنگامی كه يكي از علما به تقبيح مشروطه پرداخت، 
شيخ اعتراض كرد و گفت مش��روطه بد نيست، به 
شرط آنكه مشروطه مشروعه و اختيارات مجلس 
محدود باشد. شيخ در ابتداي مشروطه، روي تهذيب 
و اصالح مجلس تكيه داشت، اما افراطيون كار را به 
جايي رساندند كه او مصلحت اسالم و مسلمانان را 
در نابودي پارلمانتاريسم وارداتي ديد و نهايت تالش 
خود را كرد كه عدالتخانه را جايگزين مجلس كند. 
براي درك مواضع ش��يخ در آن بره��ه، بايد اوضاع 
سياس��ي و پيچيده آن روز و نيرنگ هاي پي در پي 
انگليس و روس را با دقت در نظر داش��ت. چند ماه 
كه از انحالل مجلس گذش��ت و مشروطه  خواهان 
افراطي پراكنده ش��دند، وضعيت بسيار حساسي 
پيش آمد. از جمله اينكه مشروطه چيان فراري در 
اروپا يكسره به سيم آخر زدند، از جمله دهخدا در 
روزنامه صوراسرافيل، ش��اه را چنان به باد تمسخر 
گرفت كه حتي انتقاد آدمي مث��ل ادوارد براون را 
هم برانگيخت كه اين حد از تندروي به نفع كشور 
نيست! از س��وي ديگر سردار اس��عد بختياري كه 
سهامدار اصلي شركت نفت انگليس در جنوب بود، 
مخفيانه با وزراي خارج��ه روس و انگليس و عليه 
دولت مركزي ايران، نقشه كودتا و حمله را مي كشيد. 
سفراي روس و انگليس هم دائماً به محمدعلي شاه 
فشار مي آوردند كه مجلس و مش��روطه را اعاده و 
عناصر تندروي محبوس يا ف��راري را عفو كند و به 
نصايح شيخ و اكثر علماي كشور كه اصرار داشتند 
او به  جاي اميربهادر و مشيرالسلطنه، سعدالدوله و 
ناصرالملك را كه دست كم به بيگانگان وابسته نبودند 
به كارها بگمارد، توجهي نكند! انگليسي ها مخصوصاً 
خيلي اصرار داشتند شيخ فضل اهلل نوري از پايتخت 
تبعيد شود. آنها مي خواستند حتي با تهديد هم كه 
شده، شاه را به قبول مشروطه وادار كنند. يك بار هم 
سفارت انگليس از كساني كه شيخ را ترور كردند، 
حمايت كرد! دهها نشانه ديگر هم براي ارتباط سران 
مش��روطه با بيگانگان وجود دارد. شيخ با مشاهده 
همه اين نش��انه ها بود كه از مشروطه دلسرد شد و 
حكم به تحريم آن داد و سعي كرد دست كم آب رفته 

عدالتخانه را به جوي بازگرداند...«. 
  ت�روري كه نزديك�ي محمدعلي ش�اه به 

مشروطه خواهان را بر هم زد
همانگونه كه در بخش پيشين اشاره شد، محمدعلي 
ش��اه قاجار در تمامي ادوار سلطنت خويش درباره 
مشروطيت و در برابر داعيه داران آن، رويكرد يكساني 
ندارد. با اين همه در واپسين دوره از سلطنت وي، 
تالشي محسوس براي اعتماد س��ازي با مشروطه 
خواهان ديده مي شود كه از قضا، اغلب آنها توسط 
نيروهايي نامرئي، به شكست مي انجامد. تارنماي 

»مهر ميهن« طي مقاله اي در اين باره آورده است:
»نش��ريات مش��روطه خواه در مقاالتش��ان عليه 
محمدعلي ش��اه، هيچ مرزي را رعايت نمي كردند! 
مارلينگ در گزارش��ي ب��ه وزير خارج��ه انگليس 
مي نويسد: جرايد تهران اتصاالً مقاالت سخت بر ضد 
سلطنت و حتي مهيج شورشي به طبع مي رساندند 
و يكي از روزنامه ها ش��رحي در تمجي��د از قاتالن 
پادشاه پرتغال و وليعهدش نوشته بود و يكي ديگر 
از جرايد هفتگي، به طايفه قاجاريه پرداخته آنها را 
عيب جويي و مالمت مي كرد!...كار بدانجا رسيد كه 
مجلس ناچار شد دستور توقيف بعضي از آنها را صادر 
كند، اما ش��ايعات و برخي اقدامات، فضا را مسموم 
مي كرد. از جمله خبري را كه روزنامه بلديه در 1۵ 
محرم چاپ كرد و درباره تلگرافي از آذربايجان مبني 
بر خلع سلطنت از محمدعلي شاه بود... با اين همه 
محمدعلي شاه اوايل محرم، در مورد مشروطه خواه 
بودنش براي علماي نجف تلگرافي مخابره مي كند. 
آنها نيز در نيمه محرم، تلگرافي مبني بر امتنان از 
مساعدت شاه با مشروطه ارسال مي دارند. اقدام ديگر 
محمدعلي شاه، درست روز قبل از ترورش صورت 
مي گيرد. او با صدور دس��تخطي از وكالي مجلس 
ش��وراي ملي قدرداني و اعالم مي كند روز افتتاح 
مجلس، در عمارت جديد رسماً در آنجا حاضر خواهد 
شد! پس از قرائت دستخط شاه، همه وكالي مجلس 
شوراي ملي، يكدفعه زنده باد اعليحضرت مي گويند 
و هيئتي را انتخاب می كنند كه براي عرض تشكر 
به حضور شاه برسند. تقي زاده و امام جمعه خوئي 
هم در زمره منتخبان بودند. شاه نيز با مهرباني آنها 
را می پذي��رد و گفت وگوهاي دوس��تانه اي صورت 
می گيرد. ش��رف الدوله در خاطراتش مي نويس��د: 
روز جمعه ط��رف صبح، جمعي از وكال ش��رفياب 
شدند و عرض تش��كرات نمودند. از بس كه از شاه 
همراهي ديده بودند وكال با كمال دلخوشي از حضور 
مراجعت نمودند و شاه هم با كمال اطمينان، عصر 
همان روز جمعه به عزم گردش چند روزه از ش��هر 
حركت كردند كه به دوشان تپه بروند!... محمدعلي 
ش��اه چند ماهي بود كه از ت��رس جرئت ترك كاخ 
گلستان را نداشت، ولي به مجرد آنكه از نمايندگان 
مجلس اطمينان خاطر يافت، عازم دوشان تپه شد. 
سازش ميان شاه و ملت كه مظهرش مجلس شوراي 
ملي بود، به مذاق گروهي خ��وش نيامد و در صدد 
بر هم زدن آن برآمدند! مستش��ارالدوله در نامه اي 

به ثقه االسالم مي نويسد: بعد از صلح بين سلطنت 
عظمي و مجلس شورا، اميدواري ها داشتيم كه كارها 
بر وفق مرام و اذه��ان و افكار متوجه اصالح خواهد 
شد. چندي نگذش��ت كه اخبار موحشه از طرفين 
رسيد و نزديك شد كه رش��ته مؤالفت بريده شود، 
دوباره عقالي قوم در اصالح ذات البين كوشيدند، اما 
معاندين نخواستند صلح ادامه يابد!. . . مخبرالسلطنه 
هدايت نيز تالش هايي را كه براي برقراري سازش 
و ايجاد جوي آرام صورت گرفته، ش��رح داده و در 
ادامه مي نويسد: پس از آنكه شاه به مجلس تشريف 
بردند و قس��م خوردند و تصور مي رفت في الجمله 
اعتمادي در بين آمده اس��ت، بمب روز جمعه 2۵ 
صفر 1326ق  كه به سمت كالسكه شاه انداختند و 
جمعي را تلف كردند  هر چه رشته بود را پنبه كرد!... 
شايان ذكر است امين السلطان نيز درست در روزي 
ترور شد كه همه شواهد و قرائن، حاكي از برقراري 
سازش ميان دولت و ملت بود. امين السلطان پس 
از حضور در مجلس شوراي ملي و قرائت دستخط 
شاه مبني بر اعالم وفاداري نس��بت به مشروطه و 
مجلس ترور ش��د. به جان محمدعلي شاه هم پس 
از اعالم همبس��تگي و مالقات دوس��تانه با هيئت 
منتخب مجلس شورا سوء قصد شد. شاه گرچه از 
اين ترور جان سالم به در برد، اما بدبيني اش نسبت 
به مش��روطه خواهان فزوني يافت و ديگر تا هنگام 
رفتن به باغش��اه كه به بمباران مجلس انجاميد، از 
كاخ سلطنتي خارج نشد! در اين ترور هم مرتكبين 
ترور مشخص نشدند! باز هم طيف گسترده اي در 
مظان اتهام قرار گرفتند. از جمله شخص محمدعلي 
شاه كه عده اي مي خواستند وانمود كنند او براي به 
دس��ت آوردن بهانه جهت سركوب مليون، ترتيب 
ترور خود را داده است! تقي زاده، حيدر عمواوغلي، 
ظل السلطان، ملك المتكلمين و بسياري ديگر متهم 

شدند كه در ترور شاه دست داشتند...«. 
  واپسين تالش براي بازگشت به سلطنت

محمدعلي ش��اه قاج��ار در پي خلع از س��لطنت و 
پناهندگي به روسيه، يك بار ديگر به صرافت بازگشت 
به قدرت افتاد و در تيرماه 1290، با برادر خود شعاع 
الدوله وارد ايران ش��د و قصد تسخير پايتخت كرد! 
امري كه نهايتاً در آن ناكام ماند و تا پايان حيات، در 
تبعيد به سر برد. زهرا عباسي، پژوهشگر تاريخ معاصر 

ايران در اين باره آورده است:
»مورگان شوستر در بهمن 1289 برابر با مه 1911 
مي��الدي، در رأس يك هيئت مالي ب��ه ايران آمد 
و رياس��ت خزانه داري كل را برعه��ده گرفت. در 
اول خرداد 1290، به تنظيم و اص��الح امور مالي 
ايران و همچنين انعقاد قراردادهايي در اين زمينه 
مش��غول ش��د. در 27 تيرماه 1290، محمدعلي 
ميرزا پادشاه سابق ايران كه تحت نظر دولت روس 
با مس��تمري دولت ايران زندگي مي كرد، با برادر 
خود شعاع السلطنه، از گمش تپه وارد خاك ايران 
شد و خواس��ت با كمك دولت روس، تاج و تخت 
ايران را تصاحب كند. برادر ديگر محمدعلي ميرزا، 
ساالرالدوله هم از كرمانشاه وارد ايران شد و خواست 
با كمك عشاير غرب، رژيم مشروطه ايران را براندازد. 
آيت اهلل آخون��د محمدكاظم خراس��اني با صدور 
اعالميه اي در مورد مذكور، با متحد نمودن مردم و 
صدور حكم جهاد براي مسلمانان اين كار را محكوم 
كرد. مجلس شوراي ملي در هفتم مرداد ماه 1290، 
قانوني تصويب كرد كه هر كس محمدعلي ميرزا 
را اعدام يا دس��تگير كند، صدهزارتومان به او داده 
خواهد شد و هر كس شعاع السلطنه يا ساالرالدوله 
را اعدام يا دس��تگير كند، 2۵هزار تومان به او داده 
خواهد شد! در نتيجه جنگ هايي كه بين نيروهاي 
دولتي و ماجراجويان در گرفت، محمدعلي ميرزا و 
دو برادرش شكست خوردند و خاك ايران را ترك 
كردند. دولت ايران به موجب تصويبنامه مورخ 12 
مهر 1290، به شوستر خزانه دار ايران دستور داد 
كه امالك و اموال شعاع السلطنه را ضبط و تصرف 
كند! ولي روسيه كه پشتيبان شعاع السلطنه بود، 
با اين كار مخالفت كرد. دولت روس��يه كه از آغاز 
با آمدن شوستر مخالف بود، در اين مورد به دولت 
ايران اولتيماتوم داد و از دولت ايران خواست تا تعهد 
دهد كه از اين پس بدون توافق با س��فارت روس و 
انگليس، دست به چنين اقداماتي نزند! اولتيماتومي 
كه باعث گله مندي ايران از دولت روس شد. در 8 
آذر 1290، دولت روس طي اتمام حجت كتبي، از 
دولت ايران خواست كه اوالً شوستر خزانه دار ايران 
را بيرون كند، ثانياً: تعهد كند بدون موافقت قبلي 
دولت هاي روسيه و انگليس، از خارج مستشاري 
اس��تخدام نكند و ثالثاً: مخارج 4ه��زار قزاقي كه 
به ايران وارده كرده ب��ود، بپردازد و چنانچه ظرف 
48 ساعت جواب رضايتبخش به اين اتمام حجت 
ندهد، قشون روس از رشت به طرف مركز حركت 
خواهد ك��رد. در روز 10 آذر 1290 يعني آخرين 
ساعت انقضای مدت اتمام حجت، مجلس شوراي 
ملي به اتقاق آرا، اتمام حجت دول��ت روس را رد 
كرد! قش��ون روس از باجگيران به مشهد، قزوين 
و آذربايجان وارد ش��د. مجلس شوراي ملي ايران 
همچنان به مخالفت ادامه داد و مردم نيز مخالف 
تسليم شدن بودند. در پي اين لشكركشي و تهديد 
و فش��ار عمال روس، مردم خريد اجناس روس و 
انگيس را تحريم كردند و در خيابان ها به تظاهرات 
پرداختند و به س��فارتخانه ها رفتند و عليه مظالم 
دولت روسيه، ش��ديداً اعتراض كردند. محصلين 
مدارس در كوچه ها و بازار، با علم و فرياد »يا مرگ يا 
استقالل« نمايندگان ملت را متوجه و درخواست 
حفظ و استقالل كش��ور نمودند. اما ناصرالملك 
كه نايب السلطنه بود، با اس��تفاده از حق پادشاه، 
مجلس را واداشت تا در اين مورد، اختيارات خود 
را به كميسيوني كه براي اين كار ترتيب داده شده 
بود، وا گذارد. اين كميسيون شرايطي را كه روسيه 
طلب كرده پذيرف��ت و در عين حال، شوس��تر را 

اخراج كرد!...«. 

برخ�ي تاريخ ن�گاران مش�روطيت، 
كارنام�ه محمدعلي ش�اه را ش�امل 
مواضع خوب و بد يا در مقطعي خوب 
و در مقطعي ب�د مي دانند و نيز برخي 
از اعم�ال قاهران�ه وي، مانند به توپ 
بس�تن مجل�س را، عكس العملي در 
براب�ر تندروي ه�ا و افراط كاري هاي 
برخ�ي وكال، نش�ريات، وع�اظ و 
انجمن مشروطه به ش�مار مي آورند. 
مجداالس�الم كرماني، ناظم االسالم 
كرمان�ي )متف�اوت در بخ�ش اول و 
دوم اثرش(، عين الس�لطنه س�الور، 
فريدون آدمي�ت  و از معاصران، علي 
ابوالحسني )منذر( و دكتر باقر عاقلي  
از اين دس�ت نويس�ندگان هستند
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نامه  نگاري هايي كه شامل تاريخند!

خوانش رويدادها
 از روي مراسله ها!

  محمدرضا كائيني
اثر سه قس��متي و 
چه��ار جل��دي  كه 
هم اين��ك در باب 
آن س��خن مي رود، 
دربردارنده نامه هاي 
متقاب��ل زنده يادان 
ج��الل آل احمد و 
س��يمين دانش��ور 
اس��ت كه در ادوار 
گوناگون، خطاب به 
يكديگر نگاشته اند. 
آن دو در خالل اين نامه  نگاري ها، روايتي از شرايط 
سياسي، فرهنگي و اجتماعي دوران خود دارند كه 
تاريخ پژوهان معاصر را مددكار خواهد بود. اين اثر 
گران، به همت دكتر مسعود جعفري تدوين يافته 
و از سوي انتش��ارات نيلوفر راهي بازار كتاب شده 
است. جعفري در ديباچه خود بر اين مجموعه و در 
تشريح زمينه هاي ارتباط خويش با سيمين دانشور 

چنين آورده است:
»نخس��تين ب��ار در س��ال هاي تحصي��ل در دوره 
راهنمايي، با ن��ام و آثار آل احم��د و اندكي بعدتر با 
سوو ش��ون دانشور آش��نا ش��دم. در آن سال ها كه 
مصادف با اوج انقالب بود، ب��راي من نيز همچون 
بس��ياري از هم نس��النم، نام آل احمد و ش��ريعتي 
و... يادآور ش��ور انقالبي و آرمان هاي بلند انس��اني 
بود و روايت هاي اس��طوره وار زندگ��ي آنان جاذبه 
خاصي داشت. در آن سال ها ما نمي توانستيم تصور 
كنيم كه اين مبارزان نيز مانند ديگر افراد، زندگي 
خصوصي داش��ته اند و در وراي چه��ره اجتماعي 
اس��طوره مانندش��ان واقعيتي فردي وجود دارد. 
چندين سال بعد، در دوران دانشجويي و هنگامي 
كه آن ش��ور و آرمان ها جاي خود را به حيرت داده 
بود، از اتفاق روزگار، گذارم به همان محله اي افتاد 
كه خانه نيما و در نزديكي آن خان��ه آل احمد قرار 
داشت. در رفت و آمد هاي روزانه، از كنار خانه نيما 
عبور مي كردم، ولي خان��ه آل احمد در نبش كوچه 
بن بس��تي بود كه چند متري با كوچه اصلي فاصله 

داشت و براي ديدن آن بايد چند قدمي راهم را كج 
مي كردم. خانه قديمي نيما كه پنجره هاي مشبكي 
روي آن تعبيه ش��ده بود و ديوار نه چندان بلندش 
به گونه اي ب��ود كه تقريب��اً درون خانه و طرح كلي 
س��اختمان قابل ديدن بود و دس��ت كم براي من، 
چندان چيز رازآلودي نداشت و حتي ميل چنداني 
نداشتم كه گوشه و كنار آن را ببينم، هر چند يك 
بار اين كار را كردم، اما خانه آل احمد وضع ديگري 
داشت. مثل يك دژ در بسته بود و در نظر من، هيبت 
ديگري داشت. گذشته از همه يادها و خاطره هايي 
كه مي توانست، ذهن دانش��جوي 20 ساله اي را در 
آن اوضاع و احوال به بازي بگيرد، در آن خانه كسي 
زندگي مي كرد كه يك عمر با آل احمد زندگي كرده 
بود و خودش هم در صف همان آرمان سازان دوره 
قبل جاي داش��ت. ظاهر خانه به همان صورتي بود 
كه از البه الي نوشته هاي آل احمد و دانشور و آثاري 
كه درباره آنها نوشته ش��ده بود، براي خودم تصوير 
كرده بودم: ديوار آجري قديمي، درخت هايي كه از 
گوشه و كنار حياط، سرك مي كشيدند و شاخه هاي 
اقاقي كه روي ديوار س��مت كوچه را گرفته بودند، 
شيرواني س��قف، در چوبي بزرگ حياط، در چوبي 
كوچك داخل كوچه بن بس��ت و دكمه زنگ در كه 
زير پوشش پالس��تيكي كهنه آن با خط رنگ و رو 
رفته اي نوش��ته ش��ده بود: جالل آل احمد. جاذبه 
رازآميز خانه در بس��ته، همچنان پابرجا بود تا يك 
روز صبح اول وقت كه به دانشگاه مي رفتم، ساكن 
آن خانه دربسته را ديدم كه از كوچه بن بست بيرون 
آمده بود و در همان مسير من مي رفت! ابتدا كمي 
ترديد كردم، ولي خودم را به او رساندم و بعد از سالم 
و عليك و اينكه همين نزديكي هستيم و دانشجوي 
ادبيات، زودتر از آنچه فكرش را مي كردم، صحبت به 
همان دغدغه اصلي كشيد: آرمان هاي تحقق نيافته 
و خوشا به حال شما كه تكليفتان روشن بود و پاسخ 
روش��ني براي چه بايد كردهاي نسلتان داشتيد و 
تس��لي دادن او كه: درس بخوانيد و كار خودتان را 

بكنيد!...«. 

    زنده ياد جالل آل احمد
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