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دکتر محمد توكلى طرقى*

استاد دانشگاه تورنتو

"مادر وطن و اجتهاد عمومى"
ایران را وطن خواندن ،و وطن را همچو مادر پنداشتن ،و ایرانیان را خواهران و برادران
وطنى انگاشتن از شگردهاى عصر مشروطیت بود .به جاى نظامى كه مردم را رعیت و رمه و گله و
پادشاه را راعى و شبان و ولى و قیم ایزدگمارد ٔه آن ها فرض می كرد ،انقالب مشروطیت در پى ساختن
آینده اى بود كه "قواى مملكت ناشى از ملت" و "اهالى مملكت ایران در مقابل قانون دولتى متساوى
الحقوق" باشند .با جایگزینى نظامى كه بر اراد ٔه پادشاه استوار بود ،در آداب حكمرانى مشروطه
"مجلس شوراى ملى نمایند ٔه قاطب ٔه اهالى مملكت" شناخته شد و سلطنت ودیعه اى "از طرف ملت
به شخص پادشاه مفوض شده" فرض شد .بدین سان "اهالى" افراد بالغ و مجتهدى شناخته شدند كه
"در امور معاشى و سیاسى خود مشاركت" داشته و نیازى به ولى و قیم نداشتند .این تعمیم اجتهاد كه
شیراز ٔه انقالب مشروطیت بود با مفهوم "مادر وطن" همه گیر و همه فهم شد.
در گفتمان مشروطیت "وطن" دو كاربرد استعارى داشت .در كاربرد نخست" ،وطن" خان ٔه بزرگ

ایرانیان انگاشته شد .به مثل ،عبدالحسین حریرى زاده برآن بود كه "ایران وطن و خانه ى ماست".
روزنام ٔه الحدید نیز "ملت" را هم چون خانواده اى پنداشت و باور داشت كه "مسكن ملت وطن
است ".در این نگرش شاه به جاى آن كه شبانى فرض شود ،پدر مردم ایران پنداشته شد.
شاه را پدر تاجدار وطن انگاشتن پیامد نهادینه شدن دولت و عمومیت یافتن سلطنت بود .با
نشر علنى اخبار ،پى افكندن نظام جدید ،تفكیك مرزها ،تعلیم و تربیت عمومى ،سامان دادن امنیت
همگانى و بهداشت عمومى سلطنت به نمادى نهادین و عمومى تبدیل شد .نهادهاى جدید اشخاصى
را پروردند كه در پیدایش جمعیت ها و انجمن هاى عمومى و ملى نقش مهمى داشتند .تجمعاتى
 عبدالحسین حریرى زاده" ،مقاله یك نفر از شاگردان مدارس "،امید  ۱۳( ۱۹ذوالقعده  ۲۸/۱۳۲۴دسامبر .)۱۹۰۶
 «حب الوطن من االیمان "،الحدید  ۱۳( ۱۱:۲رجب .۴ ،)۱۳۲۴
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همچون آدمیت ،فراموش خانه ،آتشكده ،شركت اسالمى ،انجمن هاى محلى و والیتى ،و قرائت خانه
ها با جلسات و نشریات خود حكومت و حاكمیت را از گستره ى "خاصه" و "خواص" به حریم
عامه و همگان بركشیده و بدین سان شیراز ٔه نهادهایى مردم ساالر حریم عمومى را بنا نهادند .این
نهادها كه به شكل روز افزونى در آستان ٔه انقالب مشروطیت اعالم موجودیت مى كردند ،جایگاهى
را براى فراپردازى گفتمان ناقدانه ى "غیر رسمى" فراهم ساختند .نشر آزاد و علنى اخبار كه با آمدن
صنعت چاپ قوام یافته بود ،مردم را با چگونگى ارزیابى منافع خویش آشنا ساخته و آن ها را براى
تقبل مسئولیت امور معاشى و سیاسى آماده ساخت .شناسایى و پیشبرد "منافع عمومیه" شعار نشریات
غیررسمى اى چون اختر ،قانون ،حكمت ،پرورش ،ثریا ،درة النجف ،و تربیت بود كه به شكل روز
افزونى به سرزنش دولتى مى پرداختند كه خود را ولى عامه و پاسدار "منافع عمومیه" مى پنداشت.
بدین سان پیشبرد منافع عمومى از جانبى گسترش سیطر ٔه شاه و پیدایش دولت فضول را ممكن ساخت
و از جانبى دیگر شعار كارآیى را دراختیار مخالفان "دولت مستبد" قرار داد .آن هایى كه از حال
وطن خشنود بودند ،شاه را پدر مهربان وطن خواندند .توشیح مشروطیت و پذیرش بنیانگذارى مجلس
شوراى ملى از جانب مظفرالدین شاه در جمادى الثانى  ۱۳۲۴اوج پذیرش شاه به عنوان پدر تاجدار
ایرانیان بود .مثال به مناسبت افتتاح مجلس شوراى ملى ،مظفرالدین شاه خاطر نشان ساخت كه "قاطبه

ى اهالى را مثل فرزندان خودم دوست می دارم و نیك و بد آن ها را نیك و بد خودمان مى دانم".
اگرچه مظفرالدین شاه مجلس را "مظهر افكار عامه و احتیاجات اهالى مملكت" دانست ،برخالف
خواسته هاى مشروطه خواهان ت ٔاكید داشت كه امور دولتى و مملكتى ازجمله"ودایعى" است كه
"ذات واجب الوجود به كف كفایت ما سپرده ".پس از مرگ مظفر الدین شاه و مخالفت محمدعلى شاه
با مجلس ،روزنامه هاى مشروطه خواه كه جلوه هایى از گسترش حریم عمومى بودند ،شاه را از مقام
استعارى "پدر وطن" معزول كردند و "پدرمهربان ملت ایران" را براى كسانى چون میرزا جواد سعد
الدوله" ،رهبر تواناى پارلمانى" ،به كار گرفتند .برخى نیز آشكارا خبر دادند كه "ایران پدر و مددكار
ندارد  . . .ایران شاه ندارد ".بركنارى شاه از مقام استعارى پدر وطن در كاربرد دیگرى مستتر بود كه
ایران را نه خانه بلكه پیكرى مادرانه مى پنداشت .این تدبیر در تشبیه مجازى ایران به مادر شش هزار
ساله ى بیمار و پا به مرگ مستتر بود .تشبیه كردن ایران به مادر شش هزارساله ى بیمار شكوه هاى سرى
از قدرت دولتى را به صورت نگرانى از حال زار وطن علنى كرد و به شكلى زیركانه به مشروعیت زدایى
از "پدر تاجدار" و "اولیاى دولت" انجامید.
در ماه هاى پس از صدور فرمان مشروطیت (جمادى الثانى  )۱۳۲۴نشریات مشروطه طلبى

 مظفرالدین شاه " ،نطق مقدس بندگان اعلیحصرت اقدس همایونى ارواحنا فداء "،بررسى هاى تاریخى ( ۲:۵خرداد/تیر ،)۱۳۴۹
اعالن شماره  ،۷بعد از صفحه .۲۶۴
 «مكتوبى ست كه یكى از مخدارت وطن پرست غیرتمند ایرانى از قزوین به جناب سعدالدوله ارسال داشته است "،مجلس ۱۱( ۴۴:۱
محرم  ۲۵/۱۳۲۵فوریه .۲ ،)۱۹۰۷
 «ایران در چه حالست؟" مساوات  ۶( ۱۲:۱محرم  ۹/۱۳۲۶فوریه ۴-۱ ،)۱۹۰۸؛ نقل بر .۲
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چون حبل المتین شخص ٔا به طرح و بررسى این پرسش پرداختند كه "آیا ایران مریض است؟"  چندى
بعد روزنامه ى مساوات نیز پرسید" ،ایران در چه حالست؟"  و تمدن نیز پاسخ داد "ایران در مهلكه
است ".همین پرسش و پاسخ به شكلى داستان وار در روزنام ٔه راهنما با عنوان "تشخیص امراض وطن
یا دیاگنوستیك ایران" در شماره هاى پى در پى طرح و بررسى گردید .پیش تر نیز نشریات مشروطه
خواه از بیمارى "وجود نازنین وطن عزیز"  سخن گفته و نگران آن بودند كه "حال آن مریض به كجا
خواهدكشید؟"  10و "عالجش در زیر سر كیست  . . .درمانش را كدام داروخانه مى فروشد؟"  11این
نشریات با پیوند تشخیص پزشكى با پیشامدهاى تاریخى و رویدادهاى سیاسى نقش بسزایى در
همه فهم كردن و عاجالنه نمودن آرمان هاى مشروطیت و ترویج زبان سیاسى جدید داشتند .در این
زبان سیاسى نو مفاهیم طبى اى هم چون قانون ،انقالب ،بحران ،اختناق ،تحلیل ،نقشى اساسى یافتند.
یارى و پرستارى بى درنگ "مادر وطن"" ،فرزاندان وطن" را كه مى توانست مفهومى حقوق زدا
باشد به مفهومى مسئولیت زا و حقوق زا تبدیل كرد .در صورتى این مفهوم حقوق زدا مى بود كه "فرزندان
وطن" صغیر و ناقص العقل پنداشته مى شدند .در این صورت "پدر تاجدار" و "اولیاى دولت" هم چون
گذشته ولى و وصى فرزندان "صغیر" ایران فرض شده و تدبیر امور وطنى تمامى در اختصاص و اختیار
آن ها بوده و "فرزندان" از دخالت در امور "اولیا" مبرا مى بودند .كودتاى محمدعلى شاه علیه مجلس
شوراى ملى و نظام مشروطیت ،هم چنان كه در دستخط  ۲۴جمادى الثانى  ۱۳۲۶مستتر است ،براین
برداشت والیتى استوار بود .در این دستخط محمدعلى شاه اهالى را "به منزل ٔه فرزندان" خود فرض كرده
و حفظ و آسایش ملك را وظیفه اى كه از طرف خداوند به او "تفویض شده" تلقى كرد .او حل و عقد
امور مملكتى را از "وظایف اهالى خارج" واز حقوق خاص ٔه خویش و "معدودى از عق ً
ال دانست .او
كوشش انجمن ها را كه "به میل خود مى خواستند امور مملكتى را حل و عقد نمایند" باعث و بانى
"هرج و مرج" و "موجب اضمحالل دولت قویم قدیم" ایران دانست .از دیدگاه محمدعلى شاه بستن
مجلس و دستگیرى و كشتن روزنامه نگاران و ناطقان مشروطه خواه را همه "از نیات حسنه ى" خود
براى "آسایش و رفاهت عامه  . . .و انتظام امور" مى دانست 12 .به عبارت دیگر ،محمدعلى شاه خود را
برگماشته ى خداوند و ولى و وصى و قیم "فرزندان" ایران مى پنداشت.
آن چه كه در نهایت به بركنارى محمدعلى شاه از سلطنت انجامید این بود كه با گسترش
حریم عمومى دخالت "اهالى" در حل و عقد امور مملكتى نه تنها خارج از حوز ٔه وظایف آن ها نبوده،
 «آیا ایران مریض است؟" حبل المتین  ۱۶( ۲:۱ربیع االول  ۲۵ /۱۳۲۵آوریل ۳-۱ ،)۱۹۰۷؛ نقل بر .۱
 «ایران در چه حالست؟" مساوات  ۶( ۱۲:۱محرم  ۹/۱۳۲۶فوریه ۴-۱ ،)۱۹۰۸؛ نقل بر .۲
 «تشخیص امراض وطن یا دیاگنوستیك ایران "،رهنما  ۷( ۸شعبان  ۱۷ / ۱۳۲۵سپتامبر .۶ ،)۱۹۰۷
 «مریض ایرانى و طبابت داخله و خارجه "،ابالغ ( ۱ذوالقعده .۳ ،)۱۳۲۴
« 10قابل توجه وزارت جلیله داخله "،ترقى  ۳( ۱۱:۱ربیع الثانى .۱ ،)۱۳۲۴
« 11انجمن ذهنى" امید  ۲۱( ۶شوال  ۸ / ۱۳۲۴دسامبر  .۳ ،)۱۹۰۶این مقاله در شماره هاى پى در پى امید به چاپ رسید.
 12محمدعلى شاه به مشیرالسلطنه" ،دستخط جهان مطاع اعلیحضرت اقدس همایون ارواحنا فداه" بررسى هاى تاریخى ( ۲:۵خرداد/
تیر  ،)۱۳۴۹اعالن شماره  ،۲۱بعد از صفحه .۲۶۴
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بلكه نشانى از وطن دوستى و ایران پرستى آن ها مى بود .انجمن ها ،روزنامه ها و مجلس شوراى ملى
جلوه هاى نهادین نفوس بالغ و مكلف و مجتهدى بودند كه با دخالت و نظارت بر امور مملكتى در
پى بهبود و توانمندى "مادر وطنى" بودند كه "گرفتار "بیماری هاى مزمن" شده و نیاز مبرمى به یارى
و پرستارى "فرزندانش" مى داشت .با این زبان استعارى ،مشروطه خواهان چندین سالى بود كه علن ًا
به انتقاد از كردار و هنجار "اولیاى امور" پرداخته و حل و عقد امور مملكتى را از وظایف فرزندان
باغیرت وطن مى پنداشتند.
روایت "حال زار ایران" و "امراض مزمن مادر وطن" روایتى از رفتار نابهنجار فرزندانش
درگذشته و فراخوانى براى كردارى پسندیده تر در حال و آینده بود .این پیام اخالقى كه در بسیارى از
نوشته ها  ،شب نامه ها و روزنامه هاى مشروطه خواه در تنیده بود در پى ساختن شخص و نفس جدیدى
بود كه ایران را همچو مادر واقعى دوست بدارد و همان گونه كه سالمت خانواده اش را مى خواهد
به پاسدارى و توانمندى ایران نیز به پردازد .این نفس نو با نفسى كه خواستار رستگارى در آخرت
مى بود تفاوت چشم گیرى داشت .نفس رستگارى خواه به سعادتمندى در دنیاى واپسین مى اندیشید
و در پى كمال خویش از طریق "سیر به عالم باال" و "سرور ابدى و راحت سرمدى" مى بود .اما نفس
مشروطه خواه در پى كمال مدنى ،سرور ملى ،رشد وطنى و تاریخى بود .مشروطه خواهان در پى ساختن
نفسى بودند كه سعادت خویش را با بهبود "مادر وطن" و كمال خویش را با "ترقى ایران" پیوند دهد.
نفس رستگارى خواه ،كمال را حركتى عمودى از عالم خاكى به عالم ملكوتى مى دانست ولى نفس
مشروطه خواه كه با پیدایش گفتمان وطن مدار جلوه گر شده بود كمال را در حركت صعودى زمان و
پیشرفت و ترقى و بهبود "مادر وطن" مى جست.
استعارات پزشكى گفتمان مشروطه خواهى را به زبانى همه فهم براى پیوند زندگى فردى و
جمعى و مقایسه ى آن ها در سه بعد زمانى حال ،و گذشته و آینده تبدیل كرد .وطن را هم چون بدن
انسان بیمارى پنداشتن ،نگرشى بود كه با تجربه ى روزمره ى مردم ارتباطى تنگاتنگ داشته و آن ها را
با پرسش هاى آزموده و همه فهمﹺ وطن چگونه و كى مریض شده و چگونه و كى بهبود خواهد یافت،
روبه رو كرد .بدین ترتیب "حال زار" دیگر تكرار اجتناب ناپذیر عرف و عادت و سنت پسندیده ى
پیشینیان نبود بلكه پیامد ناپسندیده اى شناخته شد كه مى بایستى به زودى تغییر یابد .این تغییرپذیرى و
تحول خواهى كه با آرزوى بهبودى "مادر وطن" در سرشته بود تجدد و آینده نگرى اجتماعى ،اقتصادى،
سیاسى ،و فرهنگى را به ارمغان آورد.
این آینده نگرى بهروزى خواه با آینده نگرى اى كه امید به ظهور حضرت مهدى و مسیح و
سوشیانت وپایان ظلم و جور این جهانى داشت ،متفاوت بود .آینده نگریى كه در غایتش بهبود وطن
را آرزو داشت ،با تشخیص حال و تجویز "دارو" و "پرستارى" پیوسته،بهبود تدریجى را تضمین پذیر
و پیش بینى شدنى مى كرد .اما انتظار ظهور و سرانجام پر "عدل و قسط" دراختیار انسان ها نبوده،
"زمان مشخصى" نداشته ،و با كار و كوشش نیز تضمین نمى شد .در یكى با برنامه ریزى و پیگیرى،
آینده شناسایى شدنى و اطمینان بخش مى شد اما در دیگرى آینده ى مطلوب برنامه پذیر نبوده
و وقوعش یقینا سنجش پذیر نبود .آینده نگرى اى كه با مهدویت در سرشته بود به تدریج به ترویج
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تنزل گرایى اى انجامید كه فراگیرى ظلم و ستم را زمینه ظهور مهدى پنداشت .اما با ترویج اخالق
مشروطه خواهى و حقوق مندى و مسئولیت پذیرى مردم،بهبود و توانمندى آتى وطن و ملت وظیف ٔه مبرم
یكایك "فرزندان وطن" شمرده شد .این آینده نگرى وطن مدار زمین ٔه برنامه ریزى هاى متجددانه براى
ترقى ،پیشرفت ،رشد ملى ،اقتصادى ،اجتماعى ،سیاسى ،فرهنگى ،و شخصى را فراهم آورد.
مفهوم "مادر وطن" و مادر پنداشتن ایران ،مادر دوستى خانوادگى را با وطن دوستى و ایران ستایى
درآمیخت و بدین سان حال زار "مادر وطن" به تصویرى گیرا ،غیرت انگیز ،و پایا در فرهنگ سیاسى
ایران تبدیل شد .همان گونه كه در خطابه هاى سیاسى "مادر وطن" نقش مهمى در بسیج و تهییج همگانى
داشت ،كاریكاتورهاى سیاسى نیز با نگارش "مادر وطن" مشكالت بغرنج سیاسى را در تصویرهایى
ساده و همه فهم طراحى كردند .كاریكاتورهایى كه در پى مى آیند هركدام در دور ٔه خاصى و در رابطه
با مشكالت سیاسى مشخصى طراحى شده بودند .این كاریكاتورها هركدام درسى سیاسى و اخالقى
را در برداشته و فرزندان وطن را به بهبودى و نجات مادر وطن فرا مى خوانند .مجموعه اى از تصویرها
در زیر ،تحت عنوان "مادر وطن در قرن بیستم" این مفهوم را به خوبى نشان مى دهد.

حسن توفیق" ،صالح ایران در بیطرفى است" توفیق (( 1۳۴۹؟)
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