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در باور عمومی مفهوم انقالب مشــروطه با مفهوم انقالب سیاســی که از
اواخر ســال  1323قمری  1284 /در ایران آغاز شــد و در نهایت به پیروزی
آن در ربیعالثانی  1324قمری  1285 /انجامید ،عجین اســت .در نظر عموم،
هنگامی که ســخن از انقالب مشروطیت است ،منظور همان انقالبی است که
در نهایت تصویب قانون اساســی و متمم آن ،شــکلگیری ساختار جدید در
حکومت و دولت ایران و در نهایت تشــکیل نخســتین دوره مجلس شورای
ملی و وقایع و بحرانهای سیاســی را در پی داشت .ولی سلسه وقایع مزبور،
تنها وجه سیاسی انقالب مشروطه است و نه کلیت آن .انقالب مشروطه ،یک
انقالب عظیم فرهنگی ،اجتماعی و سیاســی بــود که ظهور وجه فرهنگی آن
مقدم بر پیروزی وجه سیاسی آن است.
رویداد عظیمی که از آن با عنوان انقالب مشروطیت یاد میشود ،از سالها
قبل از ربیعالثانی  1324قمری آغاز شده و به تغییرات اساسی در نگرشها و
تفکرات افراد و گروهها متکی است.
فرقی نمیکند این انقالب را قبول داشته باشیم یا آن را رد کنیم ،در هر دو
حالت تحوالت فرهنگی گستردهای از چند دهه قبل از پیروزی سیاسی انقالب
مشروطه در ایران آغاز شده بود .این تحوالت ،یکی از بنیانهای اصلی انقالب
مشروطه و پشــتوانه اصلی پیروزی سیاسی آن محسوب میشوند .به تعبیری
دیگر ،مبانی و چارچوبهای وجه فرهنگی انقالب مشروطه بهعنوان یکی از
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عوامل و بسترهای اصلی تحوالت سیاسی سالهای  1323و  1324قمری ،در
دهههای قبل از آن شــکل گرفته و بر باورهای فکری و چارچوب اندیشهای
خاص استوارند .این باورها و اندیشهها منبعث از تحوالت فکری اروپای پس
از رنسانس و به ویژه پس از انقالب کبیر فرانسه هستند.
در این چارچوب بســتر فرهنگی ،فکری و عقیدتی مشــروطیت شکل
گرفته ،گســترش یافته و به شــکل کامال ملموسی در میان جامعه فرهنگی
و طبقه تحصیلکرده و دولتمردان عصر ناصرالدین شــاه و مظفرالدین شاه
گسترش یافت.
ریشــههای انقالب مشــروطیت، صرفنظر از اینکه فرجام سیاسی آن
چه بود ،بر تحوالت فرهنگی اســتوار است که از دهههای دورتر در ایران
شکل گرفت و تا ســالیان پس از پیروزی سیاسی آن انقالب هم به حیات
خود ادامه داد تــا اینکه در مواجهه با موانع متعدد و از جمله قدرتگیری
گفتمــان فرهنگی جدیدی در ایران پس از جنــگ جهانی اول ،به تدریج
ضعیف و از حالت مســلط خارج شــد و جای خود را به گفتمان فرهنگی
جدیدی داد.
انقالب فرهنگی مشروطیت ویژگیهایی دارد که آنها را میتوان در فضای
ســالهای 1345 -1300قمری  1306 -1261 /به نحو ملموســی
فرهنگــی 
دریافت .یکی از مهمترین و شــاید مهمترین محــل عینیت یافتن ویژگیها
و خصوصیات انقالب فرهنگی مشــروطیت ،در هنر آن عصر اســت و برای
درک آن انقالب فرهنگی و فراز و فرود آن ،مناسبترین مقوله برای بررسی،
اســت .میگوییم ادبیات ،زیرا دوستی

واکاوی هنر و به ویژه ادبیات آن دوره
ایرانیان با ادبیات ،زمینه مناســبی را برای ترویج و گسترش انقالب فرهنگی
مشروطیت از طریق ادبیات فراهم آورد.
در حالی که چنین امکانی برای دیگر انواع هنر (همچون موسیقی و تئاتر)
فراهم نبود .با توجه به این موضوع ،از ســالیان پیش و همزمان با بررسی

 -1نتایج بخشی از آن پژوهش طی سالهای اخیر در کتابهای زیر منعکس شدهاند:
 کتاب« :نمایش در ایران در دوره مشــروطیت» ناشــر سازمان اسناد ملی ایران .سال  .1381در  .330دراین کتاب وضعیت نمایش و تاتر در ایران در در دوره مشروطیت  1925 - 1900از خالل اسناد و مدارک
مورد بررسی قرار میگیرد.
 کتاب« :تاتر جاللالدین خوارزم شــاه» ناشــر مرکز نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .سال .1381در  360صفحــه  .این کتاب به بررســی محتوای یکی از مهمترین آثار نامیــق کمالبیک از پرآوازهترین
نمایشنامهنویسان ترک در عثمانی قرن نوزدهم است.
 کتاب « :ســینما ایران در عصر مشروطیت  .»1925 - 1900ناشر نشر مهر نامک 266 ، 1383 ،صفحه .در این کتاب مراحل نخستین شکلگیری هنر سینما در ایران مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.
 کتاب« :موسیقی ایران در عصر مشروطیت  .» 1925 - 1900ناشر نشر مهر نامک 469 ، 1384 ،صفحه .این کتاب بیان سرگذشــت موسیقی ایران در دوره تجدد و انقالب مشــروطه ایران با استفاده از مدارک
تاریخی است.
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و پژوهش پیرامون هنر عصر مشــروطیت 1گردآوری مدارک و مستندات
انجام میپذیرفت .مجموعه گردآوری شــده در
در رابطــه با ادبیات آن دوره 
مقایسه با آنچه در دیگر کتابهای رایج و در دسترس با موضوع تاریخ ادبیات
ایران ،پیرامون ادبیات مشــروطیت (حد فاصل سالهای  1345 -1300قمری
 )1306-1261 /وجود داشت ،حیرتآور بود .چنین فاصله زیادی بین میزان
تقریبی واقعی ادبیات (در اشکال مختلف) آن دوره ،با مستنداتی که از ادبیات
آن دوره در کتابهای گوناگون به این عنوان مطرح میشوند ،ذهن را به سوی
وجود نقیصهای اساســی در پژوهشهای تاریخی انجامشده پیرامون موضوع
معطوف میدارد.
تاریخ و ادبیات از دیرباز رابطهای تنگاتنگ داشتهاند .چه بسیار مورخانی
که آثــار خود را در قالب ادبیات عرضه کردند و چه پرشــمار ادبیان و ادب
ترین یا یکی از
دوســتانی که تاریخ و رویداهــای تاریخی را به منزلــه مهم 
مهمترین منابع الهام خود در زمینه خلق آثار هنریشــان ،باور داشــتند .به این
ترتیــب تاریخ و ادبیات ارتباطی نزدیک و جداییناپذیر داشــته و دارند .این
موضوع و وجود چنین ارتباطی بین تاریخ و ادبیات ،الهامبخش و زمینهســاز
انجــام یک پژوهش گســترده و همه جانبه تاریخی -ادبــی در مورد یکی از
مهمترین دورههای تاریخ ایران ،یعنی انقالب مشروطیت شد .دستاورد نهایی
این پژوهش عنوان «مجموعه ادبیات عصر مشــروطیت» را به خود گرفت اما
موضوع آن عمال از عنوان ادبیانهاش ،فراتر میرود و منبع بســیار مهمی برای
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ارائه تصویر بهتری از الیههای زیرین حیات جامعهای اســت که چندین دهه،
تحت تاثیر انقالب بزرگ مشــروطه قرار گرفت و این تاثیرپذیری از جهاتی
همچنان باقی است.
مرحله دوم به بازسازی ،دستهبندی ،تدوین اطالعات و آثار ِ
ادبی گردآوری
شــده ذیل عناوین ذیربط و منظم ســاختن آنها از نظــر موضوعی و زمانی
اختصــاص یافت بر این مبنا آثار گردآوری شــده در ذیل عناوین متعددی از
ی خارجی ،رمانهای فارسی ،داستانها و داستانکهای خارجی،
جمله رمانها 
داستانها و داســتانکهای فارسی ،وطنیهها ،متون نمایشــی ،ادبیات زنان و
ادبیات کارگری قرار گرفتند .ســپس بررسی جامعی پیرامون نحو شکلگیری
و جایگاه یک از اشــکال ادبی مورد بحث انجام شده که نتیجه آن بررسی در
مقدمه خاص هر عنوان آمده است.
این پیشگفتار عمومی مجموعه را نمیتوان به اتمام رساند مگر اینکه کمی
نیز از شــرایط سیاسی و اوضاع احوال ایران عصر مشروطیت یاد کرد و برای
آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان ،مروری مختصر در اوضاع و احوال عمومی
آن دوره نمود.
دوره زمانی مورد بررســی «مجموعه ادبیات عصر مشــروطیت» از سال
ادامه مییابد
 1300قمری  1261 /آغاز شــده و تا سال  1345قمری  1306 /
و ایام ســلطنت پنج پادشاه (ناصرالدین شاه ،مظفرالدین شاه ،محمدعلی شاه،
احمدشــاه و رضاشــاه) را در بر میگیرد .نقطه شروع بررســی ،اواخر دوره
ســلطنت ناصرالدین شاه یا روزگار ســفرهای اروپایی اوست .مسافرتهای
دوگانه شــاه به اروپا در دهه  1290قمری عزم او را برای انجام اصالحاتی بر
مبنای مشاهداتش در ممالک اروپایی جزم کرد .از آن جمله در حوزه فرهنگ،
شاه دســتور داد دارالترجمه همایونی تحت سرپرستی اعتمادالسلطنه بیش از
گذشته تالش کند .هدف دارالترجمه همایونی ترجمه کتابهای علمی ،هنری،
ادبی ،فرهنگی و تاریخی مغرب زمین به زبان فارسی بود.
چند سال پس از آن و پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سومین سفرش
سالهای  1306و  1307قمری ( 1267و  1268خورشیدی) موجی
به اروپا در 
از مخالفت علیه او در موضوع اعطای امتیاز رژی شــروع شــد .این حرکت
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اعتراضی موفقیتآمیز ،ضربه شدیدی به اقتدار سلطنت و دولت ناصری وارد
کرد و ســبب گسترش هر چه بیشتر اعتراضات به روش حکومت شاه شد و
در نهایت در ذیقعده  1313به ترور شــاه انجامید .دوره ســلطنت مظفرالدین
شاه ،زمان افزایش بیش از پیش نفوذ قدرتهای خارجی (بریتانیا و روسیه) در
ایران بود .نفوذ این دو قدرت به اندازهای شــد که همزمان با مرگ مظفرالدین
شاه در سال  1324قمری ( 1285خورشیدی) ،دولتهای مذکور خود را برای
انعقاد قرارداد  1907و تعیین مناطق نفوذ در ایران آماده میکردند.
اما مهمترین واقعه در دوره مظفرالدین شــاه شروع جنبش عدالتخانه در
ســال  1323قمری ( 1284خورشیدی) بود .عدم پاسخگویی مناسب مقامات
دولتی به مردم ،زمینه را برای تبدیل آن جنبش به انقالبی وسیع با عنوان انقالب
سیاسی مشروطه فراهم کرد .این انقالب پس از کشاکشها و درگیریهای زیاد
باالخره در ربیعالثانی  1324قمری ( 1285خورشیدی) به پیروزی رسید و در
نتیجه آن ســاختار جدیدی در حکومت و دولت ایران شکل گرفت .پیروزی
انقالب سیاســی مشروطه به ســرعت جامعه را به سمت بحرانهای سیاسی
ناشــی از اصطکاک بین دربار و سلطنت و طرفدارانشان از یک سو و مجلس
که پایگاه و نماد اصلی انقالب بود و مشــروطهخواهان از سوی دیگر کشاند.
عمر مظفرالدین شاه کفاف مشاهده این درگیریها را نداد .او در ذیقعده 1324
قمری درگذشت و پسرش محمدعلیشاه به جایش به تخت سلطنت نشست.
ایام ســلطنت محمدعلیشاه که حدود دو سال و هشت ماه به طول انجامید،
تماما مصروف درگیریهای داخلی بین مشــروطه طلبان و مخالفانشان شد .د ر
جمادیاالول  1326قمری ( 1287خورشــیدی) ساختمان مجلس شورای ملی
به دســتور شاه به توپ بسته شد .این واقعه ســرآغاز جنگ داخلی در ایران بود
که تا ســیزده ماه بعد ادامه یافت و باالخره د ر جمادیالثانی  1327قمری (1288
ی مشروطهخواهان و استقرار مجدد رژیم مشروطه به پایان
خورشیدی) با پیروز 
رسید .جانشین شــاه ،فرزند خردســالش احمدمیرزا بود که به دلیل کمی سن،
نایبالسلطنهای برای او تعیین شد .عالوه بر آن ،دومین دوره مجلس شورای ملی
در ذیقعده  1327قمری ( 1288خورشیدی) شروع به کار کرد ،ولی تحوالت مزبور
تاثیر چندانی بر وضعیت بحرانی ایران نگذاشت .تهدیدها و فشارها و تجاوزات
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نیروهای خارجی (بریتانیا و روســیه و عثمانی) و درگیریهای شدید جناحهای
سیاســی داخلی با یکدیگر ،دســت به دســت هم داده و روز به روز ایران را در
بحرانهای شــدیدتری فرو بردند .تا اینکه در آخرین روزهای سال  1329قمری
( 1290خورشیدی) پس از تجاوز گسترده نیروهای روسیه به شمال ایران ،دومین
دوره مجلس شورای ملی نیز تعطیل شد و بار دیگر ایام فترت در ایران آغاز شد .در
این ایام ناصرالملک به عنوان نایب السلطنه فعال مایشاء صحنه سیاست ایران بود.
احمد شــاه قاجار در اواخر سال  1332قمری ( 1293خورشیدی) رسما
تاجگذاری کرد و همزمان با آن ،گشــایش دوره ســوم مجلس شورای ملی،
امیدها را به تجدید حیات مشروطیت زنده کرد .ولی این وضعیت به سرعت
تغییر کرد و با کشــیده شــدن دامنه جنگ جهانی اول به ایران در سال 1333
قمری (1294خورشیدی 1915 ،میالدی) و تجاوز نیروهای روسی ،انگلیسی،
عثمانی به ایران و فعالیت هیئتهای اعزامی آلمان در نقاط مختلف کشــور،
ســاختار سیاسی و حکومتی ایران در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفت .دوره
سوم مجلس شورای ملی منحل شد .کشور عرصه تاخت و تاز و جنگ گردید
و اندکی بعد طلیعه فاجعه قحطی بزرگ ســالهای  1297 - 1295نمایان شد
و به عامل اساسی برای فروپاشی اجتماعی و اقتصادی ایران تبدیل گردید.
پایان جنگ جهانی اول مقارن با اوجگیری انقالب اکتبر روسیه و برقراری
رژیم جدیدی در این کشــور شــد .این موضوع نقش بسیار اساسی در تعیین
مقدرات سیاســی آتی ایران ایفا کرد .در اســفند 1299خورشــیدی (1339
قمری) تعدادی از نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان سردارسپه با همراهی
ســید ضیاءالدین طباطبایی مدیر وقت روزنامه رعد و در راستای یک برنامه
تدوینشده از سوی مقامات بریتانیایی ،کودتایی نود روزه ترتیب دادند .وقوع
این کودتا در بســتری از تحوالتی انجام شد که از دو سال قبل از آن در ایران
شروع شده و تا حدود سال  1307و انتخابات دوره هفتم مجلس شورای ملی
ادامه یافت .اما اندکی قبل از آن تاریخ و در آبان  1304احمد شاه برکنار شده
و سردار سپه صدراعظم به سلطنت رسید.
***
ســخن خود را در پیشگفتار عمومی مجموع ه «ادبیات عصر مشروطیت»
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را با تذکر دو نکته ادامه میدهم:
نکتــه اول :منبع پژوهش و تحقیقــات تاریخی مجموعه حاضر ،جراید و
مجالت فارسی زبانی هستند که طی ســالهای مورد بررسی (1345-1300
قمری1306-1261 ،خورشــیدی) در ایران و خارج از ایران چاپ و منتشــر
شدهاند .مجموعه جراید مزبور مهمترین منبع تاریخی برای شناخت تحوالت
ایران در آن دوره ،و از جمله تحوالت هنری و ادبی ،به شــمار میآید .تمامی
قطعات ادبی موجود در مجموعه حاضر ،در شماره یا شمارههایی از آن جراید
و مجالت چاپ شــدهاند .مشــخصات منبع تاریخی آنها در دفتر انتشارات
دنیای اقتصاد وجود دارد و درخواستکنندگان میتوانند برای دریافت آنها به
انتشارات مراجعه کنند.
نکتــه دوم :در تدوین مجموعه حاضر و مقدمههــای هر یک از عناوین
آن ،اینجانــب هیــچگاه قصد ورود به مباحث خاص ادبی را نداشــتهام .زیرا
ایــن موضوع در تخصص اینجانب نبــوده و اینگونه مباحثباید به اهل آن
فن واگذار شــود .هدف اصلی از تدوین «مجموعه ادبیات عصر مشروطیت»
نشــان دادن یک دوره فرهنگی خاص در ایران است که از اواخر عهد ناصری
شــروع شــده و پس از فراز و فرودهایی و در کمتر از نیم قرن بعد در اوایل
سلطنت رضا شاه جای خود را به گرایش مسلط فرهنگی دیگری میدهد .البته
مجموعه مزبور که شــامل قطعات بسیار زیاد ادبی است ،زمینه کامال بکری را
برای ایجاد تحول در پژوهشهای ادبی مربوط به آن دوره فراهم میکند.
در پایان جا دارد از آقای علیرضا بختیاری مدیر مســئول انتشارات دنیای
اقتصاد به سبب فراهم آوردن تسهیالتی برای چاپ و انتشار «مجموعه ادبیات
عصر مشروطیت» کمال تشکر را نمایم .عالوه بر آن از آقایان مصطفی امینی،
جواد قربانی ،علی ســیاح ،عادل جهانآرا و خانم گیتی فاضلی ویراســتاران
انتشارات دنیای اقتصاد که با بررسی متون ارائهشده ،موارد اشکال و ابهام آنها
را قبل از چاپ متذکر شــده و از این بابت مرا مــورد لطف خود قرار دادند
سپاسگزارم.
مسعود کوهستانینژاد

