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جنبش تنباکو و پیداییِ «مردم» در عرصۀ سیاست
علیرضا شجاعیزند 1،مهرداد

فرهنگی2

(دريافت 1399/09/15 :پذيرش)1399/11/21 :

چکیده
هدف از اين پژوهش ،بررسيِ ظهور پديدهای نو در عرصۀ سیاست و مناسبات قدرت در ايران
است .اين پديدة نو همانا ظهو ِر نوعي از سیاستورزی است که بنیادِ مشروعیتِ دعاوی و
مطالبات خود را برمبنای «مردم» و خواست و ارادة آنان بنا مينهد .با واکاویِ تاريخ تحوالت
سیاسيِ ايران معاصر براساس آرای ارنستو الکالئو در باب «امر سیاسي» و «سیاست مبتنيبر
مردم» و به روش تحلیل گفتمان ،به اين نتیجه رسیديم که بهرغم تعدد جنبشها ،شورشها و
مقاومتها در شهرها و روستاها در برابر حاکمان محلي و قدرت مرکزی ،در «جنبش تنباکو»
است که ما با نوعِ جديدی از کردارِ سیاسي مواجه ميشويم که خواستها و مطالبات خود را
بهنام «مردم» و به نمايندگي از «مردم» طرح ميکند.
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بیان مسئله
با نگاهي گذرا به مقاالت ،سخنرانيها و گفتوگوهای سیاستمداران و فعاالن سیاسي ـ
اجتماعي ،متوجه اهمیت واژة «مردم» در سخنان آنها ميشويم .اينکه سیاستمداران،
دولتمردان ،منتقدان و فعاالن سیاسي ـ اجتماعي ،چه برای دفاع از سیاستهای حاکم
بر جامعه و چه برای نقد اين سیاستها و طرح مطالباتِ نو ،ميکوشند آن سیاستها و
اين مطالبات را «مردمي» و خواست و ارادة «مردم» نشان دهند .درواقع جدال و
کشمکش برای ساختن «مردم»ِ مدنظر خود و طرح دعاوی و مطالبات از جانب و بهنام
آنها ،يکي از ويژگيهای بارز عرصۀ مبارزات قدرت در ايران است .تعابیری چون
«خواست»« ،اراده» و «مطالباتِ» «مردم و ملت» در سخنرانيها ،مقاالت و ديگر صورت-
های کنشگریِ سیاسي بسیار بهکار گرفته ميشوند.
البته اين امر نهفقط درمورد ايران بلکه دربارة ساير کشورها نیز صادق است .يعني
مفهوم «مردم» در عرصۀ سیاسي اهمیت جهاني دارد و بر اين اساس شايد بتوان
ت مبتنيبر «مردم» را منطقِ مشروعیتبخشي 1در عصر کنوني دانست .بدين
مشروعی ِ
ترتیب تعريف و تحديد «مردم» و تعیین کساني که «مردم» محسوب ميشوند و همزمان
اَشکال کنش سیاسي در دنیای امروز است و بر وجه تأسیسي و بنیادگذار سیاست تأکید
دارد .وجهي که با مفهوم «امر سیاسي» پیوند دارد و با آن توضیح داده ميشود.
مفهوم امر سیاسي در چند دهۀ اخیر به يکي از مفاهیم کلیدی در حوزة نظريهپردازی
سیاسي تبديل شده است بهطوری که ورود به مباحث فلسفۀ سیاسي بدون توجه به اين
مفهوم و موضعگیری در قبال آن ،ناقص خواهد بود ]...[ « .امروزه انديشمندان ،موضوع
نظريۀ سیاسي را محدود به دولت يا حکومت نميدانند .اين انديشمندان بهصراحت يا
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تلويحاً پرسش از «امر سیاسي» را در مرکز نظريهپردازی سیاسي قرار دادهاند و هر يک با
برداشت خود و به بیاني خاص ،موضوع نظريۀ سیاسي را «امر سیاسي» معرفي کرده
است» (مصلح ،1397 ،ص.)5 .
برخالف رويکردهای کالسیک در عرصۀ علوم سیاسي و جامعهشناسي سیاسي که
در آن ،سیاست يک بخش يا زيرمجموعهای از کلیّتي بهنام جامعه تلقي ميشود؛ در
پارهای از رويکردهای جديد که بر مفهوم «امر سیاسي» تأکید دارند؛ سیاست ،خود به دو
بخش متمايز تقسیم ميشود :امر سیاسي 2و سیاست .3درواقع سیاست به تعبیر مارچارت
از درون به دو نیم تقسیم ميشود« :امر سیاسي» و «سیاست»« .با تفکیک سیاست از
درون ،چیزی حیاتي آشکار ميشود .از يک سو سیاست [ ]...يک رژيم گفتماني
مشخص ،يک سیستم اجتماعي خاص ،يک شکل معین کنش باقي ميماند؛ درحاليکه
از سوی ديگر [ ]...امر سیاسي نقشي با ماهیت به کلي متفاوت به خود ميگیرد :اصل
خودمختاری سیاست ،يا لحظه4ی تأسیس جامعه» (.)Marchart, 2007, p.8

در واقع« ،امر سیاسي» به آن وجه از سیاست ميپردازد که خودِ رويهها ،نهادها و
اَشکال کنش سیاسي را بهچالش ميکشد ،برميسازد و شکل ميدهد .بنابراين شأن
صورت بندیِ جامعه توسط امر سیاسي ،امکان ظهور و بازنمايي دارد .از نظر لفور امر
سیاسي «[ ]...به اصولي اشاره دارد که جامعه را يا بهبیان دقیقتر صور مختلف جامعه را
ميسازد [ ...درواقع] مفهوم صورتبندی جامعه که به امر سیاسي نسبت داده ميشود،
هم به معنای معنابخشي به روابط اجتماعي است و هم بهعرصه آوردن 5آن» ( Lefort,

 .)1988, pp.217-219بنابراين ،سیاست ديگر فقط مانند رويکرد کالسیک در کنار دين،
دولت ،حقوق و  ...از اجزای تشکیلدهندة جامعه نیست بلکه ذيل مفهوم «امر سیاسي»
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شأني مستقل مييابد .درواقع بهتعبیر آرديتي «مزيت مفهوم «امر سیاسي» اين است که
پديدة سیاسي را به يک جايگاهِ نهادیِ مشخص گره نميزند ،و اجازه ميدهد که به امر
ن 6متحرک و فراگیر 7بینديشیم» ( Arditi, 1996, p.13, cited
سیاسي همچون يک میدا ِ
.)in Marchart, 2007, p. 42

اما ارتباط مفهوم «مردم» با «امر سیاسي» چیست؟ در واقع امر سیاسي و ظهورِ بُع ِد
تأسیسيِ سیاست در يک معنا از رهگذر صورتبندیِ مطالباتِ مشخص از جانب
«مردم» امکان ظهور دارد .منظور از صورتبندی مطالباتِ مشخص از جانب مردم اين
است که کنشگرانِ سیاسي ،مطالباتي مشخص و جزئي را که در يک گفتمانِ مشخص
صورتبندی شدهاند بهمنزلۀ خواست و مطالباتي جهانشمول و کلي مطرح ميسازند.
برای نمونه در گزارههايي چون «خواست مردم ،حکومت قانون است»« ،مردم خواهان
آزادیهای سیاسي و اجتماعي هستند»« ،مردمِ ايرانِ اسالمي ،جامعهای اسالمي مبتنيبر
ت مشخصي مانند «حکومت قانون»« ،آزادیهای
ارزشهای ديني ميخواهند» ،مطالبا ِ
سیاسي و اجتماعي» و «ارزشهای ديني» در داخل گفتمانهايي معین و براساس مفصل-
بندیِ مفاهیم و دالهای مشخص ،معنادار ميشوند که داللت آنها در گفتمانهای
مناقشه برانگیز و گفتمانيِ اين مطالبات پنهان ميشود .ثانیاً ،اين خواستها و مطالبات از
جانب «همۀ مردم» مطرح ميشود .به اين طريق« ،کنشگران ،مجموعهای نامتجانس از
ي
تقاضاهای مشخص 8را در يک گفتمان مشترک بهمنظور ايجاد يک پروژة سیاس ِ
جهانشمولتر ،بههم مرتبط ميسازند» ( .)Howarth, 2004, p. 223بنابراين ،سخن گفتن
ی مشخص و جزئي در قامتِ مطالبات
از جانب «مردم» و صورت بندیِ مطالبات و دعاو ِ
کلي و جهانشمول بهنام مردم که شکل عمليِ آن در قامت کردارهای سیاسي مانند
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تجمع ،تظاهرات و بستنشیني جلوهگر ميشود مهمترين وجه از «امر سیاسي» يا وجه
تأسیسيِ سیاست است.
ي سیاست ،که
بدين ترتیب بهنظر ميرسد که پیداييِ «مردم» و ظهو ِر وجه تأسیس ِ
ی مطالباتي مشخص از جانب «مردم» عمل ميکند؛ داللت بر نوعي
برمبنای صورتبند ِ
گسست از اَشکال سیاستورزیِ پیش از خود دارد که در رويکردهای مبتنيبر «ادبیات
گذار» که بر تحوالت و دگرگونيها در انديشه و نهادهای سیاسي ،در چارچوب فرايند
گذار از سنت به تجدد تأکید دارند ناديده گرفته ميشود .در واقع مسئلۀ پژوهش اين
است که آيا ميتوان براساس شواهد و قرائن ،از تغییر و تحول يا بهتعبیر گوياتر نوعي
«گسست» در تاريخ تحوالت سیاسيِ ايران معاصر سخن گفت؟ دگرگوني و گسستي که
ي مبتنيبر دوگانه-
بتوان آن را بیرون از «ادبیات گذار» ،يعني خارج از چارچوب تحلیل ِ
هايي مانند سنت /تجدد ،شرق /غرب و درنتیجه فارغ از تعابیری چون «موفقیت»،
«شکست»« ،انحراف» « ،زوال» و مانند آن ــ که بر رويکرد آسیبشناسانه به «پروژة
مدرنیته» در ايران داللت دارند ــ مشاهده کرد و توضیح داد؟

غالب پژوهش هايي که به تغییر و تحوالت و دگرگونيهای تاريخ ايران معاصر
پرداختهاند يا مانند سیدجواد طباطبايي ( ،)1383 ،1380ماشاءاهلل آجوداني ( )1382و
محمد توکلي طرقي ( ) 1382انديشه و زبان را کانون تمرکز خود قرار دادهاند و
تحوالت و دگرگونيهای سیاسي را از رهگذر تغییرات و دگرگونيها در حوزة انديشه
و زبان بررسي کردهاند يا مانند هما کاتوزيان ( ،)2004احمد اشرف ( ،)1359حسین
بشیريه ( )1381بر دگرگونيهای عیني ،بیروني و نهادی انگشت تأکید نهادهاند يا مانند
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فیروزه کاشاني ثابت ( )2000و نجمآبادی ( )1381کوشیدهاند با تلفیقي از عوامل عیني
و ذهني ،دگرگونيهای سیاسي را توضیح دهند.
اما در اين میان تحقیقاتي اندکشمار نیز کوشیدهاند از رهگذر دگرگونيها در کنش
و کردار ،9تاريخ ايران را بررسي کنند .افسانه نجمآبادی در پژوهش خود در باب
دگرگونيها در امیال و کردار جنسي از خالل فرايند تجدد ميکوشد تا به اين وجوه
بپردازد« .من تاريخ "سدة نوزدهم طوالني" ايران را دوراني ميدانم که با تغییر مفهوم
جنسیت آمیخته است .درعین حال اين تغییر ،مبتنيبر دگرگونيِ تمايالت جنسي بود»
(نجمآبادی ،2005 ،ص .)21 .بدين ترتیب دگرگوني زباني همراه ميشود با دگرگوني
در میل و کردار .نمونهای ديگر از اين دسته که «کردار» را در کانون انديشهورزی قرار
دادهاند ميتوان به کتاب تئاترکراسي در عصر مشروطه از کامران سپهران اشاره کرد که
از حیث پرداختن به «امر سیاسي» و «کردار سیاسي» از بسیاری آثار در اين زمینه متمايز
ميشود .کامران سپهران در اين کتاب از دريچه و زاويهای ديگر ،به ظهور «امر سیاسي»
در ايران ميپردازد .يعني ظهور کردارها و سوژههای سیاسي از خال ِل تئاتر و
تئاترگونگي سیاست .درواقع تلقي تئاتری از سیاست از يک سو بر سرشت حدوثيِ آن
اين معنا که نويسنده ،کارگردان ،بازيگران و تماشاگران ،با تجربۀ امر نو و با آگاهي
ضمني به تصادفي بودنِ آن ،درعمل ارزشها ،باورها و سلسلهمراتبِ تثبیتشده و
رسوبکرده در امر اجتماعي را به چالش ميکشند و بازآفريني ميکنند .درواقع در تئاتر،
ما با اخالل در نظام جاری حسپذيری و بازتوزيع مجدد آن روبهرو هستیم .پژوهش
حاضر نیز با تأکید بر «امر سیاسي» ميکوشد تا نوع جديدی از کردار سیاسي را
موردبررسي و تحلیل قرار دهد .درواقع کردار سیاسي در کنار مفاهیمي چون «مردم» و
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«امر سیاسي» ،چارچوبي مفهومي را تشکیل ميدهند که از خالل آن پرتوی تازه بر
دگرگونيهای تاريخ معاصر افکنده ميشود و ميتوان برای پیداييِ پديدههای نو در
تاريخ معاصر توضیحاتي آورد.
مفهوم «کردار» از مفاهیم کلیدی در نظريۀ اجتماعي ـ سیاسي معاصر است که
توضیح و پرداختن به ابعاد آن پژوهشي مستقل ميطلبد .اما ذکر توضیحاتي مجمل برای
روشن شدن بحث در اينجا ضروری است .در يک تعريف کلي ،وضع اين مفهوم را مي-
توان تالشي دانست برای فرارفتن از دوگانههای مهمِ نظريۀ اجتماعي ـ سیاسي مانند
عاملیت /ساختار ،عینیت /ذهنیت و زباني /غیرزباني .دستيابي به چنین درکي از کنش
که بتواند فراتر از چنین دوگانههايي ،جهان اجتماعي را توضیح دهد؛ وامدار تحوالت
فلسفي قرن بیستم بهويژه فلسفۀ متأخر ويتگنشتاين و مفهوم «بازیهای زباني» 10اوست.
اگر در نظريۀ تصويری زبانِ ويتگنشتاين ،ساختارهای منطقي عالم واقع ،که در زبان
آيینهسان تجلي مييابند ،معیاری برای معناداری گزارهها در اختیار مينهادند ،در فلسفۀ
متأخر او ،کاربردِ زبان در زندگي است که معنای آن را مشخص ميسازد « [ ]...معنای
يک واژه کاربرد آن در زبان است» (ويتگنشتاين ،1958 ،ص .)59 .به اين ترتیب زبان
بنیادين و شکلدهندة تجربۀ ما از زندگي در جهان است .بنابراين سخن گفتن به يک
زبان ،يک عمل يا کردار است که با ساير کردارها ارتباط ارگانیک دارد و بهتعبیر
ويتگنشتاين يک «شکل زندگي»

11

را ميسازد .به اين ترتیب ،زبان ،بخش جدايي-

ناپذيری است از کنشهای ما در زندگي که فهم آن تنها از رهگذر انجام يا فهم اين
کنشها میسر است .اين درک جديد از کنش که در آن وجوه زباني و غیرزباني در بافتي
يکسان درهمتنیدهاند با مفهوم «کردار» نشان داده ميشود.
201

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-09

ي جهان خارج بهکار ميرود ،بلکه بخش
مجموعهای از لغات نیست که برای بازنماي ِ

] [ DOI: .13.1.195

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،13شمـارة  ،1بهار و تابستان 1400

کردار ها از يک منظر دارای دو وجه هستند :کردارهای اجتماعي و کردارهای
سیاسي .کردارهای اجتماعي اَشکال جاری و روتین بازتولید اجتماعي و انساني هستند
و کردارهای سیاسي ،آن سويههايي از کردار که ميکوشند چالش عمومي

12

علیه

هنجارهای اجتماعي را ايجاد ،حفظ ،کنترل يا سرکوب کنند 13.به اين ترتیب وجوه
زباني و غیرزبانيِ کردار همانقدر در عملِ شرکت در يک جشن عروسي و خريد از
ي
فروشگاه درهمتنیدهاند که در يک اعتصاب کارگری ،يا شرکت در يک راهپیماي ِ
حزبي .کردارهای سیاسي همانگونه که آمد به ناگزير وجههای عمومي دارند و با مفهوم
«مردم» پیوند خوردهاند .چنین درکي از کردار سیاسي بهطور مشخص مبتني است بر
آرای ارنستو الکالئو در باب «امر سیاسي» و «سیاستِ مبتنيبر مردم».
مفهوم «مردم» نزد الکالئو پیوند وثیقي دارد با امر سیاسي که شأن تأسیسي دارد.
پیوند میان امر سیاسي و ظهور «مردم» به اين معني است که يک کردار ،زماني سیاسي
است که بتواند وجههای عمومي و مردمي به خود بگیرد .يعني بهشکل يک خواست،
نیاز يا مطالبۀ عموم ي و مردمي درآيد .بدين ترتیب مفهوم «مردم» در اينجا نه به يک
بخش يا يک گروه و حتي کل يک جمعیت در يک واحد جغرافیايي بلکه به عدهای از
«مردم» عاملیتي است که هنجارها و قواعدِ رويههای جاری کردارهای اجتماعي را
بهچالش ميکشد و بهتعبیری «طرحي نو درميافکند» .به اين ترتیب ،شکلگیری «مردم»،
خصلتي «ايجادی»« ،تأسیسي» دارد و بر وجهي از سیاست ناظر است که آن را ذيل
مفهوم «امر سیاسي» بیان ميکنند و همانطور که آمد بر سويۀ تأسیسيِ سیاست داللت
دارد.
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امر سیاسي و ظهور «مردم» هم ميتواند در دلِ وضعیتي رخ دهد که از پیش ،ظهور
«مردم» امری معمول و قابلانتظار است .مانند ظهور «مردم» در عصر حاضر و موضوع
پژوهشهايي قرار بگیرد که ظهور مردم را در قالبِ جنبشها و اعتراضاتِ مردمي،
بررسي ميکنند .هم ميتواند همچون رخدادی درنظر گرفته شود که ظهور مردم را
همچون گسستي تاريخي مورد بررسي قرار ميدهد و به پژوهشهايي مجال بروز دهد
که به بررسي شرايط تاريخيای بپردازند که از دل آن چنین نوعي از سیاست که مبتني
است بر مردم و مطالبات مردمي سربرميآورد .تحقیق حاضر ازجملۀ همین
پژوهشهاست که ميکوشد برای پرسش از چگونگيِ ظهورِ سیاست مبتنيبر مردم
پاسخي بیابد.
چارچوب روششناختی
در پاسخ به پرسش از چگونگيِ ظهور سیاست مبتنيبر مردم و مشروعیت مردمي ،مي-
بايست به تاريخ رجوع کرد و آن لحظه يا لحظات تاريخي را يافت که اَشکال جديد
سیاست و سیاستورزی در قالب کردارهای سیاسي متجلي و آشکار ميشوند .از آنجا
کوشیده ايم که به روش تحلیل گفتمان ،آن نوع کردارهای سیاسي را توضیح دهیم که از
مفصلبندیِ مفاهیم و واژگاني چون «مردم»« ،ملت»« ،دولت» و مانند آن ،نوعي از
سیاستورزیِ مبتنيبر مطالبات مردمي را برميسازند .اين مفصلبندیها که عملکر ِد
بنیادينِ کردارهای سیاسي است از خالل ايجاد زنجیرههای همارزی میان دالها و
مفاهیم مختلف صورت ميگیرد .مراد از زنجیرة همارزی ،ايجاد ارتباط پايدار میان
دالهايي مشخص است که از خالل آن ،برخي دالها همارز و در تقابل با دالهای
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همارزِ ديگر ،قرار ميگیرند و معاني آنها از اين رهگذر بهطور موقت تثبیت ميشود.
مثالً دالهايي چون «اسالم»« ،وطن»« ،قانون»« ،عدالت» در برابر «شاه»« ،اجنبي»« ،ظلم»،
«بيکفايتي» و مانند آن زنجیرهای همارز را تشکیل ميدهند .اين کردارهای سیاسي
همانطور که گفتیم وجوه زباني و غیرزباني را در خود دارند که در قالب يک کلیت
متجلي مي شوند .به اين ترتیب رصد و بررسي اَشکال گوناگون اين کردارها (سخنراني،
نامه نگاری ،تجمع ،تحصن ،تظاهرات ،اعالمیه و )...از خالل اسناد مکتوب شامل کتب
تاريخي ،نامهها ،مکاتبات و سخنان و گفتوگوهايي که در اسناد تاريخي به اَشکال
مختلف ازجمله در قالب خاطرات ،مکتوب و ثبت شدهاند و مانند آن ،مواد و مصالحي
هستند که پژوهش بر آنها بنا شده است.
شیوة کار به اين صورت بوده که براساس چارچوب مفهومي ،شاخصهايي برای
رصد و يافتن ردپايي از سیاستِ مبتنيبر مردم درنظر گرفتیم .اين شاخصها شامل
مفاهیم و دالهايي مانند «ملت»« ،دولت» و «مردم» و همچنین نحوة مفصلبندی آنها در
قالب گفتمانهايي است که سیاستورزی برمبنای مطالبات مردمي را امکانپذير ساخته
است .بر اين اساس ،قلمرو مطالعاتيِ ما شامل تاريخِ اَشکال مختلف کنش سیاسي مانند
ي شکلگیریِ اين نوع جديد از سیاستورزی را که مبتني است بر
زمان و چگونگ ِ
مطالبه يا مطالباتي از جانب و بهنام ِ«ملت» و «مردم» در مقابل «دولت»« ،اجانب» و مانند
آن مشخص کنیم.
تحلیل تجربی
با رجوع به تاريخِ ايران و بررسي شیوههای مختلف کنش و کردار سیاسيِ جمعي
درمييابیم که بهرغم فراوانيِ آشوبها ،شورشها ،اعالم خودمختاریها و بهطور کلي
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مبارزات با حکومتهای محلي و بومي در تاريخ ايران ،هیچيک تا پیش از دورة قاجار،
براساس مقابلۀ ملت  /حکومت شکل نگرفته بودند .بدين معني که خواست و مطالبۀ
خود را مطالبۀ «مردم» و «ملت» تلقي کنند و دربرابر خواست «دولت» و «حکومت» قرار
دهند .شايد نخستین شکلِ بروز آن که به روياروييِ «مردم» با «حکومت» منجر شد،
برمي گردد به ماجرای گريبايدوف و شورش مردمي به رهبری و تحريکِ میرزا مسیح
مجتهد برای مجازات وی که خواهان استرداد زنان گرجيِ مسلمان شده به روسیه شده
بود .در جريانِ شورش مردم که به قتل گريبايدوف و افراد ديگری در سفارت روسیه

انجامید .ردپای ظهورِ قدرت «روحانیت» و «مردم» را ميتوان ديد .در روضهالصفای
ناصری آمده که مردم «صريح گفتند که اگر دولت بهخالف رأی ما فرمان دهد جمهور ًا
از پادشاه روی برتابیم و با او نیز مدافعه کنیم» (رضاقلي خان هدايت ،1339 ،ج /9.ص.
 .)709بهزعم الگار ماجرای قتل گريبايدوف
بیش از همه [ ]...مانند مقابلهای میان مردم و حکومت تجلي ميکند .مقابلهای که
در آن علما مانند الهامدهندگان و رهبران احساسات عمومي و مدافعان شرافت ملي
عمل ميکنند [ ]...ماجرايي که نخستین برخورد آشکار بین حکومت و مردم را
بیگانۀ نامسلمان قرار داشت (الگار ،1969 ،ص.)143 .

هر چند اين واقعه نخستین «مقابله» و «برخورد» میان حکومت و مردم است ،اما
ت ديني شبیه است .درنتیجه
بیشتر به شورش و طغیاني آني ،احساسي و ناشي از غیر ِ
پس از گرفتن انتقام از افراد گناهکار فروکش کرد و به رويۀ سیاسيِ پايداری تبديل
ی مبتنيبر مطالباتِ مردمي
نشد .در واقع برای ظهور نوعِ تازهای از سیاستورز ِ
ميبايست تا جنبش تنباکو صبر کرد.
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جنبش تنباکو و ظهور مردم
اهالي تهران از اعلي و ادني زن و مرد ،سیاه و سفید ،غريب و خودی ،بومي و
شهری ،حر و مملوک ،از صغیر و کبیر بههیجان آمده ،زلزله در ارکان شهر افتاد و
همه نالهکنان و فريادزنان واشريعتا گويان به هر طرف در حرکت ،و دور خانۀ میرزا
طوافکنان بودند و به فاصلۀ يک ساعت تمام دکاکین و سراها بسته و تعطیل
عمومي شد .راستي شور ملي را چه اثر است .بهخاطر دارم که در آن هنگامه چون
ابر بهاری گريان بودم و سبب آن گريه را تاکنون ندانستهام (ناظماالسالم کرماني،
 ،1392ص.)20 .

سطور باال توصیف ناظماالسالم از هنگامهای است که بهدنبال شنیدن خبر تصمی ِم
میرزا محمدحسن شیرازی به خروج از تهران ،به پا شده است .پس از اعالم تحريمِ
مصرف توتون و تنباکو ،ناصرالدينشاه برای فرونشاندن غائله از میرزا محمدحسن
شیرازی مي خواهد که يا در مأل عام قلیان بکشد يا از تهران خارج شود .میرزا هم گزينۀ
دوم را انتخاب ميکند و همین تصمیم ،بهتعبیر ناظماالسالم «زلزله در ارکان شهر»
چرا دلیل آن را هیچگاه نفهمیده؟ پاسخ ميتواند اين باشد که او شاهد يک رويدا ِد
بيسابقه بوده و احساسي را برای نخستینبار تجربه ميکرده است .درواقع اين رويداد
همان گردهم آييِ کساني است که جدا از جنسیت ،مکان زندگي ،و جايگاهِ اجتماعيشان
ت مشترک ــ در اينجا مخالفت با خروج میرزا محمدحسن شیرازی از
حول يک خواس ِ
شهر ـــ در جايي که قرار نبوده باشند در هیئت «مردم» گرد آمده و به مقابلۀ با خواست
و ارادة حکومت پرداختهاند.
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اين واقعه بارزترين جلوة شکلگیریِ «مردم» و تقابل دولت  /ملت است .تقابلي که
پديدهای است نوظهور و دولتمردان نميتوانند آن را بپذيرند .عضدالملک در ديداری
که همراه با امینالسلطنه در منزل میرزا حسن آشتیاني با وی و برخي ديگر از علما
داشتند مي کوشند تا اين شکاف میان دولت /ملت را پر کنند و وحدتِ سابق را به آن
برگردانند .غافل از اينکه اين شکاف هیچگاه پر نخواهد شد و هرنوع ايجاد وحدتي،
صرفاً تالشي گفتماني خواهد برای پر کردن اين شکاف ،که ميکوشد با ايجاد
مفصلبندیهای گفتماني میان دالهای دولت ،ملت و ديگر دالها ،وحدتي موقتي میان
آنها برقرار کند:
جناب عضدالملک در کمال عجز و انکسار اظهار نمود که آقايان اين رشته
مواصلت و اتحادی را که در سالیان درازی فيمابین ملت و دولت بسته و پیوسته
است پسنديد که اکنون بالمره از هم گسسته گردد؟ که اين معني موجب اضمحالل
دين و دولت هر دو خواهد بود .رقبای ملت که پیوسته درپي فرصت و موقعیت را
غنیمت شمرده درپي ايقاع يک سبک تفرقه و الغاء کلمه خالفي فيمابین ملت و
دولتاند البته در اين میانه فرصت را غنیمت شمرده بر شما چیره خواهند شد ...

همانگون ه که گفتیم انکارِ پیداييِ ملت و مردم ،مستقل از دولت که گاه در مقابل آن
ت پیشین ،رويهای بود که از سوی
قرار خواهد گرفت و تالش برای برگرداندن وحد ِ
دولتمردان دنبال مي شد .گفتماني که حاکمیت برای فرونشاندن اعتراضات يا شايد بهتر
باشد بگويیم انکار و ناديده گرفتن آن بهکار ميبرد گفتماني بود که ميکوشید تا در برابر
گفتمان مخالفان و معترضان که زنجیرة همارزی میان «علما»« ،اسالم»« ،مملکت»« ،مردم»
و «ملت» را در برابر زنجیرة همارزیِ «بیگانگان»« ،کفار»« ،فرنگيها»« ،شاه» و «حاکمیت»
تشکیل داده بودند؛ شاه و حاکمیت را از زنجیرة دوم به زنجیرة اول ببرند .به همین
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منظور ،همانطور که در گفتههای عضدالملک ديديم ميکوشند از طريق سازوکار «انکار»
اساساً شکاف میان دولت ـ ملت را َعرَضي و نتیجۀ توطئهها و دسیسههای دشمنان و
بیگانگان نشان دهند .نمونۀ ديگر سخنان نايبالسلطنه در مالقاتي است که به اصرار وی
با میرزا حسن آشتیاني ترتیب داده شد .در بخشي از اين گفتوگو نايبالسلطنه
ميگويد:
دولت و ملت سالهاست که با يکديگر در کمال پیوستگي و اتصال بودهاند.
بهتازگي چه شده که اين رشته نزديک به گسستگي رسیده .جناب معظم [میرزای
شیرازی] ميگويد ملت هنوز با دولت کماکان در کمال همراهي و مساعدت است.
علمای اعالم شريعت پاس ملت و دولت اسالم را هر دو بهعهده دارند .و اقداماتي
که تاکنون از جانب اولیای ملت شده نیز محض رعايت و خیرخواهي ملت و
دولت هر دو بوده است (همان ،صص 80 .ـ .)81

همانطور که ميبینیم میرزا حسن آشتیاني در پاسخ به پرسش نايبالسلطنه ،زيرکانه
دولت را بهطور عام مورد حمايت قرار ميدهد تا از اين طريق حساب اقدامات اشتباه و
ت وقت را از آن جدا کند و خود و علما را از مظان اتهام تقابل با دولت و
خطاهای دول ِ
در جنبش تنباکو ،علما بهمثابۀ نمايندگان دين همزمان نمايندگي ملت را هم عهدهدار
شدند که نشان دهندة تقابل ملت ،دين /دولت است .هر چند علما همواره زعامت ملت
را برعهده داشتهاند ،اما در اينجا به «نمايندگي» از ملت در برابر دولت قرار گرفتهاند.
البته بايد گفت که در اينجا مفهوم ملت به هیچ عنوان در معنای مدرن کلمه ،مصداق
نداشت و مراد از آن جمیع مسلمانان بود ،اما به هرحال در جنبش تنباکو ،مصداق مفهوم
«ملت» نه عموم مسلمانان بلکه مردمي بودند که به اين امتیاز اعتراض داشتند و
مطالباتشان از طريق علما نمايندگي ميشد .در مذاکراتي که بر سر امتیاز توتون و تنباکو
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میان نمايندگان دولت و ملت برگزار ميشود .تمام نمايندگان ملت از روحانیت هستند.
ناظماالسالم کرماني ميآورد:
مجلسي در دربار تشکیل دادند که صورت آن مجلس از اين قرار است :اجزا حضار
از طرف ملت :جناب آقا میرزا حسن آشتیاني ـ جناب آقا سید علي اکبر تفرشي ـ
حاج شیخ فضلاهلل نوری ـ جناب امام جمعه ـ جناب آقا سید محمدرضا طباطبائي
ـ جناب آقا سید عبداهلل اصفهاني ـ جناب آخوند مالمحمد تقي کاشي .اجزای
حاضرين مجلس از طرف دولت :نايبالسلطنه کامران میرزا ـ وزير اعظم امین-
السلطان ـ حاج امینالسلطنه ـ امینالدوله ـ مشیرالدوله ـ قوامالدوله ـ مخبرالدوله
(ناظماالسالم کرماني ،1392 ،ص.)54 .

در بحبوحۀ موضوع تنباکو و زماني که تلگرافهای میرزای شیرازی به ناصرالدين
شاه و نايبالسلطنه ميرسد؛ حکومت تصمیم ميگیرد تا میرزا محمودخان مشیرالوزاره
کارپرداز ايران در بغداد را به سامرا نزد میرزای شیرازی بفرستد تا حضوری فوايد اين
قرارداد و مضار فسخ آن را به وی گوشزد کند.
اما نتیجۀ اين گفتوگو هیچ بود ،زيرا هر چه مشیرالوزاره بیشتر فوايد و منافع
در پايان به مشیرالوزاره گفت« :نگذاريد کارتان به آنجا کشد که وقتي ملجأ شويد و
بخواهید دست توسل به دامن ملت بزنید ملت را ديگر دامني نمانده باشد هنوز تا
وقت است دولت را اگر در حقیقت رفع اين فتنه و دفع اين غائله ممکن نیست به
ملت واگذار کند تا ملت خود درصدد رفع اين غائله برآيد (تیموری ،1361 ،ص.
.)90

میرزای شیرازی در اينجا خود را تلويحاً نماينده و سخنگوی ملت ميداند و تصمیم
خود را تصمیم ملت .همچنین نخستین نمودهای حضور گفتماني مردم را به شکل
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نمونهوار در نامهای ميتوان سراغ گرفت که سیدجمالالدين اسدآبادی خطاب به
میرزای شیرازی مينويسد .سیدجمال از پیشقراوالن مخالفت با اعطای امتیاز انحصار
توتون و تنباکو بود «سرآمد کسانيکه قبل از همه به معايب اين امتیاز پي بردند و برای
الغای آن شروع به تبلیغ کردند بايد مرحوم سیدجمالالدين اسدآبادی و حاج
محسنخان معینالملک سفیرکبیر ايران در استانبول را ذکر نمود» (همان ،ص .)49 .نامۀ
سیدجمالالدين اسدآبادی به میرزای شیرازی را از مهمترين عواملي ميدانند که منجر به
صدور فتوای تحريم تنباکو شد« .اين نامه بايستي يکي از عوامل اقدام بعدی شیرازی به
ضد امتیاز تنباکو بوده باشد» (کدی ،1966 ،صص 93 .ـ  .)94تقابل ايرانیان و مسلمانان
با بیگانگان و فرنگیاني که قصد استیال بر ايشان را دارند از يک سو و لزوم بهدست
گرفتن رهبری ملت از سوی میرزای شیرازی از سوی ديگر ،مفاد مهم و قابل توجه در
اين نامهاند« .اين نامه درخواست عاجزانۀ ملت اسالم است که به پیشگاه زمامداران
عظیمالشأن خود ،نفوس پاکیزهای که زمام ملت را در کف گرفتهاند تقديم ميدارد»
(اسدآبادی ،1360 ،ص.)46 .
سیدجمال از جانب «مردم» سخن ميگويد و ميکوشد تا با ايجاد زنجیرة همارزی از
تنباکو) به يک امر کلي و جهانشمول( 14خواست و مطالبۀ ملت) پل بزند .تعبیر «ملت
اسالم» بر تفکیکناپذيری «مردم» و «دين» داللت دارد .ملتي که زمام امورشان در دست
علما و بهطور خاص میرزای شیرازی است.
خدا نیابت امام زمان را به تو اختصاص داده و از میان طايفۀ شیعه تو را برگزيده و
زمام ملت را از طريق رياست ديني به دستت داده و حفظ حقوق ملت را به تو
واگذار کرده و برطرف ساختن شک و شبهه را از دلهای مردم جزء وظايف تو
قرار داده .چون تو وارث پیامبراني ،سررشتۀ کارهايي به دستت سپرده که سعادت
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اين جهان و رستگاری آن جهان بدان وابسته است .خدا کرسي رياست تو را در
دلها و خردهای مردم نصب کرده (اسدآبادی ،1360 ،ص.)46 .

او به مشکالتي اشاره ميکند که دامنگیر مسلمانان شده است« .مشکالتي که سبب
شده است کفار بر کشور اسالمي دستيافته و بیگانگان به حقوق مسلمانان دست
بیندازند» (همان ،ص .)47 .او ملت ايران را به شخص گمکرده راهي تشبیه ميکند که
«دچار يأس و ناامیدی شده» است .و اين يأس و ناامیدی را ناشي از باليايي ميداند که
پادشاه «سستعنصر و بدسیرت» بر سر آنان آورده است .از نظر سیدجمال ،پادشاه
ي وی در
مشروعیت خود را ازدست داده است .اما اين فقدان مشروعیت ناشي از ناتوان ِ
انجام اموری است که بر عهدة وی است .پادشاهي که «مشاعرش ضعیف شده،
بدرفتاری را پیش گرفته خودش از ادارة کشور و حفظ منافع عمومي عاجز است»
(همان ،ص .)49 .بدين ترتیب سید جمال ،بدرفتاریِ پادشاه با ملت و ناتواني وی در
حفظ منافع عمومي را داليلِ بيکفايتي ناصرالدينشاه و عدم مشروعیت سلطنت وی
مي داند .درواقع در اينجا ديگر بحث از نامشروع بودن حکومت و سلطنت در دورة
غیبت مطرح نیست .بلکه چنین عدم مشروعیتي تنها در سیاست نويني قابل طرح است
در اينجا و براساس مباحث باال ،الزم است که به مقولۀ «تحصن» و «بستنشیني»
بهمثابۀ کردارهای سیاسيای پرداخته شود که نمودِ پیداييِ نوع جديد سیاستورزی
مبتنيبر مشروعیت مردمي هستند .تحصن و بستنشیني درواقع يکي از قديمترين
ل
اَشکال کردار اجتم اعي در ايران هستند .در طول تاريخ سیاسيِ ايران ،شايد تنها شک ِ
«دادخواهي» و تنها راه ممکن برای فرار از خشم و غضب قدرتمندان و حکام ،تحصن
ی مظلوم و سارقان و راهزنان
و بست نشیني در اماکن مقدس بوده است .از مردمِ عاد ِ
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گرفته تا شاهزادگان و بزرگان از اين وسیله برای درامان ماندن از حکم و تصمیم حکا ِم
زمان سود ميجستند .عباس خالصي در کتاب تاريخچۀ بست و بستنشیني دو بُعدِ
بستنشیني را از هم متمايز ميکند.
کار بستنشیني معموالً دارای دو بعد است يکي بُعد انفعالي و ديگری بُعد تعرضي.
در اولي شخص از کار و عملي که مرتکب شده است منفعل و بیمناک است و لذا
به دنبال مأمن و جای امني ميگردد تا در پناه آن از گزند و آسیب و عقوبت عمل
خويش مصون بماند و در دومي بر عکس برای گرفتن حقي و بیان مطلبي و به
انگیزة تحقق درخواستي که در شرايط عادی مقدورش نیست به اين کار دست
ميزند ( خالصي ،1366 ،ص.)33 .

بر اين اساس بهنظر مي رسد که بُعد دوم اين کردار در دوران معاصر برجسته شده
است .اما تفاوتي ماهوی میان صورت جديد از اين کردار با صورتهای پیشین وجود
دارد .تحصن و بستنشیني در صورتهای پیشین ،غالباً بهصورت انفرادی بوده و اگر
هم عدهای با هم در مکاني مقدس بست مينشستند ،خواستههايشان بهصورت شخصي
بوده است .اما تحصنِ جمعي بهصورت جديدِ آن ،تحصني است با خواستهها و
ن
بلکه از سوی جمعیتي شکلگرفته حول مطالبهای مشخص است .درواقع تحص ِ
انفرادی بهمثابۀ کرداری با مختصات و ويژگيهای معین ،جايي مشخص را در
توپوگرافي جامعه اشغال کرده و دارای کارکردها و ويژگيهايي منحصربهفردی است.
يعني از پیش جايي برای آن تعیین شده است .به عبارت ديگر تحصن و بستنشیني در
صورتهای پیشین ،نه کنش و کرداری «سیاسي» بلکه «اجتماعي» است و مبتنيبر منطق
اجتماعيِ سلسلهمراتبي ،که در آن ،افراد به همان سیاق که برای درامان ماندن از خشم و
غضب خداوند به اماکن مقدس ميروند و طلب عفو ميکنند؛ از پادشاه و صاحب
212

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-09

مطالبات «مردمي» که مدعي حق و مطالبهای نه از سوی يک شخص و يا اشخاص منفرد

] [ DOI: .13.1.195

جنبش تنباکو و پیداييِ «مردم» در عرصۀ سیاست ــــــــــــــــــــــ علیرضا شجاعيزند و همکار

قدرت نیز با توسل به قدرت های مافوق ايشان (خداوند ،پیامبر ،امامان و در درجۀ بعد
علما) درخواست بخشش دارند .اما خصلتِ متمايزِ تحصن در معنای جديد ،دقیقاً در
اين «بيجايي» قرار دارد .درواقع کردار تحصن و بستنشیني در دوران معاصر «سیاسي»
است و مبتنيبر منطقهای سیاسي .يعني تحصن و بستنشیني بر مبنای مطالبات مردمي،
ي از پیش معین جامعه اشغال نميکند ،بلکه اساساً خود با
نهتنها فضايي را در توپوگراف ِ
درافکندن طرحي نو ،برهمزنندة نظم و سامانِ موجود است .ازاينرو ،خصلتِ تأسیسي
و بهمعنای واقعيِ کلمه «سیاسي» دارد .بر همین مبناست که سپهران ،تحصن را عاملي
تعیینکننده در وقوع انقالب مشروطه ميداند:
آنچه انقالب را مسجل ساخت ،سلسلهای از تحصنها بود اين به صحنه آمدن
جمعیت عاملي انقالبساز شد .نهتنها جمعیت در مکاني که جايش نبود هويدا شد،
بلکه بهگونهای خودجوش و تصادفي اين برپاکردن صحنه اتفاق افتاد (سپهران،
 ،1388ص.)61 .

 .5نتیجهگیری و ارائۀ داللتهای نظری و عملی پژوهش
سیاستِ مبتني بر مشروعیت مردمي به سراغ تاريخ رفتیم .در اين کاوش ،جنبش تنباکو
را نخستین مواجهۀ ملت /دولت يافتیم .آنچه اين رويارويي را از رويدادهای پیشین
بهخصوص ماجرای گريبايدوف متمايز ميکرد عالوهبر هدفمند بودن و پايدار بود ِن آن ،اين
بود که در جنبش تنباکو ،رهبرانِ معترضان و مخالفان از نوع جديدی از سیاستورزی و
اِعمال قدرت برای نقد و اعتراض به تصمیمگیریهای حاکمیت استفاده کردند که
بيسابقه بود .اين نوعِ جديد سیاستورزی مبتني بود بر خواست و مطالبهگری از جانب
و بهنام «مردم» .در اين تقابل ،مفاهیم «مردم» و «ملت» در کنار «اسالم» در تقابل با
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«دولت»« ،بیگانگان» ظهور گفتماني يافتند و آنچه ما سیاستِ مبتنيبر «مردم» و مطالبه و
ارادة مردمي مينامیم بروز يافت .سیاستي که به شیوههای مختلف و از خالل
بستنشینيها ،تحصنها ،تجمعها و غیره مطالبات مردم را دنبال ميکرد و مشروعیت
خود را از «مردم» و «ملت» ميگرفت.
پینوشتها
1
. legitimisation
2. the political
3. politics
4. moment
5. staging
6. field
7. ubiquitous
8. particular demands
 .9برای واژة  practiceمعادلهای فارسيِ مختلفي آوردهاند که هیچيک داللتهای اين واژه را تمام و کمال
نميرسانند .به هر رو ما برای آن معادل «کردار» را مناسبتر يافتیم.
10. language games
11. form of life
12. public contestation
 .13برای بحث مفصلتر در اين زمینه نکGlynos & Howarth, 2007 :
14. universal
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الگار ،ح .)1969( .نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت .ترجمۀ ا .سری .تهران :توس.
توکلي طرقي ،م .)1382( .تجدد بومي و بازانديشي تاريخ .تهران :نشر تاريخ ايران.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the emergence of new phenomena
in the field of politics and power relations in Iran. Analyzing the history of
political developments in contemporary Iran, based on Ernesto Laclau's
account of "politics" and "people-based politics" and through the method of
discourse analysis, we came to the conclusion that despite the multiplicity of
movements, riots and resistance In the cities and villages against the local
rulers and the central power, it is in the "tobacco movement" that we are
confronted with a new kind of political action that calls for the demands and
demands of the "people".
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