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تاریخ اسالم

مباهله؛ سند عظمت
لبیت(ع)
اه 

امروز 24،ذیالحجه ،طبق روایات مشهور ،سالروز
سه واقعه بزرگ تاریخی است؛ نخست روز مباهله
پیامبرخدا(ص) با مسیحیان نجران ،دوم سالروز
نزول آیه تطهیر در شأن پیامبراکرم ،امیرمؤمنان،
فاطمه زهرا و حسنین علیهمالسالم و سوم ،سالروز
نزول آیه والیت درحق امام علی(ع) و پس از وقوع
مــاجــرای بخشیدن انگشتر به فــردی نیازمند از
سوی آن حضرت است .بیتردید ،هرکدام از این
وقایع ،شرحی مفصل میخواهد که در این مختصر
نمیگنجد و به همین دلیل ،ما به ناچار ،به روایت
کــردن مــاجــرای یکی از ایــن مناسبتها ،بسنده
میکنیم .آنچه در پی میآید ،فرازهایی از کتاب
«فروغابدیت»نوشتهآیتا...جعفرسبحانیاستکه
درآنواقعهمباهلهشرحدادهشد هاست«:سرگذشت
مباهله پیامبر اسالم ،با هیئت نمایندگی(نجران)
از حوادث جالب و تکان دهنده و شگفتانگیز تاریخ
اسالم است .زمخشری میگوید :وقت مباهله فرا
رسید،قبالپیامبر(ص)وهیئتنمایندگی(نجران)
توافق کرده بودند که مراسم مباهله در مح ّلی خارج
از شهر مدینه ،در دامنه صحرا انجام بگیرد .پیامبر
از میان مسلمانان و بستگان خود ،فقط چهار نفر
را برگزید که در این حادثه تاریخی شرکت کنند.
السالم و
این چهار تن ،جز علی بن ابیطالب علیه ّ
فاطمه(س) دختر پیامبر و حسن و حسین(ع) کس
دیگری نبود؛ زیرا در میان تمام مسلمانان ،نفوسی
پاکتر و ایمانی استوارتر از ایمان این چهار تن،
وجود نداشت .سران هیئت نمایندگی مسیحیان
نجران،پیشازآنکهباپیامبرروبهروشوندبهیکدیگر
میگفتند :هرگاه دیدید که (محمد) افسران و
سربازان خود را به میدان مباهله آورد و شکوه مادی
و قدرت ظاهری خود را نشان ما داد در این صورت
وییکفردغیرصادقاستواعتمادیبهنبوتخود
ندارد ،ولی اگر با فرزندان و جگرگوشههای خود به
(مباهله) بیاید و با یک وضع وارسته از هر نوع جالل
و جبروت مادی ،رو به درگاه الهی بگذارد؛ پیداست
که پیامبری راستگو است و به قدری به خود ایمان و
اعتقاد دارد که نه تنها حاضر است خود را در معرض
نابودی قــرار دهــد ،بلکه با جرئت هرچه تمامتر،
حاضر است عزیزترین و گرامیترین افراد نزد خود
را در معرض فنا و نابودی واقع سازد .سران هیئت
نمایندگی در این گفتوگو بودند ،ناگهان چهره
نورانیپیامبرباچهارتندیگرنمایانگردید.همگی
باحالتبهتزدهوتحیربهچهرهیکدیگرنگاهکردند
وازاینکهاوجگرگوشههایمعصوموبیگناهویگانه
دختر و یادگار خود را به صحنه مباهله آوردهاست،
انگشتتعجببهدندانگرفتند.اسقفنجرانگفت:
منچهرههاییرامیبینمکههرگاهدستبهدعابلند
کنند و از درگاه الهی بخواهند که بزرگترین کوهها
را از جای بکند ،فور ًا دعای آنان مستجاب میشود.
بنابراین ،هرگز صحیح نیست ما با این چهرههای
نورانی و با این افراد بافضیلت ،مباهله کنیم؛ زیرا
بعیدنیستکههمهمانابودشویموممکناستدامنه
عذاب گسترش پیدا کند و همه مسیحیان جهان
رابگیردودررویزمینیکمسیحیباقینماند».

غربت مشروطیت در سریالهای تلویزیونی

سریالهایی مانند «سالهای مشروطه»« ،ستارخان»« ،بانوی عمارت» و «تفنگ سر ُپر» ،علیرغم دغدغههای تاریخی سازندگانشان
نتوانستهاند نمایی از واقعیت انقالب مشروطه را برای مخاطبان به تصویر بکشند

جواد نوائیان رودسری – بهنظراصالکمبودی
احساسنمیشود؛بهخصوصدرسالهایاخیر
کهباصرفهزینههایسنگین،آثارفاخرمتعددی
درباره تاریخ معاصر ایران ساخته شدهاست؛ از
«سالهای مشروطه» بگیرید تا «عمارت فرنگی»
و حتی سریال «شهریار» که در آن به زوایایی از
سالهای پرالتهاب انقالب مشروطیت پرداخته
شد.اماباوجوداینکثرت،جاییکیازمهمترین
وقایع تاریخ معاصر ایــران ،یعنی مشروطیت،
بهشدت در متن آثار تولیدشده خالی است .این
غربتعجیبدرکنارآنشهرتفراوان،غیرقابل
بــاور اســت .مشروطیت در متن آثــار سریالها
و فیلمهای سینمایی مــا ،تنها یک فضا ُ
پرکن
ِصرف به حساب میآید ،یعنی قرار است بر بستر
آن ،اتفاقاتی بیفتد؛ از وقایع عاشقانه بگیرید تا
فعالیتعواملنفوذیبیگانهیاشرحزندگییکی
از رجال نامدار ادبی ،سیاسی یا علمی .آنچه در
این بین اص ً
ال به چشم نمیآید ،اصل ماجراست؛
چه شد که مردم در برابر بیداد و استبداد قیام
کردند؟ خواسته آنها چه بود؟ چه اتفاقاتی رخ
دادتا َع َلممشروطهخواهیبهاهتزازدرآمد؟اینها
موضوعاتی است که در سریالهای ما ،یا نادیده
گرفته میشود یا آن را ناقص به تصویر میکشند
و گذرا از کنارش میگذرند .تاریخ با همه زوایای
پیدا و پنهانی که دارد ،منبعی درسآمــوز است
که میتواند یک ملت را از تکرار اتفاقات ناگوار
گذشته باز دارد .سریالهای تلویزیونی ،معمو ًال
با هزینهای بسیار سنگین ،تهیه و آمــاده پخش
میشود و به نظر میرسد عبور سهلانگارانه
از کنار واقعه مشروطه و قربانیکردن حقیقت
رخــداد آن به پای اتفاقات حاشیهای و لــوازم و
مقتضیات سینمایی ،هدفی را که از تهیه چنین
برنامههاییدنبالمیکنیم،بهحاشیهبراند.فردا،
 14مردادماه،سالروزامضایفرمانمشروطیت
توسط مظفرالدینشاه قاجار و شاید بهترین
فرصت برای گفتن از این غربت و غفلت بزرگ
است .در ادامه به بررسی تعدادی از سریالهای
تاریخی (بــا موضوعیت تاریخ معاصر) و زاویــه
نگاه آنها به مشروطیت پرداختهایم تا بیشتر با
موضوعیکهازآنصحبتمیکنیم،آشناشوید.

▪سالهایمشروطه؛تنهانگاهنیمبند

«سالهای مشروطه» ،ساخته محمدرضا ورزی
در سال  ،1388تنها اثری در میان سریالهای
تلویزیونی است که گذری سریع بر حوادث دوره
مشروطه دارد و برخی عوامل مؤثر و معاصر آن
را بررسی میکند؛ صرفنظر از قصد و هدف
کارگردانبرایتنظیمروایت،ورزیکوشیدهاست
تا گزارشی مختصر از جریان انقالب مشروطیت
ارائــه کند؛ اما در گــزارش او ،اصل مشروطیت و
برپایینهادآن،درحاشیهقرارمیگیرد.درروایت
ورزی ،خبری از موضوع عدالتخانه ،به عنوان
اصلیترینوجهودلیلمشروطهخواهینیست.او
بهجریانمخالفتشیخفضلا...نوریبامشروطه
غربگرایانمیپردازد،امافراموشمیکندکهاز
روزهای موافقت او با مشروطیت و تالشش برای
امضای فرمان مظفرالدینشاه سخن بگوید .به
دیگر سخن ،گــزارش ورزی فقط یک دستچین
سلیقهای برای حفظ پیوستگی داستان است؛ او
میخواهد 70سالتاریخایرانرادرقسمتهایی
محدود از یک سریال روایــت کند و درنهایت به
پشت پرده فعالیتهای استعماری بپردازد و به
همین دلیل ،اصل انقالب مشروطیت ،دغدغه و
موضوعاصلیورزینیست.
▪عمارتفرنگی؛بیخیالمشروطیت

عمارت فرنگی ،ساخته دیگر محمدرضا ورزی
است که در سال  ،1388در  15قسمت ،روی
آنتن رفت؛ سریالی که مشروطه فقط پسزمینه
آن است .این سریال وقایع سالهای  1296تا
1320ش را در ایــران روایــت میکند؛ به دیگر
سخن ،از نظر زمانی ،مخاطب را به  10سال بعد
از مشروطیت میبرد و توقع دارد که او ،با چند
جملهمحدودیکهاززبانبازیگرانیمانندسعید
نیکپور،زندهیادمحمدمطیع،میرطاهرمظلومیو
دیگرانمیشنود،دربارهمشروطیتودالیلوقوع
آن به جمعبندی برسد و سیر تحوالت سیاسی و

اجتماعی آن اتفاق بزرگ ،در ذهنش جا بیفتد و
البته چنین نمیشود؛ طی چند قسمت نخست،
فضایسریالبهصورتکاملازدورهقاجاربیرون
میآیدودیگرحرفوسخنیازمشروطیتدرمیان
نیست؛حتیهمانپسزمینهمختصرهمدرذهن
مخاطبمحومیشود.
▪ستارخان؛مشروطیتدر ُغبار

ستارخان ساخته قابل تحسین محمدرضا ورزی
درسال 1396است؛انگارغیرازاو،کسدیگری
درتلویزیون،جرئتوجسارتیبرایورودبهفضای
تولید آثــار تاریخی از این قبیل ،نــدارد .سریال
«ستارخان» ،راوی زندگی یکی از قهرمانان تاریخ
ایــران اســت .روایتی که بــدون شناخت مفهوم
مشروطیتوچراییشکلگرفتنانقالبآن،معنا
پیدا نمیکند .اما صحنهها و قسمتهای سریال،
چنانمحوشخصیتوداستانستارخاناستکه
جز چند دیالوگ کوتاه ،چیزی درباره مشروطیت
و اصالت آن دیــده نمیشود؛ همه اهالی محله
امیرخیز تبریز ،یعنی هممحلهایهای ستارخان،
درپی دفاع از اساس چیزی هستند که مخاطب
نمیداند چیست! بنابراین ،در این ساخته ورزی
نیز،نمیتواننشانیدرخورازماجرایمشروطیت
وچراییآن ُجست.
▪تفنگسر ُپر؛یکنمونهبدونتیتر

شاید برایتان عجیب باشد اگر بگوییم مجموعه
تلویزیونی «تفنگ سرپر» که به کارگردانی امرا...
احمدجو ،بین سالهای  1377تا 1381ش
ساخته و از تلویزیون پخش شد ،یکی از معدود
آثاری است که میتواند نمایی از تاریخ مردمی
دوره مشروطه را به نمایش بگذارد .صحنههای
سریال ،نقشهای طراحیشده و دیالوگها،
بسیاراستادانهبهنظرمیرسند؛چهرههاییکهدر
سریال به نمایش گذاشته میشوند ،از شخصیت
«غیبیش»بابازیگریمؤثرمحمدرضاپگاهبگیرید

تا بازی خیرهکننده زندهیاد خسرو شکیبایی در
نقش«آقاسید»،همهوهمه،بیانگرشاخصههایی
استکهدرنهایتبهانقالبمشروطیتانجامید؛
منتها این کار تحسینبرانگیز ،چند ایراد اساسی
دارد؛ او ًال زمان وقوع ماجراهای آن بعد از انقالب
مشروطه و در بحبوحه جنگ جهانی اول است؛
ثانی ًاسرزمین،افراد،وقایعوماجراهاییکهدرفیلم
اتفاقمیافتد،کام ً
الخیالیاستوازهمهمهمتر
اینکه بیننده ،حتی یک کلمه درباره مشروطه و
انقالب آن در این سریال نمیشنود .در واقع باید
اهل مطالعات تاریخی باشید تا بتوانید ارتباط
سرپر»باانقالبمشروطهرادرککنید.
«تفنگ ُ
▪بانویعمارت؛مقدمهایناقص

سریال پرمخاطب «بانوی عمارت» ،با کارگردانی
عزیزا ...حمیدنژاد ،هرچند یک ملودرام عاشقانه
اســت که در دیمــاه ســال  1397از تلویزیون
پخش شــد؛ امــا داستان آن بر بستر واقعه ترور
ناصرالدینشاه و آغاز حکومت مظفرالدینشاه
قرار دارد؛ یعنی فضایی را به تصویر میکشد که
در آن ،جامعه ایــران گام به گام به سوی انقالب
مشروطیت پیش میرود؛ اما این مقدمه ،سخت
ناقص اســت .شرایط اجتماعی جامعه ایــران را
مـیتــوان در البــهالی اتفاقات سریال پیگیری
کرد؛ اما مگر اصل داستان و ارتباطات عاشقانه یا
خصمانه موجود در آن ،مجالی برای کنجکاوی
مخاطب و درک مسائل مربوط به مشروطیت
باقی میگذارد؟! در واقع مخاطب حتی دالیل و
پیامدهایترورناصرالدینشاهراکهمعاصرداستان
سریالاست،درکنمیکند،چهبرسدبهبازنمایی
ذهنی اتفاقاتی که یکی از مهمترین حوادث تاریخ
معاصرایرانرارقمزد.سریالبانویعمارت،باهمه
جذابیتی که داشت ،از مشروطیت ،جز به عنوان
روایتی در دور دستها سخن نمیگوید؛ هرچند
که برای نگارش متن آن ،دست به دامــان تاریخ
اجتماعیصدرمشروطهشدهاند.
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گزارش تاریخی
آیا مظفرالدینشاه مایل به مشروطیت بود؟

مجبور به صدور فرمان همایونی!
حالجیان  -انقالب
مشروطه در ایران ،یکی
ازبزرگتریناتفاقاتدر
تاریخمعاصرایراناست.
جایی که همراهی علما
و مردم ،منجر به صدور
فـــرمـــان مــشــروطــیــت
توسط مظفرالدینشاه
قاجار در  14مرداد  1285شد .با شروع سلطنت
مظفرالدینشاه ،امور کشور بیش از پیش به قهقرا
گرایید .تهی شدن خزانه مملکت ،بر اثر اسراف و
ولخرجیهای درباریان ،انجام مسافرتهای مکرر
و غیر ضــروری مظفرالدینشاه به فرنگ از طریق
دریافت وام ،با شرایط سنگین از دول خارجی و
تحمیل مالیاتهای کمرشکن بر مــردم ،قحطی
فزاینده،تسلطروزافزونبیگانگانبرکشورودالیلی
ازاینقبیل،موجبنارضایتیمردمشد.جرقهاولیه
نهضتمشروطه،ازاسائهادببهعلماشروعشدوبا
اهانتکارگرانبانکاستقراضیروسبهقبرستان
مسلمانانواجساددرگذشتگانآنهااوجگرفت.از
سوی دیگر به دلیل جنگ بین روس و ژاپن ،قیمت
قند باال رفته بود و این بهانهای شد که عالءالدوله
حاکم تهران ،دو تن از تجار بزرگ بازار را در میدان
شهر فلک کند و این واقعه ،آتش خشم مردم و علما
را از زیر خاکستر بیرون آورد و موجب تحصن آنها
شد.اماشبانگاه،عدهایبهمتحصنانحملهکردند؛
محرک آنها درباریان بودند .این اقدام زمینهساز
نخستین گام در مسیر مشروطیت شد؛ عده زیادی
از علما و روحانیون از جمله آی ـتا ...سیدعبدا...
بهبهانی و آی ـتا ...سیدمحمد طباطبایی به حرم
عبدالعظیم مهاجرت کردند و خواستار رسیدگی
بهاوضاعشدند.دربارموقت ًادرمقابلخواستمردم
و علما عقبنشینی کرد و درخواستهای آنها را
پذیرفت؛ عینالدوله برکنار شد و وعده دادند که
عدالتخانه تشکیل میشود .اما وقتی مردم و علما،
تعللدرباررادرانجامخواستهخوددیدند،مهاجرت
دوم شکل گرفت؛ اینبار علما راهی قم شدند و به
چیزی جز تشکیل عدالتخانه و دارالشورا راضی
نشدند .شاه باالخره در  14مرداد  ،1285فرمان
مشروطیتراامضاکرد.یکیازنکاتمهمدرتوشیح
فرمانمشروطهبهدستمظفرالدینشاه،ایناست
که بدانیم او ،با میل و اراده خود این اقدام را انجام
نــداد .مظفرالدینشاه موافق برقراری مشروطه
نبود ،اما بیمناکیاش از حرکت علما و اقدام مردم،
وی را ناچار به امضای فرمان کرد .پیش از امضای
فرمان ،شاه و درباریان ،برای پراکندهکردن جمع
علماومردمتالشزیادیکردند؛حتیطرحیبرای
ترور بهبهانی و طباطبایی ریخته شد؛ اما در نهایت
اینمردمبودندکهحرفخودرابهکرسینشاندند.

