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ی ی رویدادهای سیاسی عمدهانتخاب تهران به پایتختی ایران در عهد قاجار، این شهر را به صحنه

نمود، به طرزی گر خاموش وقایع میای که اگر چه اغلب در ظاهر نظارهصحنه 1این سرزمین بدل کرد.

دادن هر رویداد، نقش داشت و ظریف اما اساسی در امکان ظهور و بروز هر واقعه، در چگونگی روی

ی شد. خصلت این صحنه بود که با دربرگرفتن بازیگران، به مکان تجمع و مواجههمتقابلاً خود از آن متأثر 

تماعی روابط اج در حقیقت که ،ظاهر خالیبهی تمام آن فضاهای نها با یکدیگر بدل شود و به واسطهآ

 زمان اشکالی دیگر را مانعهای خاصی از حضور را آشکار کند و همرا در خود پنهان داشت، شکل

پذیرنده دهنده و شکلساز، شکلکننده و آشکارای که در نسبت با رویدادها، توأمان پنهانشود. صحنه

ورای مشروطه و استقرار نهاد مجلس شای با انقلاب بود. در این شهر بود که تولد نیروی سیاسی نوخاسته

های متعدد سرکوب، خیزش، انقلاب، ملی رسمیت یافت؛ نیرویی که پس از آن در طی قرن اخیر دوره

شده و خالی از امکان امروز شاید بیش از همیشه خود را از این صحنه فکرا از سر گذراند و و انسداد 

 بیند. می

ها و اعتراضات اجتماعی در گروی فهمی نبشهای شهری در جریان جشناخت نقش مکان

اصلی این نگاه، چنان که پیداست، در  یاز هستی و به طور خاص فضای اجتماعی است. هسته 2ایرابطه

نهفته است؛ مفهومی که نقشی کلیدی در تعریف مارکس از جامعه و متعاقب آن تعریف « رابطه»مفهوم 

                                                      

زاده و ی کارشناسی ارشد نگارنده است به راهنمایی دکتر محمدرضا رحیمنامهنخست این مقاله برگرفته از پایان بخشدو  1

ناسی ی کارشنامه، پایانتهرانتعامل رویدادهای مشروطه و تحولات فضایی ی دکتر زهرا اهری. )نازآفرین توکلی. مشاوره

 ( 1۹۳۱ی معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، ارشد مطالعات معماری ایران، تهران: دانشکده

  .شان ممکن نبودها و همراهیبا سپاس از پرویز صداقت و بابک افشار که نوشتن این متن بدون راهنمایی

2 Relational 
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مدد به 1.«ای از روابط میان چیزهاستچیز بلکه مجموعهفضا نه یک »لوفور از فضای اجتماعی دارد: 

های منتزع و ی سوژهها از رویدادهای اجتماعی را از سیطرهتوان روایتنگاهی فضامند است که می

ای خواند که به نحوی تنیدهو آن را در جهان واقع و در بستری از روابط درهم نیدخوداتکا رها

توان از مفهوم ای بودن فضا می. در توضیح رابطهاندکالبدیاجتماعی و و  ناپذیر عینی و ذهنی،تفکیک

هاست در وابستگی متقابل موقعیت ۹بودن است. مندبهره برد. بودن در فضا به معنای موقعیت 2«موقعیت»

ار های پنهان و آشکهای مختلف اجتماعی در شبکهگیرد و عاملیت گروهکه روابط قدرت شکل می

ی روابط شود. موقعیت برتر در شبکهممکن و البته محدود می شان،و محیط اطراف رانروابط با دیگ

نابع ها و به کنترل درآوردن مدهی و تعریف روابط و موقعیتقدرت به معنای توانایی بیشتر در سازمان

وعی از ن نی برقرار کردتر، قدرت )/دولت( با کنترل منابع اصلی و به واسطهاصلی است. به بیان روشن

 گستراند و در عین حال اهداف و افق امکانات سایرینکنشگری و افق امکانات خود را می ینظم، دامنه

  4کند.پذیر میبینیرا محدود و البته پیش

شدن است و شکلی از ها ثابت و ذاتی نیستند. فضا مداوماً در حال ساختهبا این حال موقعیت

ق ی افهایی و تحت شرایطی خاص، با تغییر یا کشف دوبارهبزنگاهمندی را در خود دارد. در زمان

بازتولیدِ  شود که روندِهای فرودست، ظهور نوعی کنش خلاقانه ممکن میهای موقعیتامکان

ها، نقش ها،زند. این کنشِ خلاقانه با بازتعریف موقعیتمیونقص نظم مسلط پیشین را برهمعیببی

ها همراه است. در این نگاه تغییرِ اجتماعی نه به معنای گذاری ارزش ها، منابع اصلی ودارایی

ها، ظهور شکل وکاست از یک نظم به نظم دیگر، بلکه فرآیندی است که با تغییر نسبی موقعیتکمبی

 ۱یز اثر بگذارد.ها نتواند تسری یابد و بر سایر روابط و موقعیتکند که میمتفاوتی از روابط را ممکن می

د. شهر یابنهای متفاوت و روابط قدرت عینیت میهای شهری است که این موقعیتشهر و مکاندر 

رای ای بچنین صحنهای برای اعمال و نمایش قدرت و همواسطهبهزمانی زیستی و همی مکان هممنزلهبه

                                                      

 زاده(ی محمود عبداللهی منتشرنشدهوم. )از ترجمه، فصل دتولید فضاهانری لوفور،  1

2 Position 

۹ Pierre Bourdieu, Physical space, Social space and Habitus, p. 11. 
4 Ian Burkitt, “Relational Agency”, P.526-527. 

۱ Ian Burkitt, “Relational Agency”, P.526-527. 
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های نی روابطش با مکاشوند. در حقیقت عاملیت هر گروه اجتماعی در شبکهظهور سیاست بدل می

های شهری نقشی فعّال در جریان رویدادهای اجتماعی ایفا شود. از این منظر مکانشهری تعریف می

 های متفاوتی از قدرت و مقاومت را آشکار کند. تواند سویهکنند که توجه به آن میمی

شود. یای است که مانند فضا به شکلی اجتماعی ساخته مدر این نگاه مکان نیز دارای هویتی رابطه

احب یابد و متناسب با آن صی روابط فضایی، موقعیتی ویژه و وجودی اجتماعی میهر مکان درون شبکه

است. مکان جایی است بر  1یکتاها دارا بودن وجهی مادی و خصلت مهم مکان شود.هویت و معنا می

ود را خ یکتایودیت تواند موج)هویتی( می رغم تحولات کالبدی و اجتماعیبهرو، اینروی زمین و از

مادی، وجه تمایز مکان از فضاست. از آنجا که فضا یک ابژه یا یک چیز  یکتایهمین وجه  2حفظ کند.

ان پنهان مک یکتایتوان آن را در کلیتش تصور کرد. از این رو، فضا عمدتاً در وجه مادی و نیست، نمی

گونه است . اینیابدشده، تجسم میتعیین یشهای از پای با میزانسنشود و با تبدیل آن مکان به صحنهمی

کند. این خصلت نمادین صرفاً بیانگر معنا یا که مکان با خصلت نمادینِ خود، فضا را نمایندگی می

 یو بر امکان و دامنه ۹احساسی خاص نیست؛ بلکه کارکرد مشخص اجتماعی دارد یبرانگیزاننده

واند در تدهد که چگونه مکان مینشان میاین امر گذارد. های مختلف اجتماعی اثر میکنشگری گروه

به این ترتیب تصاحب فضا  4فضا و قدرت بدل شود. یهواسطتداوم یا تغییر فضا نقش داشته باشد و به 

بر فهم و تعریف  ،کندها فضا را تصاحب میقدرت با کنترل مکانیابد. با کنترل و تملک مکان عینیت می

مشارکت آنها را در فرآیندهای معنادهی گذارد و میزان ها اثر میهای مختلف اجتماعی از مکانگروه

ه شود کای ممکن میهای خلاقانهی کنشکند. همچنین، تغییر فضا به واسطهها معین میبه مکان

ها و افق ای از موقعیتف تازهزند؛ تعریهای نمادین را برهمهای از پیش موجود مکانمیزانسن

                                                      

1 Unique 

2Martina Löw, “The Constitution of Space: The Structuration of Spaces through 

the Simultaneity of Effect and Perception”, p. 42. 

 .۱1، ص«بعدینظریه هانری لوفور دربارۀ تولید فضا: به سوی دیالکتیکی سه»کریستین اشمید،  ۹

4 Jerome Monnet, “The symbolism of place: geography of relationships between 

space, power and identity”. 
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 1فرایند معنادهی وجهی سیاسی داردهایشان پدید آورد و در این فرآیند معناهایی تازه خلق کند. امکان

ند شان را در فرآیهای مختلف اجتماعی برای افزایش قدرت سیاسی خود باید میزان مشارکتو گروه

دموکراسی بدون سهیم شدن حداکثری افراد  2ند.ها به نحوهای گوناگون افزایش دهمعنادهی به مکان

 چون نوعی جدالتوان همدر این فرآیند عینیت نخواهد یافت. از این رو مبارزه برای دموکراسی را می

 های شهری دانست.بر سر فضا و مکان

کته بتا ظهور  ۹ملتت متدرن در ایران نیز فرآینتتدی فضتتتامنتد استتتت-گیری دولتتفرآیند شکل

ی سیاسی شهر، شکلی از جدال دولت و ملت برای تصاحب ت یافتن ملت بر صحنهمشروطیت و رسمی

این جدال را با محوریت مجلس شورای ملی  مقاله،های شتهری را به خود گرفت. در این فضتا و مکان

شتتده از واقعیت استتت. در این روایت نیز ستتادههر روایت بیانی کنیم. بهارستتتان روایت میمیدان در 

شی از کند بخاند. پژوهش حاضر تلاش میهای فضایی بررسی شدهاجتماعی از منظر فرآیندرویدادهای 

یدگی تنمهم توجه به درهم یروابط متقابل میان وجوه انستانی و مکانی رویدادها را روشتن کند. مسهله

 وندای از روابط به هم پیپیچیده یه)ها( استتت که در شتتبکستته مفهوم فضتتا)ها(، انستتان)ها(، و مکان

 هاست.تنیدگیهمکردن وجوهی از همین دراند. هدف این روایت نیز صرفاً روشنخورده

 

 اول:  یپرده

 سیاسی شهر فضایرسمیت یافتن ملت بر 

هایی بنیادین شد. در این دوره بود که با تثبیت ی ایران در عهد قاجار دستخوش دگرگونیجامعه

ام معنویشان عزل شدند و مشروعیتشان منوط به تأیید علما شد. شاهان قاجار از مق« ولایت فقیه»ی نظریه

بدل  ی سیاسی گشوده شد و آنها به نیرویی بالقوهی این امر راه بر حضور روحانیان بر صحنهدر نتیجه

                                                      

 .۱۸ -۱۹ص قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران،اصغر سلطانی، سیدعلی 1

 کند که تغییر فضای مسلط تنها از طریق بازپس گرفتن فضای محسوس )مکان( ممکن است.ادوارد سوجا اشاره می 2

J. Agnew and D. Livingstone (eds.) Handbook of Geographical Knowledge. London: 
Sage, 2011 (forthcoming), Chapter 23: Space and Place, p19. 

 1۹1-1۹۱، ص معماری و قدرت نک: بابک افشار، ۹
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روحانیان  1توانستند نقش مخالفان و رقبای قدرتمند حکومت را ایفا کنند.شدند که در صورت لزوم می

یوندهایشان با ی پواسطهبههای مذهبی و ای از پایگاهدند که با در اختیار داشتن شبکهگروهی متشکل بو

جامعه، امکان بسیج مردم برایشان فراهم بود. این گروه نقش میانجی را در روابط دولت و جامعه ایفا 

صناف و محلات ای متکثری بود که عمدتاً بر وابستگی به یافتههای سازمانکرد. جامعه نیز شامل گروهمی

ی افرادی بود که به شکل ی قدرت بالقوهریشه داشت. ذات وجود این سازماندهی مدنی عامل و نشانه

ر ای از محلات و اصناف دی پیچیدهرسمی نه سهمی از سیاست داشت و نه حقی از آن. این چنین شبکه

در این نظام،  2شکل گرفت. های اعتراضی و شورشیهای مذهبی برای بسیج مردم در کنشکنار پایگاه

مراتبِ توانست، با پذیرش تمایزاتِ نظام و سلسلهای بود که جامعه میشدهشکل تعریف« خواهیتظلم»

خواهیْ صاحبان قدرت بودند و توسل به آنها خودْ مرجع تظلم ۹ناشی از آن، اعتراضش را ابراز کند.

های حکومتی ی تهران، مکاندر دارالخلافه هاخواهیمؤید جایگاه برترشان بود. مکانِ ظهور تظلم

 خصوص مسجد شاه و مسجد جامع( بود.بههای مذهبی ))همچون ارگ و میدان توپخانه( یا مکان

جست  ملت مدرن-گیری دولتهای شکلترین دگرگونی این عهد را باید در نخستین نشانهاما مهم

صلاحات ی اکرد. در نتیجهی ملت تأکید میارادهکه در مقابل منشاء الهی حکومت، بر اهمیت خواست و 

حکومت قاجار و ایجاد نهادهای مدنیِ عمومی، زمینه برای این تحول فکری در بخش وسیعی از مردم 

این امر راه را بر خواست مشارکت سیاسی مردم گشود و شکلی از نقد غیررسمی مناسبات  4مهیا شد.

ارکت سیاسی مردم به حدی از تکامل رسید که نیازمندِ تدریج، خواست مشبه ۱قدرت را ممکن کرد.

مکانی از آنِ خود بود تا بتواند بروز یابد و اثرگذار شود. اوج ظهور این خواست در جریان جنبش 

                                                      
 .21، ص«شرقی: بررسی ایران عصر قاجار استبداد»همچنین نک: یرواند آبراهامیان،  .۳۱-۸۸، صمشروطۀ ایرانیماشاءالله آجودانی،  1

 .4۹-2۱، صعهد قاجارونسا مارتین،  2

 .4۹، ص«استبداد شرقی: بررسی ایران عصر قاجار»یرواند آبراهامیان،  ۹

 .۸۱، صتجدد بومی و بازاندیشی تاریخمحمد توکلی طرقی،  4

اند. سیدجواد گیری چنین فضایی اشاره کردهطرقی و محمدعلی کاتوزیان، هر یک به نوعی به شکلسید جواد طباطبایی، محمد توکلی ۱

، 2،ق2ج ،تأملی دربارۀ ایرانستتخن گفته استتت. )ستتیدجواد طباطبایی، « فضتتای عمومی در حال تکوین ایران دوران جدید»طباطبایی از 

(، و ۸۱، صتجدد بومی و بازاندیشتتتی تاریخدانتد )محمدتوکلی طرقی، می« حریم عمومی نتاقتدانته»را طرقی آن .( محمتد توکلی21ص

همگانی  یهمسائل دموکراسی یا حوز»کند. )همایون کاتوزیان، اشاره می «همگانی نو یا چیزی شتبیه به آن یهحوز»همایون کاتوزیان به 

 ا شتتتکلهها نظری و روزنامهر وجه ذهنی این حوزه تأکید دارند که از طریق بحث.( طباطبایی و کاتوزیان بیشتتتتر ب1۳۸، ص«در ایران نو

 کند.طرقی وجهی که با زندگی شهری و روزمره در ارتباط است را پررنگ میگرفت و توکلی
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ها ی ناصری، فارغ از محدودهی تهران در دورهخواهی نمود یافت و چنان که خواهیم دید توسعهمشروطه

 قدیم، به بالندگی و ظهور و بروز آن کمک کرد. های شهر و نظام و محدودیت

های های شهری منجر به فرمان مشروطیت، در مکانجای شگفتی نیست که بخش اعظم اعتراض

مذهبی و با رهبری روحانیان به ظهور رسید. اهمیت سیاسی زمان و مکان مذهبی چنان بود که رویدادهای 

چون محرم و رمضان، اتفاق افتاد و در بسیاری از های مذهبی، اعتراضی این دوره عمدتاً در ماه

 مسجد یهواقعمسجد شاه،  یهواقعمانند: ، های مذهبی پیوند خوردهای آن زمان، با نام مکانتاریخنامه

های مهمْ توجه به کیفیتِ فضایی است که در مکان یهنکتعبدالعظیم. اما  جامع، و تحصن حرم حضرت

ی و و سنتی با خود داشتند که فراتر رفتن از آنها به راحت ها پیشینهمذهبی امکان تحقق داشت. این مکان

ها چنان بود که عملاً سایر اقشار در مقابل آنها، یک شبه ممکن نبود. تشخّص روحانیان در این مکان

رفتند. گهایی فرعی و فرودست قرار میشدند و در موقعیتشکل میش همای کمابیتبدیل به توده

های مذهبی در بسط آگاهی و خواست تغییر در میان مردم نقشی مهم داشتند، اما از آنجا که خود مکان

معیّن بودند، توانشان برای تغییر در روابط فضایی موجود و ایجاد پیشْ مراتبی و ازحامل روابط سلسله

 ی تازه محدود بود. از این رو، ظهور فضای تازه نیازمند مکانی متفاوت بود. فضای

ضایی های مذهبی توانست فهایی غیر از مکانخواست مشارکت سیاسی با در اختیار گرفتن مکان

یافته و اثرگذارتر این فضتتای تازه در ستتفارت انگلستتتان محقق شتتکل تکامل 1کاملاً متفاوت خلق کند.

گرفت. با  شکل شرایطی ویژهی انقلاب مشروطه در آستانهستفارت انگلستتان در  در نشتینیبستتشتد. 

های مذهبی که پیش از آمیز حکومت در جریان تحصن مسجد جامع، مصونیت مکانبرخورد خشتونت

دار شتد و روحانیان مجبور به تر  شتهر شتدند. در چنین شرایطی ترین پناه مردم بود، خدشتهاین مهم

ستتفارت انگلستتتان جای کافی برای اجتماع مردم  2ستتابقه.ارت نه امری غریب بود و نه بیالتجاء به ستتف

حکومت چنان سخت گرفته بود که  ۹توانست امنیت متحصنان را تأمین کند.تر از آن، میداشت و مهم

های مردم باقی نماند: روحانیان مجبور به تر  شهر و مهاجرت دیگر جایی در شهر برای بروز اعتراض

                                                      
، ت ایرانلاب مشتتروطیانقزاده، )مهدی ملک تأستتیس ناصتتریهایی از این فضتتای تازه پیشتتتر در کتابخانه ملی واقع در خیابان تازهبارقه 1

ای ی انقلاب در باغ میکده در بخش حاشیه.( و همچنین جلسات کمیته4۹۱، صتاریخ بیداری ایرانیانالاسلام کرمانی، . ناظم211 -21۱ص

 (242-2۹۸، ص1، جانقلاب مشروطیت ایرانزاده، شهر بروز یافت. )مهدی ملک

 ارجی.های خخانهتحصن در سفارت یه، فصل دوم: پیشینسفارت انگلیسخواهان در  نشینی مشروطهبستنک: رسول جعفریان،   2

  .۹۸۱، صانقلاب مشروطیت ایرانزاده، مهدی ملک ۹
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به قم شدند، باقی معترضان نیز با رفتن به سفارت انگلستان به نوع دیگری از شهر خارج شدند؛ چرا که 

ی فیزیکی شتتهر قرار داشتتت اما در حقیقت جزء خا  کشتتور دیگری به ستتفارت گرچه در محدوده

 د.مآحساب می

 
 عبدالغفار( یطهران )معروف به نقشه یدارالخلافه ناصر ینقشه

 

رفتن به ستتفارت انگلستتتان فرصتتتی برای تحقق خواستتت مشتتارکت ستتیاستتی مردم بود که در 

ر های ستتنتی مانند مستتاجد، از نظهای ستتنّتی امکان ابراز آن مهیا نبود. ستتفارتخانه به نستتبت مکانمکان

ی ارهاها و هنجاجتماعی مکانی بکر بود؛ مردم در غیاب روحانیان، و در چنین مکانی که فاقد میزانستتن

ارغ از دادند. این تجمع فی حضتورشان را شکل میبداهه و خلاقانه نحوهبا شتده بود، باید تعییناز پیش
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های ذهنی حاضترین شتکل گرفت: در باغ ستفارت هر صنف اجبارهای بیرونی، و در چارچوب امکان

بود، هویتش را  بر روی آن نوشته شده 1هاییبرای خود چادر زد و بر سر آن چادر با تابلوهایی که شعر

ای هسیاسی شهر به نمایش در آمد. صحن یهآشکار کرد. به این ترتیب، سنت اجتماعی اصناف بر صحن

شتتتکل، ای همبه مردم اجازه داد به جای بروز در قالب توده «برتر»کته در غیبتت نیروهای ستتتیاستتتی 

شگری مردم اثر ی کنت و دامنههای مستقل و متمایزشان را ابراز کنند. این تغییر موقعیت، بر کیفیهویت

. بودندنو ستایرین صترفاً شنوندگان سخنان آنها  هگذاشتت. در این مکانْ دیگر روحانیان متکلمان وحد

رار گیرند. ق« گوینده»های بیشتتری از مردم، خصتوصتاً روشتنفکران، توانستند در موقعیت بار گروهاین 

نویسد: یالاسلام مکه ناظمچنان ؛بقه را فراهم کردستاامکان طرح ستخنانی تازه و بیتغییر مکان و فضتا، 

به این  2«.خورد کته تتا کنون احدی جرأت نداشتتتت بر زبان آوردچیزهتایی تتازه بته گوش مردم می»

حتوا از هتا پدید آمد که در فرم و مهتا و برابری نستتتبی موقعیتتترتیتب، فضتتتایی مبتنی بر تکثر گروه

شتتاه ناچار به پذیرش دگردیستتیِ رعیت در قامت ی این رویداد، تجمعات پیشتتین متمایز بود. درنتیجه

ترتیب، با صدور فرمان مشروطه و تأسیس  به این ی مشتارکت در ستیاستت داشت؛ملتی شتد که داعیه

حضور  ۹انتخابات مجلس نیز به صورت صنفی برگزار شد.نخستین مجلس شتورای ملی موافقت کرد. 

ن، نشینی سفارت انگلستان بود. این چنیپررنگ اصتناف در مجلس، شتاید بیش از هر چیز یادآور بست

ی سیاسی شهر هایی مدنی که قدمتی دیرپا داشتند برای نخستین بار بر صحنهی سازماناصتناف به منزله

 به رسمیت شناخته شدند.

 

                                                      

 .111 -1۱۳، صخواهان در سفارت انگلیسنشینی مشروطهبستی برخی از این اشعار نک: رسول جعفریان، برای مطالعه 1

 .۱14، صتاریخ بیداری ایرانیانالاسلام کرمانی، ناظم 2

 .11۱، صایران بین دو انقلاب. همچنین نک: یرواند آبراهامیان، 1۱۹، صجنبش مشروطهداریوش رحمانیان،  ۹
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 سیاصناف در تحصن سفارت انگل یچادرها

 

مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی در حقیقت رسمیت یافتن فضایی متفاوت بود. این ظهور 

ر های ملت. میزان موفقیت این نهاد دکه از نامش پیداست جایی است برای مشورت و گفتگونهاد چنان

ه نحوی است ی گفتگو بگویی حقیقی و بسط دامنهوتحقق ماهیت خود وابسته به توانش در ایجاد گفت

ی بیشتری از مردم در آن مشارکت فعّال داشته باشند. از این رو، روابط فضایی مطلوبِ آن مبتنی عدهکه 

مراتبی پیشین متمایز های بازیگرانِ متکثرِ صحنه است. فضایی که ماهیتاً از فضای سلسلهبر برابری موقعیت

رسش معلوم، تجسم یابد. اما پز پیشْها و الزامات ابود و نیاز به مکانی داشت تا بتواند فارغ از محدودیت

 جاست که چگونه استقرار این نهاد در عمارت بهارستان به تحقق چنین فضایی کمک کرد؟این

در زمان افتتاح مجلس نه قرار بود و نه مقدور که بنایی برای این نهاد ساخته شود. نخستین مکانی 

ن ی ارگ سلطنتی بود. انتخاب ایدر محدوده ی نظامکه برای استقرار مجلس در نظر گرفته شد، مدرسه

توانند این نهاد می یمکان مخالفت وکلا را در پی داشت: آنها معتقد بودند که حکومتیان با محاصره

 2از این رو، پس از دو جلسه، مجلس به عمارت بهارستان 1«.مجلس ملی را بخوانند یفاتحه»راحتی به

تقد خواهان معهایی همراه بود: برخی از مشروطهابتدا با مخالفت منتقل شد. انتخاب این عمارت نیز در

این مکان در وسط شهر واقع نیست و مجلس باید در وسط شهر باشد که در دسترس عموم »بودند که 

                                                      

 .2۹۸، صتاریخ انقلاب مشروطیت ایرانمحمدعلی تهرانی کاتوزیان،  1

الاسلام هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ستپهستالار از ابتدا این مکان را به نیت مقرّی برای پارلمان بنا نهاد. )نک: ناظمروایت 2

( دهخدا نیز از شتتباهت عین به عین مجلس شتتورای ملی ایران با مجلس .11۹ -112، ص1، جایرانیان بیداری تاریخکرمانی، 

سپهسالار به این نیت آنجا را ساخته که مقر مجلس شورای « بدون هیچ شک»معتقد است که گوید و شورای ملی عثمانی می

 سپهسالار(. حسین مدخل ذیل ،دهخدا لغتنامۀملی ایران شود. )
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با این حال، همین فاصله داشتن از مرکز  شهر به امتیاز این عمارت بدل شد. مرکز شهر،  1«.مردم باشد

وس نوع ها بود. فضایی که به شکلی نامحسی آنشدهنهادهای پیشین و فضای تثبیتمحل اصلی استقرار 

کرد که با فضای مطلوب مجلس و هویت مستقل آن در تعارض بود. خاصی از حضور را تحمیل می

 قدر نزدیکقدر از مرکز شهر دور بود که از دسترس مردم خارج شود و نه آنعمارت بهارستان اما، نه آن

کومت ی فیزیکی از مرکز حی آن قرار گیرد. همچنین، این فاصلهشدهی فضای اشباعیطرهکه تحت س

 در تحقیق عینی هویت مستقل مجلس مؤثر بود.

هایی چون میدان بهارستان علاوه بر این، صتحن بزرگ عمارت بهارستان و همجواری آن با مکان

ار ی سپهسالهم آورد. مسجد و مدرسهو مسجد سپهسالار، مکانی مناسب برای تجمع و حضور مردم فرا

های ماه رمضان بود؛ با مستاجد متعارف آن روزگار تفاوت داشتت. این مسجد مکان برگزاری بازارچه

در حقیقت مستتجد نیستتت، کاروانستترای »گوید: الستتلطنه میچنانکه عین 2جایی برای خرید و تفریح.

ستتتنتی را با خود نداشتتتت که مانعی بر فضتتتاهای مذهبی  از این رو این مستتتجد تعیّن ۹«.خوبی استتتت

حن های متعدد اطراف صهای کالبدی این بنا حجرهترین ویژگیگیری فضایی تازه شود. از مهمشتکل

ی سیاسی های کوچک متکثری بود که بعدتر بر صحنهآن استت که مکانی مناسب برای استقرار گروه

باری بر که محدودیت یا اجاز بود و بی آنتر یافتند. میدان بهارستتتان نیز فضتتایی بشتتهر نقشتتی پرنگ

کرد. هایی بزرگ متناستتتب با خواستتتت آنها را فراهم میحاضتتتران در میدان اعمال کند، امکان تجمع

نیز مؤثر  گیری هویت آن بناهاهویت این میدان عمدتاً وابسته به بناهای اطرافش بود، اما متقابلاً در شکل

از این  تر تبدیل کند ویک از آن بناها را به بنایی با صتتتحن وستتتیع توانستتتت هربود؛ به این معنا که می

اهمیت این نقش برای مجلس دوچندان بود، زیرا این  4طریق بر ارتبتاط آن بنا با مردم و شتتتهر بیفزاید.

ای مردم هشد. سکوت میدان بهارستان امکان شنیده شدن زمزمهنهاد اساساً در پیوند با مردم تعریف می

تر کرد و هویت ستیال آن فرصتی برای عمارت بهارستان بود تا بتواند حضور هر چه اصیلمیرا فراهم 

گوهای ملی، در شهر محقق کند. مجلسی که با نصب تابلوی وفضتایی برای گفت یهمنزلبهمجلس را، 

                                                      

 .۱۸4، ص1، جایرانیان بیداری تاریخالاسلام کرمانی، ناظم  1

 .۱2، صفضای شهری ایرانیمیدان بهارستان: تجربۀ نووارگی در زهرا اهری و سید محسن حبیبی،   2

 .11۳4 -11۳۹، صالسلطنهروزنامۀ خاطرات عینقهرمان سالور،  ۹

   .41 -۹۱، صمیدان بهارستان: تجربۀ نووارگی در فضای شهری ایرانیزهرا اهری و سید محسن حبیبی،  4
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ی و بخش 1«خفا به در آورد یهپردروی زیبا از »بر سردر آن، « عدل مظفر»و لوح « مجلس شورای ملی»

 از شهر را به نام خود و این فضای نوظهور مهر زد.

 
 مجلس و لوح عدل مظفر یو پس از نصب تابلو شی( پیمل یستان )ساختمان مجلس شورارسردر عمارت بها

 

 دوم:  یپرده

 پیشرویِ ملت، تقابلِ دولت

وابط راستقرار مجلس شورای ملی در عمارت بهارستان، نشانی از رسمیت یافتن نیرویی تازه و 

های آن دوران، این مقطع به صورت برخی از نوشته ی سیاسی شهر بود. درفضایی همزاد آن بر صحنه

در این  2ت.تبیین شده اس« ترتیب عهد جدید»یا « ترتیب مشروطیت»به « ترتیب سابق»ی گذار از لحظه

یمایی شد، گذشته سها همزمان که مسیر پیش رو به سوی آزادی، برابری، و ترقّی تصویر میتبیین

ی ی این نگاه، تلاشی آگاهانه صورت یافت تا به واسطهگرفت. در نتیجهمانده و کهنه به خود میعقب

ای در تمایز با و آیندههای خاص خود را داشت، اکنون مفاهیم، و ارزش این ترتیبِ تازه که روابط،

                                                      

 .۳، ص2، جتاریخ بیداری ایرانیانالاسلام کرمانی، ناظم 1

ت. )روزنامۀ ای استت«ترتیب تازه»از میان رفته و نیاز به « ترتیب ستتابق»المتین آمده که اکنون حبلی ای در روزنامهدر مقاله 2

نوشتته شده که انگستان « ترتیب مشتروطیت»ای با عنوان این روزنامه مقاله 2۹ یه( همچنین در شتمار4، ص۹المتین، شحبل

بات آن تأمل شود مصالحش آشکار است و استفاده از آن داند و معتقد است که اگر در ترتیرا از نخستتن دول مشتروطه می

های دیگری هم (  چنین اصطلاحاتی در نوشته1، ص2۹المتین، ش)روزنامۀ حبل ترتیبات دیگر به معنای تقلید صترف نیست.

را  ناستتتفاده کرده استتت و مفاهیم آ« ترتیب عهد جدید»شتتود. برای نمونه ولدمیرزا نصتترالله تفرشتتی از اصتتطلاح یافت می

، «ورقی از تتاریخ انقلاب مشتتتروطۀ ایران: خاطرات ولدمیرزا نصتتترالله تفرشتتتی»دانتد. )محمتد معینی، برابری و برادری می

 .(2۹۱ص
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نیت ها و روابط فضاییِ متفاوت عیگذشته خلق شود. در شهر بود که ترتیب مشروطیت با خلق سوژه

گونه بی آنکه لزوماً تغییری در کالبد پدید این یافت و معانی و مفاهیم خاص خود را تجسد بخشید.

ایگزینی سان جهانگارانه بلحظه را نباید ساده اما اینآورد، شهر مشروطه را از شهر پیش از آن متمایز کرد. 

وکاست نظمی تازه بر جای نظمی کهنه تعبیر کرد. این لحظه آغاز فرآیندی است برای کمباره و بییک

شهر، بر  ینهرفته بتواند به مدد رسمیت یافتنش بر صحبسط و تکثیر فضایی متفاوت، به نحوی که رفته

های خاص خود بازتعریف کند و از نو شکل ذار شود؛ آنها را با ارزشها اثرگسایر روابط و موقعیت

زمان به روی فضای جدید، همسویه نبود. پیشدهد. باید توجه داشت که این فرآیند، صرفاً روندی یک

دار شدن و برهم خوردن فضای مسلط پیشین بود و این رویارویی در نهایت به شکلی از معنای خدشه

 جامید. تقابل و خشونت ان

 

 «ترتیب مشروطیت». پیشروی ۱

ند، ی این پیوتأسیس مجلس شورای ملی از بدو امر با حضور مردم پیوند خورده بود. در نتیجه

ی ی بهارستان تغییر کرد و این مکان به جایی آشنا در زندگی روزمرهای مجموعهرفته موقعیت حاشیهرفته

بدون »دهنده به هویت مجلس بود. مجلس شکلترین عامل مردم شهر بدل شد. حضور مردم مهم

 «ملت»قدرتش را از حضور و حمایت « برخورداری از نیروی نظامی و توانایی مالی و ابهت اشرافی

اهمیت این حضور در  1گرفت؛ حضوری که خود به ابزاری برای نمایش قدرت این نهاد بدل شد.می

خواهان را به انقلاب هر روز هزاران نفر از مشروطه یحفظ هویت مجلس تا به آنجا بود که کمیته

هدیدهای باد مشروطه، وکلا را تهییج کنند تا مبادا تسلیم تطمیع و ت فرستاد تا با فریادهای زندهبهارستان می

ی دیگری هم داشت: مجلس گرچه قدرت خود را از مردم اما این جریان سویه 2شاه و دربار شوند.

اشتن آن، انگ« مقدس»د نیز به حامی و پناه مردم بدل شد. قدرت گرفتن مجلس و تدریج خوبهگرفت می

 ۹همچنین در اختیار داشتن جای کافی برای تجمع مردم، این مکان را به محل بست و تحصن تبدیل کرد.

ها بود واهیخخواهی، خود بیانگر تغییر در روابط قدرت بود. در این تظلماین تغییر در مرجعیت تظلم

                                                      
 .۱2، ص حکایت دختران قوچانآبادی، افسانه نجم 1

 .42۱، صانقلاب مشروطیت ایرانزاده، مهدی ملک 2

نشینی .( و بست۹۱۸)محمدعلی تهرانی کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، صتوان به تحصن چوبدارها ترین آنها میکه از مهم ۹

  .( اشاره کرد.۹۹۳، ص1ی ایران، جشیرازیان )احمد کسروی، تاریخ مشروطه



 ی ملت؟دارالخلافه یا خانه/  1۹

 
 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

ی ی مشارکت و رابطهبه واسطه 1گرفت.مجلس از طرف ملت در موقعیت ناظر بر حکومت قرار می که

ط فضایی ی روابی بهارستان تبدیل به قطبی تازه در شبکهمرور مجموعهبهی مردم با این نهاد، دوسویه

 هایی متفاوت برای تثبیت قدرت خود داشت.شهر شد. قطبی که هویتی مستقل و سازوکار

های خاص خود همراه ها و ارزشگیری و گسترش فضای مشروطیت با خلق سوژهآیند شکلفر

 هری،ش هایی متفاوت برای مردم در فضاهایها و نقشی موقعیتبود. این فرآیند با ممکن کردن تجربه

ی پ هایی که آگاهانه و آشکارا درهایی فعال و اثرگذار بر این صحنه بدل کرد. سوژهآنها را به سوژه

خطاب به مردم از آنها  ی تمدنروزنامهای در خود بودند. چنان که مقاله یایجاد تمایز از گذشته

زیرا همچنانکه آب و هوای ممالک استبدادیه در مزاج »را فراموش کنند؛ « قدیمه عادات»خواهد می

کشور  آب گوارای کند به همین طریق نسیم لطیف ودرمان میسکنۀ بلاد مشروطیۀ تولید هزار درد بی

این تمایز به مرور هم در عمل و هم  2«.آزاد مناسب استنشاق و چشیدن سکّان بلاد مستبده نخواهد بود

های این تغییر در تجمعات در صحن و ی نوظهور نمود یافت. نخستین نشانهدر آگاهی و منشِ این سوژه

های افرادی توجه به خطابها تأکیدی قابلهای آن زمان باطراف مجلس جلوه کرد. در بسیاری از تاریخنامه

به  ی متفاوتها و اقشار مختلف در این تجمعات اشاره شده است. مردم با حضور بر این صحنهاز گروه

ه باشند توانستند ناطقان صحنمیخود یافتند. این امکان که ای از موقعیت و روابط خود دست میفهم تازه

 هبه همرارا « آزادی»و « برابری»ی عینی مفاهیمی انتزاعی چون جربهت ۹زندگی خود بگویندب یمصاو از 

هم ی خود در برابر چشم دیگران بر تعریف و فداشت. بازیگران نوپای این صحنه با نمایش موقعیتِ تازه

کردند؛ فضایی گذاشتند و زمینه را برای بسط و تکثیر این فضا فراهم میها نیز اثر میسایرین از موقعیت

 های دیگر شهر نیز تسری یافت.  رفته به بخشرفتهکه 

های مدنی هایی مردمی عمدتاً بر مبنای سازماناند  زمانی پس از روی کار آمدن مجلس، انجمن

میدان بهارستان، در سطح شهر  یهبدنها علاوه بر این انجمن 4گرفت. سنتی مانند محلات و اصناف شکل

                                                      
 .1۸۸و  ۸1، ص قوچان دختران حکایتآبادی، افسانه نجم 1
 1ص، ۹ش تمدن، روزنامۀ 2
دیگری که وکلا در صحن مجلس به خاطر ظلمی که بر دختران قوچان رفته بود، گریه  یهآبادی در واقعاین نکته را افسانه نجم ۹

لاء عام ریزی جمعی و در ماین گریه نه برای شهدای کربلا، که برای دختران قوچان بود. این گریه، اشک»کند: کردند چنین بیان میمی

برای سازندگی همدلی ملی کرد: این بار مردم و وکلای آنان برای  ایرا، که در آن روزهای عزاداری سازندۀ همدلی مذهبی بود، وسیله

 .۱۹، صحکایت دختران قوچانآبادی، افسانۀ نجم«. گریستند.رفتگان ملت، نه شهدای تشیع، میاز دست

 . 24۳، ص2ج، قاجاریه دورۀ اداری و اجتماعی تاریخ: من زندگانی شرح. عبدالله مستوفی 4
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ی سپهسالار ایجاد شد که وظیفه یهمدرسچنین انجمنی مرکزی در هم 1ها مستقر شدند.و سایر محله

ای تحت نظارت ی روابط تازهبه این ترتیب، شبکه 2ها را بر عهده داشت.هماهنگی میان سایر انجمن

ی حنهیافته بدل شدند که صهایی تشکلها، مردم به گروهی این انجمنواسطهبهمجلس در شهر پدید آمد. 

های شهر گستراندند. به مدد این ی بهارستان به سایر بخششان را از محدودهکنشگری سیاسی

ا مدیریت ها و مراسم بدهی، توانایی مردم در بسیج نیرو افزایش یافت تا آنجا که بسیاری از تجمعسازمان

اهای فضهای محلی از حیث اثرگذاری بر شد. در این میان، انجمنها برگزار میریزی این انجمنو برنامه

ها، قدرت مشارکت در مدیریت و ی این انجمناهالی محل به واسطه ۹داشتند. شهری اهمیتی ویژه

شان، هایشان را به دست آورند و خود را برای بهبود وضعیت محل زندگیگیری برای محلهتصمیم

ها چنان پررنگ شد که توانستند مدیریت شهری در سطح کلان را دانستند. نقش این انجمنمسهول می

هر، که ی شند. در این دوره برای نخستین بار انتخاب اعضای انجمن بلدیهنیز تحت نظارت خود درآور

های محلی واگذار شد. به این ترتیب، ساکنان ی اختیارات حکومت بود، به انجمنپیش از این در حوزه

شهر به قامت شهروندانی درآمدند که اعضای انجمن بلدیه را با نظر مستقیم خود و از طریق برگزاری 

   4ی شهر برگزیدند.در شش محله انتخابات

شان در سطح شهر و محلات آن، ی کنشگریاین تغییرات در شکل حضور مردم و گسترش دامنه

های این ترین نشانهبرابر از فضتای شهری از بارز مرور بر فهم از شتهر نیز اثر گذاشتت. خواستت حقّبه

فاً شرعاً و عر»صراحت اعلام کردند که به یشتهر ی معابرنمایندگان مجلس در نطقی درباره ۱تغییر بود.

                                                      

 ۹۱، صمیدان بهارستان: تجربۀ نووارگی در فضای شهری ایرانی حبیبی،زهرا اهری و سیدمحسن  1

 .۱4، صتاریخ انحطاط مجلساحمد مجدالاسلام کرمانی،  2

 ۹ -2ص 11۱. همچنین: همان، ش4ص، ۳۹ی مجلس، شروزنامه ۹

آبادیان و محمد بیطرفان، . برای آگاهی بیشتر از این موضوع نک: حسین 1۹2۱المرجب شهر رجب ۸، 1۱۸ی صبح صادق، شروزنامه 4

 «.های بلدیموانع تاریخی رشد مدیریت شهری در دورۀ اول مشروطه؛ تجربۀ انجمن»

 . ۱بند کلیه، قواعد -اول . فصل12۱۸/۹/11در قانون بلدیه نیز به این موضوع اشاره شده است: قانون بلدیه: مصوب مجلس شورای ملی  ۱

چهارشنبۀ گذشته در حالتی که از کثرت گل و لای و جمعیت عابرین در خیابان »ی تمدن: مهی جالب دیگری از این بحث در روزنانمونه

برق عرصه بر این فقیر تنگ گشته و درجنب کارخانه به دیوار چسبیده بودم و بر حالت زندگانی و شکل کوچه و وضع معاش خودمان چراغ

توانست عبور نماید. ناگاه دو نفر ژاندارم در جلو درشکه دیگری ت مینمودم درشکه کرایه رسید که به زحمخوردم و تحیر میتأسف می

با شدت و خشونت رسیده و هی بر درشکه کرایه کرده امر به توقف فرمودند که درشکه اربابشان به سهولت بگذرد. دقت کردم صاحب 

زند مردم اه تنگ است گل تا کمر مرد میدرشکه رئیس محترم نظمیه بودند که با نهایت فراغت نشسته و هیچ اندیشه نداشتند که ر

خواهند عبور کنند چه جای این است که درشکه دیگری را در کوچه که راه عمومی است نگاهدارند تا خودشان بگذرند. ]...[ این هم می
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ای که در ای دیگر، در عریضتتتهدر نمونه 1«.حق هستتتتندفقیر و غنی بته یتک انتدازه در این معتابر ذی

ی روابط مردم با هم فراتر رفت و دامان شاه به چاپ رستید، خواست برابری از حیطه ی مجلسروزنامه

را سراسر  خیابان ناصریه»کند: سابقه عنوان میبا صتراحتی کمو جایگاه برتر او را هم گرفت؛ نویستنده 

ستیم کشتیده و چراغ نصب کردند و امیدواریم قانون مساوات را در این فقره ملحون نموده فقط منظر 

 مردم،شاه و  یبرابر 2.«ها را در تاریکی باقی گذارندها و خیابانستلطان را مزین نستاخته و دیگر کوچه

را از نشینان ارگ یگاهممکن کرد و جادر ذهن شهروندان  کمدر شتهر را دستتآنها  یهامکان یبرابر

ذهنیت  ترتحولات به تدریج در مقیاسی وسیع این .والای قدستی و مصون از پرسش خود تنزل دادمقام 

بازنمایی « ای عمومیخانه»دگرگون کرد؛ در این دوره شتتتهر همچون  را شتتتهر از آگاهی عمومی و

 هامکان دارِمعنی گزینشِچنین هم ۹اش بود.«افکار عالی و همّ اهالی»انتظامش در گروی شتتتد کته می

روشنی بیان هبنیز تغییر ذهنیت از شهر را  ی کشکولروزنامهدر تصتویری از  برای بازنمایی کالبد شتهر

وند همه پس هایی کهمکان ی ملیخانهئتاین روزگار مجلس شورای ملی، بانک ملی، و قرادر کند: می

تفاوتی ماهوی دارد و بیش از هر جای « دارالخلافه»؛ شتتهری که دیگر با گر شتتهرندنشتتان دارند« ملی»

 است.« ی ملتخانه»دیگر، 

                                                      
عفا نخواست دای ضدرمانی است که به مرور، مرکوز اذهان شده بود که ضعیف بایست مغلوب قوی باشد ولی خحقیقت یکی از دردهای بی

های تنگ و آنها را همت و غیرت داد که از اقویا قبول تعدی و مغلوبیت نکنند و به اتفاق یکدیگر رفع ظلم از خود بنمایند. ]...[ این کوچه

 .(۹ص ،۹ش )روزنامۀ تمدن،« طور مناسبتی با زندگانی امروزه ما ندارد.و این احترامات مجبوری و تحکمات مستبدانه هیچ

 .  4ص ،1۳ی مجلس، شوزنامهر 1

 .۹ص ،۱۸مجلس، ش یروزنامه 2

 (1۹2۱الاول جمادی 2۱، )۸۱، روزنامه صبح صادق، ش «ادلخلو البیوت من ابوابها» ۹
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 .4(، ص1۹2۱ الاولعیرب 1۱) ۱کشکول، ش یهاز روزنام یریشهر مشروطه در تصو ییبازنما

 . بروز تقابل در شهر2

 ستخوشددر سطح کلان  شهر را تدریج، روابط فضاییمشروطیت بهروی فضای رسمیت یافتن و پیش

: شدیدو قطب را شامل م قدرت، مناسبات از سطح بالاترین در پیش از این، اساس شهر .کرد دگرگونی

که متضمن قدرت حکومت و  یدو نهاد ؛مسجد شاه و مسجد جامع یعنیشهر  یارگ و دو مسجد اصل

 تفاوتم ماهیتیو  آمدیملت به حساب م یاسینماد قدرت س یقتبود. با ظهور مجلس که در حق یانروحان

 مرور توانست موقعیتبه. این قطب تازه در شهر ظاهر شد یسوم یاسیقطب س ،داشتدیگر از دو نهاد 

د. در نها عرضه کهای مسلط پیشین را به زیر سؤال بَرَد و تعریف مطلوب خود را از موقعیتبرتر قطب

تازه، شاه نماینده و منتخب مردم بود و حق حکومتش را نه از امری الهی، که از ملت  این تعریف

عیت ترتیب موقتوانست خود را از مردم جدا کند و ورای آنها قرار گیرد. به اینگرفت و دیگر نمیمی

با چنین، متنزل یافت. هی ذهنی ساکنان شهر مکان استقرار شاه، در نقشه یهمنزلبرتر ارگ حکومتی به 

ی چون های مهمترین مکان برای ابراز عقاید مردم تبدیل شد و مکانتأسیس مجلس، این نهاد به اصلی

مسجد جامع و مسجد شاه به نسبت مجلس، نقشی فرعی یافتند. با افول جایگاه ارگ و مساجد اصلی شهر 

ی این ای برقرار شد. در نتیجهی تازهنهی روابط فضایی شهر موازو قوت یافتن نهاد مجلس، در شبکه

یش اش راه تقابل و تخاصم را در پشرایط، نظم پیشین با در معرض خطر قرار گرفتن آمریت و سیطره

 ی اصلی این کارزار بدل شد. ی این دو فضا، به صحنهی مکان مواجههگرفت و شهر به منزله

ود. ی مجلس )بهارستان( و میدان توپخانه بوعهبارزترین نشان این تقابل در شهر، تقابل میان مجم

ی ناصری، در پیشگاه ارگ حکومتی، و با اهداف مشخص نظامی و حکومتی میدان توپخانه در دوره

گی آن زمان به ترین سلاح جنی مکانی برای استقرار توپ، که پیشرفتهشکل گرفت. این میدان به منزله
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میدان توپخانه  کومت و نمادی از قدرت شاه بود.رفت، بیانگر توانمندی و عظمت حشمار می

س مردم کرد: این میدان در دسترهایی داشت که انتخاب آن را به مثابه بدیل بهارستان توجیه میویژگی

اخته ی میعادگاه غیررسمی شاه و مردم شنخواهی آنان بود و به نوعی به منزلهو سابقاً نیز محلی برای تظلم

که قصد مقابله با مشروطه و مجلس را داشت، همان روز تاجگذاری در نخستین شاه محمدعلی 1شد.می

خواهی تا مردم مستقیماً صدای تظلم 2اقدام خود دستور داد دستگاه تلگرافی در میدان توپخانه قرار دهند

ی خود را به گوش شاه برسانند. شاه با این اقدام تلاش کرد حضور مردم در این مکان و رابطه

چنین، مرکز ثقل اجتماعات شهری را از بهارستان به میدان ی خود را با آنها تقویت کند. اینشدهکمرنگ

توپخانه بیاورد و این میدان را در مقام رقیب بهارستان مطرح کند؛ رقابتی که در جریان رویدادهای بعد، 

ارستان و مجلس از هی فیزیکی بشکلی از تقابل و تخاصم به خود گرفت. نباید فراموش کرد که فاصله

ود که این بچنین ی شهر نقشی مهم داشت. یافتن تقابل این دو نهاد بر صحنهمرکز حکومت در عینیت

تبداد، های ترتیب مشروطیت و ترتیب اسمثابه نمادبهمرور از حالت خنثی نسبت به هم خارج و بهدو مکان 

 هایی در تقابل با هم تبدیل شدند.به قطب

ای از بروز یافت. این واقعه با تحصن عده« میدان توپخانه یهواقع»ی این تقابل در جلوهترین عیان

خواهانه و با حمایت حکومت در میدان توپخانه آغاز شد. در مقابل، مخالفان مشروطه با ظاهری شریعت

این  یگرفت. درنتیجهی بهارستان شکلخواهان در مجموعهفردای آن روز اجتماع بزرگی از مشروطه

ت. اسشهر طهران و اهل طهران دو قسمت شده»نویسد: السلطنه میرویداد شهر دوپاره شد؛ چنانکه عین

های ابراز شیوه ۹.«سمت مشرق شهر تمام مشروطه، از توپخانه به سمت مغرب تمام مستبداز توپخانه به 

گر انه در این رویداد بیانقدرت در این دو قطب قابل توجه است: نمایش قدرت استبداد در میدان توپخ

حالا  کرد،نمایی میچرخشی مهم است؛ استبداد که پیش از این عموماً از طریق ارعاب و خشونت قدرت

جست و از این جمعیت برای اعمال خشونت نیز بهره برای مقابله با مشروطیت، به جمعیت توسل می

دادند و برای غلبه بر آن سعی کردند می برد. حاضرانِ میدانِ توپخانه بر ضد مجلس و مشروطه شعارمی

ا نشانِ ر« سرداری»و « کلاه ماهوت کوتاه»جدید را حذف کنند: پوشیدن « ترتیب»های در حد توان نشانه

 دادند؛ حتی فردی با این مشخصاتپوشید آزارش میدانستند، و اگر کسی چنین میخواهی میمشروطه

                                                      

 .2۱۸، صآورد دیگریمیدان توپخانۀ دارالخلافۀ ناصری: ذهنیت ایرانی و رهمهنام نجفی،  1

 . 114، ص2، جحیات یحییآبادی، . و یحیی دولت4۹۱، صمشروطیت ایرانتاریخ انقلاب محمدعلی تهرانی کاتوزیان،  2

 .1۱۱۳، ص۹، جالسلطنهروزنامۀ خاطرات عینقهرمان سالور،  ۹



 1۱/  نازآفرین توکلی

 
 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

ها را ی روزنامهدرختی به نمایش گذاشتند. همچنین ادارهرا کشتند و جسدش را با آویزان کردن به 

های خواستند با حذف این نشانهدر حقیقت، آنها می 1تاراج کردند و تابلوهایشان را در میدان آتش زدند.

مادی جزئی تسلط خود را بر شهر نشان دهند. در آن سو، در میدان بهارستان تجمع به شکل دیگری در 

ی سپهسالار را گرفته و تابلوی خود را بر سردر آن های مدرسهن یکی از حجرهجریان بود: هر انجم

های ی سپهسالار همان شکل آشنا را به خود گرفت؛ گروهآویزان کرده بود. به این ترتیب، تجمع مدرسه

د. بر خلاف کرکوچک متکثر در کنار یکدیگر که هر یک با تابلویی هویت مشخص خود را ابراز می

به  خواهان بیرق سفیدیی ارعاب را در پیش گرفته بودند، مشروطیدان توپخانه که شیوهحاضران م

  2بر سردر مجلس نصب کردند.« خواهیآسایش»ی صلح و نشانه
 

 
 ق(1۹2۱ الحجهیذ11: خی، )تار2۹ش نما،بیغ ۀنیآ یهتوپخانه و مجلس. مأخذ: روزنام دانیتجمع م ییبازنما

دو تصویر از این واقعه ترسیم شد که تقابل  نماغیب آینۀ خواهی مشروطهروزنامهچند روز بعد، در 

اند کرد. عناصری که در بازنمایی تحصن میدان توپخانه انتخاب شدهمیان این دو قطب را بازنمایی می

. این کنددر مجموع بر نقش پررنگ و برتر فردی که رهبری این واقعه را بر عهده داشت تأکید می

تر از سایرین دارد و چنانکه از تصویر وضوح بزرگای بهص تقریباً در مرکز صحنه است و جثهشخ

 ی زیردستِ اویند. مفهوم کلیدیگر و شنوندهای است که سایرین صرفاً نظارهوحدهآید متکلممیبر

انی حیوای های توپ، اجساد روی زمین، مستبدی با چهرهاست: عراده« خشونت»دیگر در این تصویر 

ها ینا یهآورد و بیش از همخواهی که به شکلی معصومْ تصویر شده را بیرون میکه چشمان مشروطه

یگر، شد. تصویر دجسدی آویزان بر درخت نشان خشونتی است که نه فقط اعمال که نمایش هم داده می

اند. هصویر شدکسان تهایی کمابیش یکند: جمعیتی انبوه که در موقعیتتجمع مجلسیان را بازنمایی می

                                                      

 .۱12، ص2. جتاریخ مشروطۀ ایراناحمد کسروی،  1

 .۱۱۳همان، ص 2
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ترین جزء تصویرْ ساختمان مجلس، سردرآن، لوح عدل مظفر و مسجد سپهسالار است. این جزء در مهم

مرکز تصویر قرار دارد و بیشترین حجم و جزئیات را به خود اختصاص داده است؛ گویی که حاضران 

اند. اهمیت تأکید بر این شده برای دفاع از این مکان و نهادی که در آن متجلی است که گرد هم جمع

چنین، ود. همشمکانی بازنمایی تجمع میدان توپخانه است که آشکار میجایی و بیمکان در قیاس با بی

قتی ی کنار تصویر بیان شده است صاحبان آنها تا وها نشان خشونت نیست؛ چنانکه در نوشتهانبوه سلاح

 رساند.  ناچار به دفاع نشوند به احدی آسیب نخواهند

هایی از شتتتهرهای مختلف در حمایت از جا ادامه یافت که تلگرافتا آنمیتدان توپختانه تجمع 

که نانچاجتماع کرد. اما آن مجلس و مبنی بر خلع شاه از سلطنت مخابره شد و شاه را ناچار به برچیدن 

بستتتتن مجلس دید. در ی کار را در برقراری حکومتی نظامی و به توپ در نهتایت شتتتاه چارهدانیم می

شدت آسیب دید و لوح عدل مظفر که ساختمان مجلس و مسجد سپهسالار به« التوپیوم»جریان وقایع 

علاوه بر آن مقر  1شتتد. آشتتکارترین نشتتان هویت مجلس بر کالبد شتتهر بود، از ستتردر عمارت کنده

. به دستتتور شتتاه خواهان تخریب و غارت شتتدندی مشتتروطهها در ستتطح شتتهر و همچنین خانهانجمن

نمایش قدرت حکومت  2هایشتتان را بیرون آوردند.های شتتهدای مشتتروطه را نیز کندند و استتتخوانقبر

پی در های پیبسیاری در خاطراتشان از شنیدن صدای توپ ی نبرد نبود؛محدود به حاضتران بر صتحنه

با غلبه  ه این ترتیب استبدادکننده که حکایت از تسلط شاه بر شهر داشت. بصدایی مرعوب ۹اند؛نوشته

علام خود را ادوباره و تستتلط « ترتیب»ترین مکان ظهور مشتتروطیت در شتتهر، از میان رفتن این بر مهم

، بیش از هر چیز شدی سترکوب مشتروطیت مطرح دهد زمانی که مستهلهرویدادها نشتان میاین کرد. 

مثابه ها که آنها را بهنمادین این مکان . ویژگیگرفتسترکوب نمودهای مکانی آن در دستورکار قرار 

ی منزله ها بهکه نابودی این مکان شد، سبب کردمینمایندگان فضای مشروطیت و قدرت ملت مطرح 

ا اعلام وکنترل کامل شهر ب حکومتتسلط  یتنها نابودی یا در محاق رفتن فضتای مشروطیت باشد. در

اما  ،ممکن نبود یگربه شتتکل ستتابق د یتمشتتروط ظهور حکومت نظامی محقق شتتد. با انحلال مجلس،

 یزیتبر خواهانه مشتتروطهبودند. هنگامی کها همچنان معانی و ارزش نمادین خود را حفظ کردهمکان

ن عمارت بلکه پس گرفت ،شان نه تسخیر ارگ حکومتی، هدفبه تصرف تهران عزم کردند بختیاریو 

                                                      

 .1۸4،ص2، جتاریخ بیداری ایرانیانالاسلام کرمانی، ناظم 1

 .۸۸۳، ص2، جایران تاریخ مشروطۀاحمد کسروی،  2

   .211۱، ص۹، جالسلطنهروزنامۀ خاطرات عینقهرمان سالور،  ۹
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ر خود گویای آن استتت که در نظر این نیروی تازه، شتتهر ی مکان مجلس بود. این امبهارستتتان به منزله

 ورایمجلس شتتکه  ،ارگ حکومتی نه دیگر کانون قدرت آن وی ملت، هخانشتتاه که  تختگاهدیگر نه 

 بود. ملی

 

 
 مشخص است. ریبهارستان در مرکز تصو دانیو م یمل یفتح تهران. سردر مجلس شورا یتابلو

وطه، ی انقلاب مشربا تغییر در فهم از وطن همراه بود. در آستانهتغییر در فهم از شهر در این دوره 

ی بیماری تشبیه شد که به پرستاری و یاری فرزندانش نیاز داشت. این فهم هزارسالهوطن به مادر شتش

 1ت.کرد و در مقابل آن قرار گرف تضعیف ،مقام شاه را به مثابه پدری قیّم و وصی فرزندان ،تازه از وطن

جا که بسیاری نام تا آن 2های این زمان ظهوری زنانه یافت، انقلاب مشروطه نیز در بازنماییاینعلاوه بر 

                                                      

 .1۱۸ -۳2، صتجدد بومی و بازاندیشی تاریخنک: توکلی طرقی،  1

تخت پایبازنمایی انقلاب مشروطه به صورت زن ممکن است ملهم از انقلاب فرانسه باشد. نک: دیوید هاروی، پاریس،  2
 .۳۱ -۳۸، صمدرنیته
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خواهان به چنین در آثار این دوره تقابل میان مستبدین و مشروطههم 1دخترانشتان را مشروطه گذاشتند.

نه از وطن و انقلاب بازنمایی شتتد. این تصتتویر مادرانه و زنا صتتورت تقابل میان پدر تاجدار و مام وطن

ا نام ی مکان بروز مشروطیت و ببهارستتان به منزلهعمارت شتهر نیز بازتاب یافت.  فضتاهای نوعی دربه

ر ی نمادی از هیبت پدبه منزله توپخانه میدان لِو در مقاب شتتد ی خود به نمادی از مام وطن تبدیلزنانه

 2اهوجه نظامی این میدان، در فرم نمادین توپاش علاوه بر تتاجتدار وطن قرار گرفت که هیأت مردانه

هایی یتها و مسهولو نقش ندتولدی دوباره یافت مردم شهربود که  بهارستان نیز نمایان بود. از دامن مادر

که  استبدادبلد  منفعل یسکنه باکه  تبدیل شدندای به ساکنان بلد مشروطه پذیرفتند؛ به این ترتیب، تازه

ل ی این امر احستتاس تعلقی به این مادر شتتکند. درنتیجهتشتتدام بودند تفاوتی آشتتکار نیازمند پدری قیّ

دن بسته ش« توپ»گرفت که در حضور مداوم مردم در این مکان و دفاع از آن نمایان بود. در نهایت به 

ای که شتتتاید تمام داستتتتان مجلس شتتتکلی از تعرض و تجاوز به مام وطن را به خود گرفت. استتتتعاره

آورد، بالید و با خشونت سرکوب هویتی مترقی و نوجو که سر بر  ؛ داستانرا در خود داشتت مشتروطه

 ۹شد.

                                                      

کند که یالدوله اشاره مچنین عینآقای مهندس سیدمحمد بهشتی در گفتگویی با نگارنده به این نکته اشاره کردند. هم 1

یرش داد. )قهرمان تغی« مستوره»گذاشته بود که بعد از به توپ بستن مجلس به « مشروطه»الدوله نام یکی از دخترانش را وثوق

  .(21۸2، ص۹ج، السلطنهروزنامۀ خاطرات عینسالور، 

، دخیل بستن زنان به این توپ را نشانی از سمبل مردانگی توپ دانست. )با تشکر از مهنام نجفی برای توپ مرواریصادق هدایت در  2

 اشاره به این موضوع.(

های زنانه در شهر در این زمان محدود به این نگاه استعاری نیست. بلکه در زندگی عینی نیز نمود یافت. برای مثال در سرکوب هویت ۹

بستند،  افتتاح کرد. هنگامی که مجلس را به توپ« دبستان دوشیزگان»ای با عنوان بی خانم استرآبادی، مدرسههمان سال نخست مشروطه بی

بلوی انگیز است، از این رو مجبور شدند تاای شهوتواژه« دوشیزه»گفتند که ها میسته شدن این مدرسه افزایش یافت. آنفشارها برای ب

 مدرسه را پایین بیاورند و با کاغذی روی آن را بپوشانند. پس از آن فقط دختران چهار تا شش سال در این مدرسه پذیرفته شدند. )مهرانگیز

 .(2۸ -24، صبی خانم استر آبادیری: دختر بیخدیجه افضل وزیملاح، 
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ذ: به صورت زن/فرشته. مأخ تیمشتروط ییچپ: بازنما ری.  تصتوجانیآذربا ۀراستت: تقابل مام وطن و پدر تاجدار. مأخذ: روزنام ریتصتو

 .نیملانصرالد ۀروزنام

سوم:  یپرده  

شهر یمصادرهی مجلس، مصادره  
 ندیفرآ یعیطب یجهیملت مدرن را نت-دولت یریگشتتکل ندینخستتت مشتتروطه، فرآ یهاستتال در 

 انیس از پاپ یاسیو س یاجتماع یثباتی. اما بروز بدانستندیم در سطح جامعه یمل یگسترش خودآگاه

 یقفتمان تلگ نیخواهان، نشانگر شکست نظامِ برآمده از او فتح تهران به دست مشروطه ریاستتبداد صغ

تفاوت، م یایو در بازخوان« استتتبداد منور»که با طرح  دیانجام انهیاقتدارگرا یکردیامر به رو نیشتتد. ا

 گرایمل یها. گروهدانستیم« ملت»از نخبگان آگاه را مسهول ساختنِ  مقتدر و متشکل« دولتِ» بارنیا

در  یرِ ملدولتِ مقتد تیدر نها وبودند  یاپروژه نیتحقق چن یو نخبگان روشتتتنفکر فاقد ابزار لازم برا

 یبود و برا تیدولت فرزندِ هرچند ناخلفِ مادرِ مشتتتروط نیا 1محقق شتتتد. یستتتلطنتت پهلو هتتیه

 رو، نی. از اردیگ تیاز آن را هر چند در ظاهر به عار یاتیبه خود ناچار بود خصوص یبخشتتیمشتروع

تجدد منور و م یاستتتبداد در پس نقاب یچهره ییجز با بازآرا رانیدولت مدرن در ا نینخستتت نیتحقق ا

ارها همراه بود و به سازوک یاتازه ییهاتیمتفاوت از استتبداد که با نقش و مسهول یاممکن نبود. چهره

 داشت. ازیتصاحب فضا و گسترش کنترل خود بر آن ن یراب یمتفاوت یو شگردها

                                                      

 .1۱۸-1۱۸، ص «پاتریمونیالیسم؛ تحلیلی از دولت در عصر پهلویمدرنیسم و شبه»ابراهیم توفیق،  1
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 اول یپهلو یتهران در دوره یکالبد راتییتوسعه و تغ ینقشه

فرآیند تحقق این دولت و بازآرایی وجه استبدادی آن، با تغییرات کالبدی گسترده در سطح شهر 

ملت مدرن -ی ساختن دولتمعماران و طراحان شهری در خط مقدم پروژه آن هنگامتجسم یافت. در 

ادی همراه ای از استبدگام نخست در روند تغییرْ با تلاش برای نمایش نوعی گسست از  آن گونه 1بودند.

شد. این امر با برداشتن باروهای شهر و حذف عنوان دارالخلافه از بود که در ضدیت با مشروطه فهم می

 ی آن صورتهای محوطهای از ساختمانچنین با تخریب باروهای ارگ سلطنتی و بخش عمدهو هم 2آن

تر جایگاه رفیعش در ذهن ساکنان شهر مخدوش شده بود، تخریب ارگ سلطنتی، که پیش ۹گرفت.

                                                      

 «ساختن ملت و معماری مدرن در ایران قرن بیستم»نک: تالین گریگور،  1

   ۱۳ص ،در فضای شهر ایرانیمیدان بهارستان: تجربه نووارگی  زهرا اهری و سیدمحسن حبیبی، 2

 1۹. ص «1۹2۱-1۹۱4تهران:  دولت و توسعه»سیدمحسن حبیبی،  ۹
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ی تکین و متعیّن حکومت از شهر بود. این چنین، علاوه بر نمایش گسست، به معنای حذف چهره

های ی خود در شهر، گاه متظاهرانه و در پس نقابهصت بیشتری یافت تا با تکثیر چهرحکومت فر

مال کند. این تر اعچهره، قدرتش را از مجرای مناسباتی پیچیدهتر و بیهایی پنهانمتفاوت و گاه به شیوه

هنی ذکاست و مقابله با آن را چه به لحان عملی و چه به لحان پذیری حکومت میتکثر از آسیب

ی شهری به بسط و تغییر تصویر دولت و تبدیل آن به کرد. در این زمان مداخلات گستردهدشوارتر می

ی جاحاضر و بر فراز شهر کمک کرد. نیرویی که با حق انحصاری سلب مالکیت به بهانهنیرویی همه

اخلاتْ ایجاد ی اصلی مداش را پیاده کند. شاکلهی شهریهای گستردهتوانست طرح 1منافع عمومی

ها را بر ها و بازار، نخستین تر های جدید و تعریض مسیرهای پیشین بود که با شکافتن محلهخیابان

و همچنین اتکای « ایرانِ نوین»ی دولت در ساختن پروژه 2پیوندهای دیرین محلی و صنفی وارد کرد.

ایی تازه را برانگیخت. معماری نیازی عظیم به ایجاد نهادها و بناه ۹روکراسی مدرنوآن بر ارتش و ب

ی دولت نمادین این بناها که عمدتاً برگرفته از معماری دوران ایران باستان بود به نشانی از قدرت و اراده

  4بدل شد.

ی شتتهر و دولت، مجلس و میدان بهارستتتان نیز تعریفی تازه یافتند. در این بازآرایی توأمانِ چهره

ی ی شتتهر بود که به ستتبب توستتعهکی از اجزای اصتتلی در ستتاختار تازهدر این زمان میدان بهارستتتان ی

های جدید و قدیم بدل شتتد. وآمد ستتواره به مفصتتل میان بخشجدید رفت یشتتمالی تهران در شتتبکه

های گستتتترش عناصتتتر تفریحی و تجاری و همچنین نهادهای آموزشتتتی در مجاورت میدان و خیابان

 ترین نمودهای آن، حضتتتور کافهتفریحی انجتامید که مهماطرافش بته تقویتت کتارکردی فرهنگی و 

سازی، آباد بود. کفها در خیابان شاهلقانطه در مجاورت میدان و همچنین گشتایش برخی کتابفروشی

آن  کشی اطرافی میدان و نردهایجاد فضای سبز در میانه بندی و جداسازی بخش سواره و پیاده،سطح

                                                      

 .  «اعتراضات مردم به نوسازی شهری در دوره پهلوی اول. »شهرام یوسفی فر محمدامیر شیخ نوری سهیلا صفرینک:  1
 .«1۹2۱-1۹۱4تهران:  دولت و توسعه»نک: سیدمحسن حبیبی،  2

 1۸۳ص ،ایران بین دو انقلابیرواند آبراهامیان،  ۹

 «یران قرن بیستمساختن ملت و معماری مدرن در ا»نک: تالین گریگور،  4

http://ensani.ir/fa/article/author/22010
http://ensani.ir/fa/article/author/22010
http://ensani.ir/fa/article/author/1428
http://ensani.ir/fa/article/author/1428
http://ensani.ir/fa/article/author/34613
http://ensani.ir/fa/article/author/34613
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به این  1های تجدد در این دوره بود.یگر تغییرات کالبدی میدان و جلوهو نصب تیرهای چراغ برق از د

ه آن فضتتای یله ک یتر به خود گرفت و خاطرهشتتدهتر و تعریفای رستتمی، معینترتیب میدان چهره

 پنهان شد. داد در پس این چهرههای متکثری از حضور را در خود جای میتجمعات و شکل

 

 
 یپهلو یدر دوره یو پس از مداخلات کالبد شیبهارستان پ دانیم

عملاً  2های مستقلشدن روزنامهچنین بستهدر این زمان بر اثر ممنوعیت احزاب و تجمعات و هم

مطیع،  نویسد به نهادیکه آبراهامیان میامکان خلق سیاست در میدان از میان رفته بود. مجلس نیز چنان

سوزی آتش ۹آراسته برای پوشاندن بدن عریان حکومت نظامی.خاصیت بدل شد؛ لباسی تشریفاتی، و بی

فرصتی مهیا کرد تا تغییر هویت این نهاد با تغییرات کالبدی  1۹1۱بخشی از ساختمان مجلس در سال 

بنای آن تکمیل شود. در بازسازی مجلس از معماری ایران باستان الهام گرفته شد که برای حکومت 

  4ای نمادین داشت.پهلوی جنبه

                                                      

. این مقاله به 1۱۸-۱۳ص ،میدان بهارستتتتان: تجربه نووارگی در فضتتتای شتتتهر ایرانی زهرا اهری و ستتتیدمحستتتن حبیبی، 1

 دار این کتاب است. ی پهلوی بسیار وامخصوص در بخش تحولات کالبدی و فضایی میدان در دوره
 1۸2ص ،ایران بین دو انقلابیرواند آبراهامیان،   2

 همانجا  ۹

 .1۱۸-۱۳ص ،میدان بهارستان: تجربه نووارگی در فضای شهر ایرانی زهرا اهری و سیدمحسن حبیبی، 4
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 یپهلو یدر دوره یو پس از بازساز شیساختمان و سردر مجلس پ

ترین عنصر کالبدی در بازنمایی این نهاد بود تخریب شد و سردر سردر قدیمی مجلس نیز که مهم

کنونی بر جای آن نشتستت. گویی حکومت با این تغییرات در پی زدودن خاطرات انباشت شده بر این 

ری به نمایش بگذارد. قرارگیی دولت و ملت را بخش از رابطهتصویری مشروعیت تا بتواند 1کالبد بود

شده از حضور سیاسی ی میدانی تهیدر میانه 2ی دو متری رضتاشتاه بر روی سکویی سه متریمجستمه

مردم به تمامی گویای وضتتعیت بود. به این ترتیب، تصتتویری متناقض از مجلس شتتورای ملی شتتکل 

پس  های متکثر دولت دری ملت که رستتتاخیز ارگ ستتلطنتی و یکی از چهرهگرفت که دیگر نه صتتدا

 نقابی متظاهرانه و به غایت دیگرگونه بود.

 
 یمل یمجلس شورا دیو جد میسردر قد

ی ی متفقین به ایران و استتتعفا و تبعید رضتتاشتتاه خلاء قدرتی پدید آمد که ستترآغاز دورهبا حمله

ملی راه برای حضور  احزابکوتاهی از مشتارکت ستیاستی شد. با گشایش احزابی چون حزب توده و 

                                                      

 همانجا 1

 1۱4همان، ص  2
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برخی نیروهای ملی در مجلس گشتتوده شتتد و این امر به فعال شتتدن ستتیاستتی بخش وستتیعی از مردم 

اف آن های اطردر چنین شرایطی بود که زندگی سیاسی و اجتماعی میدان بهارستان و خیابان 1.انجامید

ستقل های مجانی دوباره یافت. در این زمان میدان به مقر دفاتر احزاب مختلف سیاسی و برخی روزنامه

تهاتر نیز در های آباد بیش از پیش گسترش یافت و سالنها در خیابان شاهتبدیل شد. حضور کتابفروشی

ترتیب، حیات سیاسی و فرهنگی میدان توأمان تقویت  به این 2زار مستقر شدند.این خیابان و خیابان لاله

  ی دولت و ملت بدل کرد.ی تلاقی و مواجههاین مکان را به عرصهشد و  

ی این دوره دکتر محمتد مصتتتدق بود؛ فردی درون دولتتت و همزمتان نمتادی از ترین چهرهمهم

ر اتکای مصدق به مردم بار دیگرزات دموکراتیک ملت بر ضتد استتبداد داخلی و استعمار خارجی. مبا

فرصتتتت حضتتتور جمعی مردم و خلق ستتتیاستتتت را در میدان فراهم کرد. در این زمان تجمعات میدان 

بهارستتان نه در حمایت از مجلس بلکه عمدتاً به فرصتی برای حمایت از مصدق در مخالفت و تقابِل با 

ی مهم همین تغییر مرکز ثقل تجمعات از صحن مجلس به میدان بهارستان است؛ جلس بدل شد. نکتهم

جا پناهی خیابان و در تقابل با آن نهاد. تقابل مجلس و میدان تا آناز پناه یک نهاد به خودایستتایی و بی

ر وش مردم دوزیری را در میان تجمع خودجهایش پس از نخستبود که مصتدق یکی از نخستین نطق

 ایدشده جا جمعپرست که اینای مردم، شتما مردم خیرخواه و وطن» میدان بهارستتان چنین آغاز کرد:

با این تفستتیر حضور و  ۹«ای مخالف مصتالح مملکت هستتند مجلس نیستت.اید و آنجا که عدهمجلس

دیل بخش بدل شد و راه را برای تبنیاز از توسل به قدرتی برتر، خودْ به امری مشروعیتتجمع مردم، بی

 ها و اعتراضات مردم گشود.ی بیان خواستترین عرصهخیابان به اصلی

                                                      

 4۱-42، ص دولت  و انقلاب در ایرانحسین بشیریه،  1

 .122-1۱۸ص ،میدان بهارستان: تجربه نووارگی در فضای شهر ایرانی زهرا اهری و سیدمحسن حبیبی، 2

 .۱(، ص 1۹۹۱مهر  4)تاریخ:  ۸۸2۸ش  روزنامه اطلاعات، سال بیست و ششم، ۹
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 یمل یتجمع هواداران مصدق در مقابل مجلس شورا

ام تیر به نمایش درآمد. چند روز پیش از این واقعه ی سیقعهاوج تقابل میان مجلس و میدان در وا

این استعفا  نویسدمصدق بر سر اختلاف با شاه برای نظارت بر ارتش استعفا داد. چنان که آبراهامیان می

تر شتکلی از توسل به مردم در مقابل اعمال کنترل و محدودیت از سوی شاه بود و چنان که انتظار بیش

با اعتصتاب و اعتراضتتات  1۹۹1ام تیر در نهایت روز ستی 1شتدید مردم را برانگیخت.رفت واکنش می

های اصلی شهر خیابان ای نظامی به خود گرفت. بازار وستراسری تهران آغاز شد و همزمان شهر چهره

هران مصّور ی تمجله ینوشتهتقابل ملت با خشونت عریان ارتش و نظامیان تبدیل شد و به  یبه عرصته

                                                      

 . ۹۹۹یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص  1
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ویژه اطراف به راه افتاد. مناطق کارگرنشتتین شتترق تهران به 1«های تهرانوج خون و آتش در خیابانم»

 2ترین مراکز درگیری بود.ها و همچنین مستتتیر از دانشتتتگاه تهران تا مجلس از مهمآهن و کارخانهراه

ه بود، برای صورت گرفتای که از بالا و به منظور تحکیم نهاد قدرت گونه تغییرات کالبدی و نهادیاین

بیان مطالبات مردم و خواستت دموکراسی از پایین به خدمت گرفته شد. اما جدال اصلی چنانکه گفتیم 

میتان حکومتت نظتامی و مردم. مردم با هدف تحصتتتن در مقابل مجلس و  ،میتان مجلس و میتدان بود

خوْد مملو از نظامیانی بود  دادخواهی از کشتار ارتش راهیِ مجلس و میدان بهارستان شدند. اما مجلس

ی به این ترتیب، آن لباس آراستتتته از پیکره ۹ ها آتش گشتتتود.که با نزدیک شتتدن مردم، بر روی آن

در شتتترح ماجرا از قول یکی از نمایندگان نوشتتتت:  باختر امروزی روزنامه حکومت نظامی کنار رفت.

مگر »و از زبان دیگری پرسید: « کردنمی روی آنها خالیهمجلس که مال این مردم نیست اگر بود تیر ب»

 4«.نید؟کی آنها خالی میها با پول مردم بدبخت این کشور تهیه نشده است چرا به سینهاین فشنگ

 نشینی ارتش و حکومت انجامید و به این ترتیبی سی تیر در نهایت با مقاومت مردم به عقبواقعه

ی مرداد فرصت کوتاه برای حضور مردم بر صحنه 2۱در طول حدود یک سال تا پیش از کودتای 

یز در چندی بعد ن سیاسی شهر تداوم یافت. اوج این حضور در سالگرد شهدای سی تیر به ظهور رسید.

« قلدر» و« دیومهیب»ی مردم مجسمهوپنجم مردادماه، در بیستپی نخستین تلاش ناکام برای کودتا، 

  ۱ایران را به جای آن برافراشتند.رنگ رضاشاه را پایین کشیدند و پرچم سه

                                                      

 .1، ص 4۸۸ی تهران مصور، شماره 1

 .۹۹۱یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص  2

 ۱(، ص 1۹۹1تیر  ۹1)تاریخ  ۱۸۸روزنامه باختر امروز، ش  ۹

  همانجا 4

 .۸و  1(، ص 1۹۹2مرداد  2۸)تاریخ  11۸۹روزنامه باختر امروز، ش  ۱
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 (1، ص 11۸۹سمت راست از روزنامه باختر امروز، ش  ری)تصو 1۹۹2مرداد  2۱رضاشاه توسط مردم در  یمجسمه دنیکش نییپا

مرداد به پایان رسید. بار دیگر  2۱با این حال دولت ملی مصدق دولت مستعجل بود و با کودتای 

لی و حزب توده سرکوب و متلاشی شدند و امکان مخالفت ی ماحزاب سیاسی به خصوص جبهه

با نظارت و دخالت حکومت بر انتخابات، مجلس بیش از پیش  1یافته با حکومت از میان رفت.سازمان

از اعتبار ساقط شد و حیات سیاسی میدان نیز کمابیش از میان رفت. حکومت با قلمروزدایی از ملت 

چنین و هم 2ی میدانی رضاشاه در میانهبا بازگرداندن مجسمهی خود را بر میدان و مجلس سیطره

کومت ی حی سیطرهترین جلوهعیان. های دولتی در آن مکان به نمایش گذاشتبرقراری مراسم و جشن

به نمایش درآمد: جشنی سراسر حکومتی با  1۹۹4مرداد  14در سالگرد پنجاه سالگی مشروطیت در 

از سفرا و نمایندگان خارجی گرفته تا رؤسای دربار و امرای ارتش و البته نزدیک به سه هزار نفر مهمان 

اصلی این صحنه محمدرضاشاه بود که در سخنان ابتدایی خود از ترقیّات و  یبدون حضور مردم. چهره

با تمامی در تعارض با بهمراسمی  ۹ش صورت گرفته بود.«به دستِ قادر پدر تاجدار»تحوّلاتی گفت که 

شد و  4های ملت برگزارهای مردمی و با خطابهشن سالگرد مشروطه که تماماً به دست انجمننخستین ج

    ۱شاه( فقط به نمایش تمثالی از او اکتفا کرد.در غیاب شاه وقت )محمدعلی

                                                      

 .۹4۱یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص 1

 .12۳و  111ص  ،میدان بهارستان: تجربه نووارگی در فضای شهر ایرانی زهرا اهری و سیدمحسن حبیبی، 2

میدان بهارستان:  (. همچنین نک: زهرا اهری و سیدمحسن حبیبی،1۹۹4مرداد  1۸. )4، ص۱۸44ی اطلاعات، ش روزنامه ۹
 .1۹۱-1۹4ص  ،تجربه نووارگی در فضای شهر ایرانی

 .14۱ی مجلس، ش روزنامه 4

 .244، ص«ورقی از تاریخ انقلاب مشروطۀ ایران: خاطرات ولدمیرزا نصرالله تفرشی»محمد معینی،  ۱



 ی ملت؟دارالخلافه یا خانه/  ۹1

 
 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

با تصتتاحب مجلس و میدان بهارستتتان به دستتت حکومت، کانون اعتراضتتات و تجمعات مردم 

قلاب کنونی( و اطراف دانشتتگاه تهران منتقل شتتد. این امر با  جابجایی به خیابان شتتاهرضتتا )انتدریج به

به   1ها از اطراف مجلس و استتتقرارشتتان در امتداد آن خیابان همراه بود.مراکز فرهنگی و کتابفروشتتی

ای نداشتتتند. مهمترین نمود ، مجلس و میدان جز نقشتتی حاشتتیه۱۸این ترتیب در وقایع منتهی به انقلاب 

و همچنین تظاهرات طرفداران 2ی رضتتاشتتاهی مجستتمهت در میدان، پایین کشتتیدن دوبارهاین اعترضتتا

و همزمان با  1۹۱۸بهمن  22در نهایت مجلس شورای ملی در  ۹دموکراسی بود.قانون اساسی و سوسیال

های نخستینِ پس از انقلاب، همچنان برخی در گشتایش 4پیروزی انقلاب به تصتاحب انقلابیون درآمد.

 گرایان، در اطراف مجلس برگزار شد. ، عمدتاً از سوی ملیتجمعات

ی رفاه واقع در ضتتلع الله خمینی به ایران نخستتتین محل اقامت او مدرستتهدر پی بازگشتتت آیت

گرایان برای پرورش ی مدارس مذهبی بود که استتلامشتترقی ستتاختمان مجلس بود. این مدرستته از زمره

ی زودی از این محل به مدرستتتهنهاده بودند. اما به دلایلی وی به نیروهتای معتقتد و وفادار به خود پایه

جایی را کوچک بودن این مدرستتته و علوی واقع در خیابان ایران نقل مکان کرد. برخی علت این جابه

رفت و برخی دیگر نیز دور کردن او از نیروهای اند که به دیدار وی میحجم بتالتای جمعیتی دانستتتتته

اب در ی بعد از انقلهای که در این محل بیشتر حضور داشتند. اما نخستین اعدامنزدیک به نهضت آزاد

 ی رفاه انجام شد. بام همین مدرسهپشت

                                                      

 .14۱-1۹۸ص  ،میدان بهارستان: تجربه نووارگی در فضای شهر ایرانی زهرا اهری و سیدمحسن حبیبی،  1

 (1۹۱۸دی  2۸) ۸، ص 1۱۸1۱ی کیهان، ش روزنامه  2

 (1۹۱۸بهمن  ۱) 1، ص 1۱۸22ی کیهان، ش روزنامه ۹

 (1۹۱۸بهمن  2۹) 1، ص 1۱۸۹۸ی کیهان، ش روزنامه 4
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 در مقابل آن یمسلح و سنگربند ونیتوسط انقلاب یمل یتصرف مجلس شورا

 ؛ه بوداهای سیاسی همرم جدیدِ پس از انقلاب با سرکوب شدید احزاب و نفی تکثرااما استقرار نظ

نظمی جدید با ستازوکارهای خاص خود برای تصاحب و کنترل فضا. پس از انقلاب نیز مقاومت مردم 

به اشکال گوناگون و در سطوح متفاوت ادامه یافت اما آنچه بر نهاد مجلس و مکان استقرار آن گذشت 

 بیشتر بازتاب سازوکارهای کنترل و سلب مالکیت عمومیِ فضا از سوی حکومت بود.

رکزی آن در بود که دفتر م« ی انقلاب اسلامیکمیته»نخستین نهادی که پس از انقلاب تشکیل شد 

این کمیته در محلات مختلف شهر و تحت نظارت مساجد  1ساختمان مجلس شورای ملی مستقر شد.

ی تهها از میان مردم بود. کمیآوری اسلحهی آن در گام نخست تأمین امنیت و جمعشکل گرفت و وظیفه

ا در ر نقش تریننظامی و تا حدی خودسر درآمد که مهم تدریج به صورت نهادی متشکل،انقلاب به

ردم ی مشهر و زندگی روزمرهفضای سرکوب احزاب، حذف تکثر سیاسی و همچنین امنیتی کردن 

می انتظاو ژاندارمری ادغام شد و به تأسیس نیروی  شهربانیبا  1۹۸۱داشت. این کمیته در نهایت در سال 

                                                      

ت، و عزت دوستتمحستتن رفیق الله مهدوی کنی، گذاران کمیته )مانند آیتاند به خاطرات پایهتوبرای اطلاعات بیشتتتر می 1

 شاهی( رجوع کنید.
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ی جمهوری اسلامی ایران)ناجا( انجامید. اما امتداد حضور کمیته در این نهاد بیش از همه در یگان ویژه

 است.  داشته مختلفهای در سال مهار اعتراضات درترین نقش را در ناجا نمود داشت که مهم

ای عمومی با روند کنترل و نظارت بر نهادها و فض در کنار این گفتمان امنیتی و نظامی،

ریح نیز بر خلاف نص ص« مجلس شورای ملی»ی این امر، سازی تشدید شد. در نتیجهسازوکارهای اسلامی

« سلامیمجلس شورای ا»بودند به و با رأی نمایندگانی که باید پاسدار این قانون میاولیه قانون اساسی 

 .نمادین یافتتبلوری از نهادی ملی به نهادی حکومتی  آن تغییر کرد و دگردیسی

 
 مختلف یهاتهران در دوره یتوسعه ینقشه

تغییر نام و هویت مجلس با تغییر مکان آن همراه بود. مجلس بدون طی کردن روندی شفاف و به 

سنای »ی اطلاعات با انتقاد از این تصمیم، به کاخ سنا منتقل شد. مطلبی در روزنامه« مسهولان»تصمیم 

« ودندگذرانده ب عمری را به نوکری رژیم شاه»که « الارضمفسدین فی»که  را بنایی دانست« آریامهری

 تداوم»و « مشروطیت»که ساختمان بهارستان یادگاری بود از شدند در حالیدر آن گرد هم جمع می

گان نمایند»مکانی نامناسب برای  کاخ سنا به مثابه« پرزرق و برق»و  1«غربی»همچنین معماری «. انقلاب

                                                      

 (1۹۱۳اردیبهشت  ۹1. )تاریخ: 2، ص 1۸14۸ی اطلاعات، ش روزنامه 1
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در کاخ سنا ماند و زمانی که قرار شد به بهارستان  1۹۱۹اما مجلس تا سال  1تصویر شد.« ستضعفمردم م

 یساز در بخش شمالی محوطهبازگردد نه به بنای قدیمی مجلس شورای ملی که به ساختمانی تازه

ز آن امجلس منتقل شد. معماری و فرم ساختمان جدید مجلس انتقادهای بسیاری را برانگیخت اما فراتر 

ی تاریخی شهر و گسستن پیوند تاریخی این نهاد و میدان بهارستان به از میان رفتن بخشی از حافظه

ترین المان کالبدی آن سردر مجلس ی مکان تجمع مردم بود. برخلاف مجلس شورای ملی که مهممنزله

 عمدتاً با فضای داخلیی این نهاد با شهر و مردم بود، مجلس جدید ی پیونددهندهو در حقیقت آستانه

 شود. ها در ذهن مردم تداعی میی تصویر رسانهآن و به واسطه

های کمیسیون و اداری مترمربع است و ساختمان 2۱۱۱۱که زیربنای ساختمان جدید حدود با آن

های ی کمبودِ جا، بار دیگر زمزمهتوجه دارد اما فقط با گذشت چند سال به بهانهمجزا با وسعت قابل

طرح  2ی آن سربرآوردند.های جدید در محوطههای ساختمانی مجلس به گوش رسید و اسکلتوسعهت

ی مجلس این بار پا را فراتر گذاشت و عملاً  فضای عمومی شهر را به تملک مجلس درآورد و به توسعه

جلس وسط م، به این قلمرو انجامید. تصرف خیابان مردم ت«مردم»، خیابان الحاق خیابان شرقی محوطه

شود اما استفاده می« خرید»ی از واژه« تصرف»ی خود به تمامی گویای وضعیت است. البته به جای واژه

ی مجلس اند. با این حال توسعهدقیقاً معلوم نیست که چگونه با پول مردم خیابان مردم را از مردم خریده

هایی که ل و جنوب ادامه دارد. توسعهی آن از شماهای توسعهی شرقی محدود نماند و زمزمهبه محوطه

فت محلی های بیشتر و تخریب باهای کلان به تصرف خیاباندر فرآیندهایی غیرشفاف و با صرف هزینه

ترین سهمی ندارند و ناچار به واگذاری گیری کوچکهای تصمیمانجامد. مردم محلی در فرآیندمی

 کند.اش تهی میتاریخیی کان را از حافظهشوند. امری که بیش از پیش این مهایشان میخانه

ه قدرتش ی ملت است. ارگی کاین قلمروگسترانیْ عینیت یافتن شکلی از ارگ حکومتی به جای خانه 

گیرد. اما این ارگ برخلاف گذشتتته نشتتانی از تجمیع و تمرکز قانون می بر رویرا از حق انحصتتاریش 

هره چقدرت نیستت. وجود نهادهای متعدد قدرت در جمهوری اسلامی به شکلی شاید هوشمندانه به بی

های نه چندان استت و نهادی چون مجلس صرفاً یکی از چهرهشتدن بیش از پیش حاکمیت منجر شتده
                                                      

 (1۹۱۳خرداد  24. )تاریخ: ۱، ص 1۸1۸4ی اطلاعات، ش روزنامه 1

. همچنین: مهلا لشکری و 1۸-1۱، ص 1۹۳۱، نیمه دوم شهریور 1۱نامه جامعه پویا، شماره ی مجلس نک: دوهفتهی طرح توستعهدرباره 2

المللی و سومین ، اولین کنفرانس بین«مجلس شورای اسلامی ارزیابی ساماندهی مجموعه بهارستان با تأکید بر طرح توسعه»ستمیه رضایی، 

  1۹۳۱و منظر شهری پایدار، فروردین ماه  کنفرانس ملی معماری
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چهرگی است. نهادی که بیش از آنکه نمادی از قدرت باشد، صرفًا فضا ن بیآراستته برای پوشتاندن ای

کند. این الگوی اشتتغال فضتتا زداید و آن را خالی از امکان میکند؛ گذشتتته را از آن میرا اشتتغال می

شتهر نیز نمایان است. به این ترتیب عملًا با شکلی از  هایمحدود به این مکان نیستت و در ستایر بخش

ز راندن و طرد بیشتر مردم از مرکای عمومی به دست حکومت مواجهیم که تنها با به حاشیهتملک فضت

شود. شهری که با حذف مردم هر روز بیش از پیش شکلی از مقر حکومت )دارالخلافه( شهر محقق می

 گیرد.را به خود می

 
 مجلس یدر حال ساخت در محوطه یهاساختمان یهااز اسکلت یینما
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 22/2/۳۳مصوب شواریعالی معماری و شهرسازی  یاسلام یمجلس شورا یعهطرح توس

مرور اجمالی آنچه پس از انقلاب بر مجلس و مکان آن گذشت تنها نمایانگر بخشی از 

سازوکارهای متکثر تصاحب و کنترل فضا در این دوره است. سازوکارهایی که گاه با خشونتی عریان 

های ها و طرد مردم از فضاها و مکانی این قلمروزداییکنند. در نتیجهمیچهره عمل تر و بیو گاه پنهان

شهری است که وضعیت موجود بیش از هر چیز با مفاهیمی چون انسداد و ترس از عصیان و فروپاشی 

های فرودست با احساسی از استیصال و ناتوانیْ توأمان های گروهاست. بسته شدن افق امکانخورده گره

بندد. همین مسدود شدن تخیل است که آینده را محدود های تازه میراه را حتی بر تخیل افق شود ومی

کند که حاصلی جز تشدید انقیاد نخواهد داشت. رهایی از این تنگنا و از جای هایی کاذب میبه دوگانه

اهد بود؛ به یاد وی اکنون در گذشته و آینده میسر نخبرخاستن و از سرگرفتن مبارزات جز با امتداد لحظه

چنان نآ سپردن و پاسداری از هر آنچه در این مسیر خلق شده و بر جای مانده است و شهامت تخیل آینده

ن چهره نیازمند به کار گرفتکه پیش از این نبوده است. مقابله با این قدرتِ متکثرِ هزارچهره و بی

ر های خودمان داریم. نیاز به حفظ کردن هنقشه تر و متکثر است. ما نیاز به تقویم وهایی خلاقانهشیوه

 گاه نبوده است.  خواهد چنان نابودش کند که گویی هیچآنچه که قدرت می

ها، از مبارزات ملت همواره یک نوع از مکان بر جای مانده استت: رغم تمام این قلمروزداییعلی

هایی با بر هم زدن آن در پی خلق افق ای که زمانی بر روی صحنه وشدههای مبارزِ کشتهمکان دفن بدن

هایی که انباشتت تمام آن مبارزات و خشم و درد یک ملت را در خود نهفته دارد. از تازه بودند. مکان
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هایی شدگان در سرتاسر این سرزمین. مادیت انکارناپذیر بدنی کشتهبابویه تا تمام گورهای پراکندهابن

ی به واسطهتنها  .کنندی فضتا توستط حکومت مقاومت میصتانهی حریکه هنوز هم در مقابل مصتادره

 توانند این مبارزه را ادامه دهند. ماست که می

ستتف موقعی خواهد بود که أجای ت»که مصتتدق در ستتالگرد شتتهدای ستتی تیر تأکید کرد: چنان

ه دست است بای که لازم دریغ فرزندان خود نتیجههای بیخدای ناخواسته ملت نتواند از این فداکاری

از   1.«دای که شتایستتته استت نتواند تحصتیل کنهای مقدستی که ریخته شتده بهرهآورد و از این خون

 شده است؛ از یاد بردن و تسلیم شدن.ایم جای تأسف از یاد بردنِ مسیرِ طیجا که ما ایستادهاین
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