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درآمد
دفتر حاضر جلد دومِ "در جستجوی پاسخ" است که دفتر نخست آن ،شامل همهی گفتگوهای من با
زنده یاد داریوش همایون ،سال پیش ـ ژانویه  8118ـ توسط انتشارات "بنیاد داریوش همایون ـ
برای مطالعات مشروطهخواهی" منتشر گردید" .در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم" شامل  52گفتگو با
 83تن از ایرانیان اهل نظر ،سیاست و ادب و هنر است که از میان حدود سیصد گفتگوی انجام شده
با دهها تن دیگر از هم میهنان ،در طول بیش از یک دهه ،برگزیده و در یک اثر ،مشتمل بر شش
فصل ،انتشار یافته است.
عناوین ششگانه فصلها ( گسترهی دین در حیات اجتماعی ایرانیان ،گذر از ژرفای عقبماندگی،
ایران در کانون اندیشه مدرن ،جامعه و سیاست در ترازوی ارزش آزادی و فرهنگ انسانی ،جایگاه
مصالح ملی در فرایافت استقالل و جهانگرائی ،رشد اجتماعی ـ اقتصادی بر گرانیگاه آزادی و
استقالل انسان) که هر یک همچون حلقهای گفتگوهای ذیل خود را به هم پیوند میدهند ،در کنار
یکدیگر مجموعهای مرتبط از موضوعاتی ریشهدار را ارائه مینمایند که از دل پرسش و پاسخها،
همچون رکن اصلی گفتگوها ،سربرآورده و در ردیف مسائلی قرار میگیرند که دیرزمانیست به
چالشهای اصلی جامعه بدل شده و تا ،به قول دکتر جواد طباطبائی" ،درک نوآیینی" از آنها پدیدار
نگردد و جای اذهان کهنه را در سیاست ،فرهنگ و مناسبات اجتماعی ما نگیرد ،رهائی قطعی از
عقب ماندگی ممکن نخواهد شد و اگر هم پیشرفتی حاصل شده باشد ،از گزندِ بازگشت در امان
نخواهد ماند.
سخن از ریشهدار شدن و تکیه برضرورت پیدایش درکی نوآئین از موضوعاتی که خود را در آینه
عناوین شش فصل این دفتر مینمایند ،اشاره به دو وجه از یک پدیده یگانه دارند که توجه اساسی
گفتگوها را به خود معطوف داشتهاند .ریشهدار شدن در اینجا از ماندگاری مشکلی حل نشده
برمیخیزد و بر این داللت دارد که ما با مسائلی سروکار داریم که هر یک از آنها کم و بیش از آغاز
دوران جدید تاریخ کشورمان در افق آرزوهای ایرانیان پدیدار و در درازای دو قرن گذشته به تدریج به
صورت عناصری پاینده و هستههایی پایدار در کانون دلمشغولیهای ما قرار گرفتهاند .اما به رغم
همه توجهات و تالشهایمان بر گرد این عناصر و هستهها ،که جا دارد از جمع آنها ،باز هم به یاری
دکتر جواد طباطبائی ،با عنوان "تجربهی تجددخواهیمان" یاد کنیم ،هنوز نتوانستهایم بر پایه درکی
نو از عهده بازسازی کامیاب آنها به مثابه ستونهای بنای یک جامعه مدرن برآئیم.
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و تکیه بر ضرورت پدیدار شدن "درکی نوآئین" اشارتیست دوگانه؛ هم بر این عدم موفقیت و هم بر
عامل ناکامی آن تجربهی تجددخواهی .نوگرائی و فکر اصالح جامعه و کشور به گونهای که بقا و
دوام آن ،در هر تغییر که دیر یا زود و گاه به اجبار خواهد آمد ،تضمین گردد ،در ایران هنوز آن گونه
که باید ممکن نشده است .و آن شالودهی محکم از درک مفاهیم نوین با مضامین شناخته شده ،به
هم پیوسته که بر افکار مسلط و در فرهنگ عمومی شود و از حرف به عمل درآید و به چهارچوبی از
ارزش های بدیهی با مکانیسمی خودجوش ،خودکار و یا به قول داریوش همایون "خویشکار" بدل
شود ،استوار نگردیده است .چه ،تعبیرهای ما از ستونهای بنای جامعه نو ،نهادها و مناسبات درونی
آنها که باید در پیوند باهم برقرار گردند ،روح ،حرکت و عملکرد طبیعی جامعه مدرن را آفریده و
حافظ آن باشند ،کهنه است .نقشی که در نگارش آن موضوعات و مناسبات ،حدود ده نسل از
ایرانیان در دو سدهی گذشته دست داشتهاند ،تصویری "وارونه" ،پر تناقض ،نامتجانس و آشفته از
کار بدر آمده است .هستهها پایدار و آشنایند؛ اما افکار و شرح و بسط هایمان بوی نا و ماندگی
میدهند و به تدریج به تکراری دلآزار بدل شدهاند.
نگاهی به متن گفتگوهای این کتاب و تأملی بر انتقادهای صریح بسیاری از پاسخها از مناسبات
سیاسی و فرهنگی که زادهی افکار و روحیات ما هستند ،این نتیجهگیری را دستیاب و نشان
میدهند :اگرچه ،میهندوستی ما ایرانیان زبانزد عالم و آدم است ،اما در تبیین اداره کشور بر پایه
همان مهر و دوستی از حد افکار نامنسجم و پریشان ،و از تب "عشقی که" به قول شاعر "در کالم
نگنجد" ،فراتر نرفتهایم .از استقاللطلبی که در راه آن از سر وجان میگذریم ،بنیه ملیمان قوامی
نیافته است .برعکس از هر درگیری به نام دفاع از استقالل در برابر بیگانگان ،و در بیتوجهی به
الزامات آن ،تحلیل رفتهتر بیرون آمده و با جهانی به دشمنی بیشتر افتادهایم .اگر نفعی هم حاصل
شده است ،در نزاع درونی برای ثبت امتیازش به نام خود ،دست در گریبان یکدیگر ،ملت را تکه پاره
کرده و مصلحت کشور را نشناختهایم و آن نفع را در عمل باختهایم .رابطهامان با جهان غرب از
همان نوع مناسباتمان با دین و دولت و قدرت بوده است :افتادن از افراطِ ستیز و دشمنی به تفریطِ
تسلیم و تمجید و دنبالهروی .نه قانون داخلی شناختهایم ،نه نظم جهانی ،نه توان ملی و نه توازن
نیروی اجتماعی .تمول را خوش داشته ایم و برایمان همیشه مهم بوده است که جهان ما را ملتی دارا
بپندارد ،اما از بنیادهای تولید رونق و رفاه و افزایش ثروت بوئی نبردهایم و خانخرجی از منابع
زیرپایمان را جای تمول ملی قالب کردهایم .بدتر از آن ،هرجا تنگنائی بوده و دست داده است ،اخالق
و استقالل و تعهد و توان فردی در تأمین بود و باش خود را به دولتهای ولینعمترفتارمان
فروختهایم .به نام عدالت اموال دیگری را ضبط و پخش کردهایم و از تاراج و خرج از سفرهی
نسلهای پس از خود و بریدن از گلوی فرزندان در راهمان ،شرمی هم به خود راه ندادهایم .حکایتی
از "آزادیخواهیمان" سر ندهیم که دهههاست فصلالخطاب و حکم بینهمان میان "حق و باطل"
در برابر دیگری بوده است ،اما نوبت به رفتار خودمان که رسیده و آنجا که باید ،دریغ از یک جو
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آزادمنشی و رواداری! از سیاستها و دولتهایمان سخنی نگوئیم که جز در بیاعتنائی به آزادی و
بیحرمتی به اراده آزاد فرد و ملت عمرشان به سر آورده نشده است ،و در این بسر آوردنهای پی در
پی ،به نام آزادی ،دریغا که هنوز نشانی از حاکم شدن قانون آزادی در میان نیامده است!
اگر غیر از اینها میبود ،یعنی آن ارکان اصلی نگاهدارندهی جامعه ،ملت و کشور بستر پایدار
فرهنگی و شالودهی استوار نظری خود را در انظار و افکار و رفتار ما یافته بودند ،ما امروز نه با هر
تحول و تکانی ،در وحشت از دست رفتن آن ارکان ،چهار ستون روح و روانمان به لرزه میافتاد و نه
با تمام هستی ملی ،سرزمینی و انسانیمان بار دیگر در یکی از شبهای تیره و گذرگاههای پر خطر
تاریخ و سرنوشت میهنمان بسر میبردیم.
نه این که تنها روزگار ما پرخطر و تنها گذرگاههای ما پر لغزش بوده است .همهی جامعهها ،حتا
پیشرفتهترین آنها هر روز با خطرها و بحرانهای ناشی از چالشهای از پیش ناشناخته که روزگار نو
و دگرگونیهای زمان و گاه خطاکاریهای انسان ـ بعضاً بسیار سهمگین ،هولناک و مهلک ـ با خود
میآورند ،درگیر بودهاند .پس نه دامن انسان و جامعههای انسانی را میتوان از اشتباه پاک نمود و نه
خطر لغزش را میتوان از سرنوشت آنها برای ابد زدود .پس تفاوت در چیست؟ و آن چیست که
وجودش مایهی پایداری و پویایی جامعههای پیشرفته و فقدانش سبب تحلیل و ضعف دائمی ما شده
است؟
شگفتا که چه پرسش جانسختی! نزدیک به دویست سالی است که از عمر آن میگذرد .نخستینبار
بر بستر "وهن بزرگ" قراردادهای شکست ایران از روسیه تزاری و از زبان پر حسرت و افسوس
شاهزادهای ـ شاهزاده عباسمیرزا ـ که در تاریخ به شأن ایراندوستی نامآور شد ،بر صفحات تاریخ
نقش بست .و تا کنون در این دویست سالهی "تجربه تجددخواهی"مان چند بار دیگر به جد تکرار
شده است ،نمیدانیم!
برای ما که در تبعید و در دورافتادگی از زادگاه و دامن میهن زندگی میکنیم و در سودای نزدیکتر
کردن دل و جان بدان ـ همچون صدها هزار ایرانی دیگر ـ دمی آرام نداشتهایم ،برای ما که نظارهگر
دلنگرانِ سراسر تصویر آن چه که در کشور و پیرامون آن در جهان گذشته و میگذرد ،بودهایم و در
قیاسهای خود ،که به ورزش فکری ایرانیان بدل شده است ،تفاوتها میان ارج و مقام کشورها و
ملتهای دیگر را ب ا خویشتن ملی خود دیده و آنها را با هستی خویش در دو جهان گوناگون ،لمس
کردهایم ،برای ما طبیعی بود که طرح دوبارهی پرسش جانسختِ "تفاوت در چیست" ،مسیر
تالش مان را در جستجوی پاسخ بگشاید و به ما ،خاصه به پرسشگر این دفتر ،در این چند دهه عمر
تبعید اجازه و امکان ندهد که داوطلبانه زبان ،قلم و ابزار پرسیدن و در جستجوی پاسخ را بر زمین
نهد.
طبیعیست که هر پرسشی به دنبال پاسخ باشد .اما تکیه بر "ضرورت پدیدار شدن فکری نوآئین" بر
گرد آن هستههای پایدار دلمشغولی ،برای ما پیش از آن که پاسخ باشد ،گشایشگر و طراح پرسشی
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تازهتر و جان سختتر گردید؛ این که اساساً "فکر نوآئین" چگونه پدیدار میشود و از کجا میآید!؟
برای ما که هم وارث و هم دست درکار جامعهای بودهایم که در طول تاریخ درازش و در بارهی آن
سخنها رفته است و مردمان نسل در نسلش تجربههای بسیار گرانی ـ و بخش بزرگی در ناکامی ـ
را پشت سرگذاشته و فرازهای اندک و نشیبهای فراوان دیدهاند و در طول همین دویست ساله از
ندانستن و غفلت محض تا نیمدانستن آغاز کرده و گاه برداشت "وارونه" از دانش را راهنمای عمل
ساخته و گهی نیز از کپیبرداری به تقلید و دنبالهروی افتاده و بارها نیز فریادِ "یافتم یافتم" را سر
داده ،اما هنوز به چیز دندانگیری نرسیده است ،برای ما نظارهگران سراسر این تصویر ،نیز طبیعی
بود که چنگ انداختن زود به هر نظر و هر فکری بر سر راه ،با هر نوآوری ،به ویژه آنچه که حاضر و
آماده از جهان دیگری بر بستر تجربههای متفاوتی ،حتا با پشتوانههای موفقیت میآیند ،به عنوان
پاسخ و راهیابی به حل مسائل ریشهدارمان ننمایند .با نگاهی بر آن تجربههای پشت سر ،ما از
"ضرورت پدیدار شدن فکری نوآیین" یا به قول داریوش همایون الزام پایبندی به "گفتمانی نو" که
از همان افکار برخیزند ،به دریافت دیگری رسیدیم و خود را با پرسش از چگونه پدیدار شدن
"فکرنو" و چگونگی یافتن راه و"برنامه اصالح جامعه" خود رو در رو یافتیم؛ اینکه فکر و برنامه و
تجربهی دیگران به رغم همه ضرورت آشنائی و شناخت یاریدهنده آنها ،حتا در مقام بهترین الگوها
و واالترین هدفها ،جای چالشها و دشواریها و پرسشهای ما را در طی طریق و ضرورت در
پیش گرفتن راهِ پدیدار ساختن افکار و فرهنگ نو نخواهند گرفت .ما دریافتیم اهمیت گزینش و گام
نهادن در راه هیچ کمتر از هدف و مقصد نیست .ما هسته اصلی تفاوت را اینجا یافتیم .شاید گره کور
پرسش دوامآور از تفاوت مای تحلیل رفته و آنها که از دل شبهای تاریک بحران ،هر بار تواناتر و
داناتر بیرون میآیند ،همینجا باشد!؟
این که آنها تن ندادن و ما دلخوش کردن به پاسخهای ساده ،سردستی و حاضر و آماده و فارغ از
دالوری رودروئی با کاستیهای خود را ریشهدار کردهایم .آنها اگر به ریشهی مشکالت خویش
نگریستهاند؛ نه تنها به صرافت تغییر وضع ،بلکه به تالش دگرگون کردن ریشهها افتاده و به
ضرورت تغییر خود رسیدهاند .و ما اگر تقدیر شکست و ناکامیهای پیاپی وادارمان کرده است نظری
به ریشهها و علتها بیافکنیم ـ اگر اصالً بیافکنیم ـ با کمترین نشانهی تردید نسبت به خود،
نسبت به آن چه هستیم و آن چه که بدان دلبستهایم و با کمترین شک در باورهائی که در آنها
احساس ایمنی میکنیم به دامن "استغفر "...چنگ انداخته و در پی "مجرم" و "گناهکار" دیگری
افتادهایم .و چه چیز در جهان آسانتر از انداختن مسئولیت به گردن چیزی یا دیگری؟
شاید شاهدی از سرزمینی همجوار و هرچند نه چندان همسرنوشت ولی در تلخکامی و نارضائی از
وضع حاکم همدل؛ برای آشکار کردن گره کار یاریدهنده باشد؛ سخنی از یک روشنفکر افغان که
در یکی از گفتگوهای این کتاب مورد استناد قرار گرفته است .وی در ریشهیابی رنجهای اندازه
نگرفتنی مردمان سرزمین خود میگوید:
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"جنبش های مارکسیستی و تبلیغات ضد امپریالیستی آنها مانع از آن شد که ما به راز پیشرفت
غرب پی ببریم و جنبشهای اسالمی و بنیادگرائی دینی راه نگاه ما را در دریافت علل
عقبماندگیمان مسدود کرد".

انکار کردنی نیست که سخن این روشنفکر افغان مصداق و شرح همان وضعیتیست که ما نیز در
گذشتهی نزدیکترمان گرفتارش شدیم و وضع امروزمان ترکیبی نامبارک از صورت عملی همان
ایدئولوژیها و تبلیغاتی بوده است که در چهارگوشهی جهان "جنبشهائی" آفریدند .ما نیز
چندیست که با این ایدئولوژیها و تبلیغات "ضد" شده و عوامل آن را بس کوبیدهایم .اما در رهگذر
این ضدیتها و کوبیدنها آیا از خود پرسیدهایم که ریشه درد عقبماندگی ما این بوده است؟ آیا
نشاندن آن ایدئولوژیها و تبلیغات بر مسند گناهکار ،به جرم ممانعت از"دریافت علل
عقبماندگیمان" و به گناه "مسدود ساختن راه نگاهمان" ،پاسخی آسانیاب نیست؟ آیا میتوانیم
بازهم به چنین پاسخهائی بسنده کنیم؟ چند ایدئولوژی یا تبلیغات رسیده و نارسیده در جهان وجود
دارند یا بوجود خواهند آمد که ما هنوز مستعد غلتیدن در آنها هستیم؟ چگونه میشود که ما چنان زیر
نفوذ افکاری ساخته دست انسان میرویم که قدرت تردید و "حس پرسیدن" انسانیمان نیز مسخ
می شود؟ آیا افتادن به دامن این یا آن تبلیغ ،این یا آن جنبش خود نشانه بسته بودن چشمها و
گوشها نیست که ناتوانی در پرسیدن را در خود دارد؟ آیا تالش برای دریافتن "راز" هر پدیدهای ـ
از جمله راز پیشرفت غرب ـ و یا درنگ برماهیت هر جنبشی ،برای پرهیز از انباز شدن سادهدالنه و
دنبالهروی از آن ،توان تردید و "دالوری پرسیدن" نمیخواهد؟ آیا اساساً پرسیدن و شک کردن در
قاموس ما پدیدار شده است؟ آیا ما هنوز مصداق این سخن درست حسن یوسفی اشکوری نیستیم
که میگوید" :پرسش و شک دستوری نیست ،باید به طور طبیعی رخ دهد ".آیا این در طبیعت ما
رخ داده است؟
سرشت این کتاب از پرسش و شک در دانستهها و در همراهی بیوقفهی احساس درونی پرسشگر در
پسزنش تکرار گذشتهها شکل گرفته است و گفتگوهائی در آن گرد آمدهاند که مصاحبهشوندگان ،در
عبور از مسیر پُر گیر و دار تاریخ پر حادثه دو سدهی گذشته ایران و درنگ پرسشها بر چگونگی
نسبت آن گذشته با رخدادهای امروز ،با پاسخهای خود از زاویههای تازهی نگاه بر آن حوادث و این
رخدادها ،افقهای گسترده تأمل و اندیشه را در مقابل ایرانیان گشودهاند؛ دریچههائی نو برای بازبینی
در آن چه که از عهده آن در دو سدهی اخیر برآمدهاند ،یا در حل مشکالتی که هنوز در گشایش
بندهای آنها وامانده ،اما به نیت حلشان به جنب و جوشی تازه افتادهاند .با چنین ظرفیتیست که
سخنان در این گفتگوها "تابآورتر" از آن شدهاند که در البالی رویدادهای جامعهی پر حادثهی
ایران گم و به دست فراموشی سپرده شوند .تعمقات ،سنجشها و ارزیابیهائی که این گفتگوها با
خود دارند ،همچون بار گرانسنگی بر شانههای خوانندگان و بازدارندهی عزیمتهای حساب نشده ،با
افقهای تنگ است؛ دیدگاهها و تأمالتی که به همین اعتبار منـزلت خود را در گردآوری ،نگهداری و
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انتقال به نسلهای در راه مینمایند.
رسم سپاس و اهدای اثری که قدر صرف عمری یافته ،به فرد یا افرادی که در مهیا شدن آن سببی
شده و نقشی داشتهاند؛ رسمی پسندیده است .نه آن که حمل بر گشادهدستی باشد و یا حتا فروتنی،
بلکه زبان قدرشناسی ،منش حقشناسی و احترام به حضور پیدا و ناپیدای دیگری در آفریده شدن
است و ضرورت پاکدستی در شناختن و آشکار کردن سهم دیگری.
حد سپاس من از تمامی کسانی که در گذرگاهی از تالشهای این پرسشگر ،با پاسخهای خویش
پشتوانه و موجب دلگرمی تداوم گفتگوها شدهاند ،و در صدر آنان سپاسم ،از افرادی که نامشان در
این دفتر آمده و سخنانشان آذینِ گرانقدریِ آن شده است ،کرانه و پایان نمیشناسد .همچنین
خواننده آشنا و اهل کتاب میفهمد که تاک نازک پرسشها بر دار استوار نظراتی نیز پیچیده و
برآمدهاند که هر چند ـ از اقبال کوتاه من ـ نام صاحبانشان در این دفتر غایب اما دیدگاهها و
تعمقاتشان در تار و پود پرسشها حضور دائمی و آشکار دارند .امیدوارم اگر پیام ارادتمندی خالصانه
مرا شنیدند ،بپذیرند.
و اما پیشکش حاصل عمری را که در این راه رفته و اگر از پاسخهای دیگران قدری یافته است ،در
طبق اخالص جز در برابر همسرم علی کشگر پیش رو ننهم .نه این که اساساً حشر و نشر کتاب
آویختهی همت اوست ،نه ،دامنهی همتش بسیار بلندتر از این بوده است .چه اگر خواستِ گاه در حد
اجبارش از من نبود ،اگر در تمامی طول این مدت سخنان مشوقانه و پشتیبانانهی وی همراهم نبود،
و بیش از همه اگر نگاههای شماتتبارش در لحظههای خستگی و از پا افتادگی و گاه ناامیدی بر
گردهی وظیفهشناسی سنگینی نمیکرد ،روحیهی کنارهجویانه و میل به فرورفتن در گوشه لذت
خواندن و دانستن برای خود و کلنجار رفتن با پرسشهای درون ،حداکثر جز حاشیهئی نوشته بر
متنهای خوانده شده در قفسههای کتاب نمیماند و راهی به بیرون نمییافت.
فرخنده مدرس ،می 8113
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فصل اول :گسترهی دین در حیات اجتماعی ایرانیان

گسترة اقتدار دین در حیات اجتماعی ایرانیان
دکتر جواد طباطبائی
دی 1321
ــ در آستانه بیست و پنجمین سال انقالب اسالمی قرار داریم .در سالگرد انقالبی که نتایج اجتماعی
بسیار نامطلوبی ببار آورده است .تلخکامی و گزندگی شکست آن در کالم بسیاری از روشنفکران و
سیاسیون ایران و حتی فرزندان تنی این انقالب و در صفوف خود حکومت آشکار است .آخرین نمونة
آن بیانیه اکبر گنجی (مانیفست جمهوریخواهی) که اعالم رسمی شکست انقالب و اندیشه مسلط
برآن و همچنین به انتها رسیدن تمام ظرفیت نیروهائی است که به این اندیشه بنوعی آویختهاند .آیا
از نظر شما انجام این انقالب در ایران اجتناب ناپذیر بود؟
دکتر طباطبائی ـ به هر حال ،از دیدگاهی که شما مطرح میکنید ،باید گفت که انقالب شکست
خورده است .امروزه ،حتی بسیاری از کسانی که سهمی در انقالب داشتهاند ،به این مطلب اشاره
میکنند ،اما به نظر من پرسش بنیادین به علّت این شکست ـ بهتر بگویم ،عللاین شکستها ـ
مربوط میشود که هنوز مطرح نشده است .به این مشکالت باز خواهیم گشت ،اما میخواهم نظر
شما را از همین آغاز گفتگو به نکتهای جلب بکنم و آن رویکرد انفعالی روشنفکری ایران به
واقعیتهایکشور و بویژه مسائل نظری آن است .انتشار بیانیة اکبرگنجی ـ که البته اهمیت خود را
دارد و در نوع خود شایان تأمل است ـ در ذهن من این پرسش را بار دیگر مطرح کرد که چرا سطح
روشنفکری در ایران چنان پایین آمده است که مطالبی از نوع آنچه در بیانیة گنجی آمده ،بتواند
آشوبی در آن ایجاد کند و نظام ذهنی روشنفکران را بر هم بزند؟ هیچ مطلبی در بیانیة گنجی وجود
ندارد که مواد و منابع آن در اختیار هر فرد باسوادی وجود نداشته باشد ،اما با کمال تعجب میبینیم
که گویی همه منتظر بودند تا کسی آن حرفها را بگوید و آنان به تقلید از گوینده بر آن حرفها
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صحّه بگذارند .مطالب بیانیه و واکنشهای به آن با تأخیر بسیار زیاد گفته میشود ،و البته ،در
شرایطی که دیگر آن دردها را با این داروها نمیتوان درمان کرد .منظور من این استکه در شرایطی
که تشخیص درد روشن نباشد ،از داروها هم کاری ساخته نخواهد بود :اینکه چرا ایران،
بهرغمکوششهای بسیاری که در یک سدة گذشته برای اصالح امور آن صورت گرفته ،کشوری
سخت کمتوسعه و در همة عرصهها بسیار عقبمانده است؟ بیانیههایی از ایندست تنها میتواند
افراد حرفهای سیاست را خرسند کند و آنها میتوانند دربارة برخی مطالب آن ماهها و سالها بحث
کنند .بحث من ،به هر حال ،نه تنها سیاسی نیست ،بلکه آگاهانه غیرسیاسی است .من تردیدی ندارم
که هنوز تصور ما از ایران ،تصوری یکسره خیال اندیشانه است .ما هیچ کار جدّی دربارة تاریخ و
فرهنگ ایران را نمیشناسیم که خود ایرانیان انجام داده باشند .هنوز یک تاریخ علمی ایران را
نمیشناسیم که خود ایرانیان نوشته باشند .نزدیک به یک سده است که نهادی به نام دانشگاه این
توهّم را در ما به وجود آورده است که گویا تولید دانش میکنیم ،در حالی که در بسیاری از رشتههای
علومانسانی نه تنها پیشرفتی صورت نگرفته ،بلکه سطح دانش به قهقرا هم رفته است .اصالح و
تغییر یک کشور نیازمند دانشی «روشن و متمایز» از آن کشور است .اسپینوزا گفته بود که «جهل،
دلیل نیست !» بسیاری از سازمانهای سیاسی ایران ،بویژه در سه دة گذشته ،جهل را دلیل خود قرار
دادهاند.
ــ قریب به سه دهه است که منسجم و منظم به کار تحقیق و بررسی نقش اندیشه و سیر تحولی
آن در ایران میپردازید .امّا انتشار دو اثر شما یعنی «درآمدی فلسفی برتاریخ اندیشة سیاسی در
ایران» و «زوال اندیشة سیاسی در ایران» بعنوان نخستین نتایج این تحقیقات ،چندین سال پس از
انقالب اسالمی صورت گرفته و سپس به ترتیب سایر تألیفاتتان در این زمینه .بنظر میرسد یا بهتر
بگوئیم امیدواریم دامنة این تحقیقات و انتشار آن تا مرحلة انقالب اسالمی و پیامدهای آن کشیده
شود.
آیا میان تالشهای علمی شما با این انقالب و حوادث پیش و پس از آن رابطهای موجود است؟
برجستهترین پرسشی که ضرورت پاسخگوئی بدان شما را به تعمق درگذشتة میهنمان از زاویة سیر
تحوالت فکری ترغیب و تشویق نمود چه بود؟ آیا این انقالب و پیامدهای آن در این ترغیب و
تشویق نقش مستقیمی داشتهاند؟
دکتر طباطبائی ـ ببینید من نوجوان دهة چهل ـ شمسی البته ـ هستم و پیش از انقالب درس
خواندهام .انقالب اسالمی ،از دیدگاه نظری ،حادثهای بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران بود .من به
عنوان دانشجوی اندیشة سیاسی ،حوادث انقالب را از پیادهروهای تبریز و تهران از نظر گذراندم و از
همان آغاز این احساس در من بیدار شد که انقالب حادثهای بیسابقه و از دیدگاه نظری پراهمیت
است .این نکته را نیز بسیار زود دریافتم که برای فهم انقالب باید از بیرون به آن نگاه کرد و به
همین دلیل بود که با تأکید گفتم از «پیادهروها» شاهد انقالب بودم .سودازدگان در وسط خیابانها
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به راهپیمایی مشغول بودند ،مسئلة من درک بیسابقه بودن انقالب بود .من ،در کنار تحصیالت
رسمی دبیرستانی و دانشگاهی ،سالهای طوالنی علوم اسالمی تحصیل کرده بودم ،اما از نیمة
سالهای چهل تا اواخر سالهای پنجاه به مطالعة ایدهآلیسم آلمانی پرداخته بودم ،و به طور عمده
هگل .مسائل دهههای چهل و پنجاه از بسیاری جهات با مشکالتی که پیروزی انقالب اسالمی به
دنبال آورد ،متفاوت بود .در آنسالها ،من تصور میکردم باید با انتقال جدّی اندیشة جدید شالودة
نهادهایی را که با پیروزی جنبشمشروطهخواهی ایجاد شده بود ،استوارتر کرد :نهادهای دنیای جدید
نیازمند سیمان اندیشة تجددخواهی بود .به نظر من ،انقالب اسالمی ،در خالف جهت چنین دریافتی
قرار داشت .با این فکر ،در ذهن من ،نوعی تذکر به مطالعات اسالمی و ایرانی سالهای پیش پیدا
شد .به تدریج ،توانستم دریافتهای خود از مطالعات اسالمی و اروپایی را در بوتة آزمایش تجربة
انقالب قرار دهم ،بهمحک آن بزنم .چند سالی الزم بود تا بتوانم دو تجربة علمی ـ نظری و یک
تجربة تاریخی را به صورت دستگاهی کمابیش منظم تدوین کنم .این نکته را نیز باید بیفزایم که
تبریز سالهای کودکی و نوجوانی من ،آزمایشگاه بزرگی بود .من شبی متولد شدم که با پایانجنگِ
دوم جهانی ،ارتش شوروی آذربایجان را اشغالکرد .وانگهی ،تبریز شهر پایداری و پیروزی جنبش
مشروطهخواهی نیز بود و خاطرة این حوادث ،خطرهایی که ایران و بویژه آذربایجان را همیشه تهدید
میکرد و البته خاطرة آن پایداری و پیروزی ،بسیار زود به من انتقال پیدا کرد و اثراتی در ذهن من
گذاشت که هرگز زدوده نخواهد شد .به نظر من ،تبریز ،به نوعی «کارگاه تجدد» ایران بود .با
انقالب اسالمی ،خاطرة این دو تجربة تاریخی نیز در من بیدار شد و در واقع ،راهی در برابر من
گشوده شد که هموار نبود .تجربة انقالب موجب شد که نسبت به این مسائل توجه دوبارهای پیدا
کنم و اگرچه بسیار زود دریافتم که از دیدگاه نظری بهکوششی نوآیین نیاز داریم ،اما کار پیدا راهی
که به بیراههای ختم نشود ،آسان نبود .خطوط کلی نظریة اصلی که زوال اندیشة سیاسی در ایران
مطرح شده ،دههای پیش از نوشته شدن آن کتاب در ذهنم نقش بسته بود ،اما نوشتن آن کتاب به
درازا کشید و با کمال تأسف نیز کامل از آب درنیامد .در آن زمان ،من در انجمن فلسفة ایران کار
میکردم و در ماههایی که کار نوشتن به مرحلة حساسی وارد شده بود ،از آن مؤسسه اخراج شدم،
بویژه از کتابخانهای که در آن مؤسسه در دسترس بود ،محروم شدم و ...بقیة داستان بماند برای
وقتی دیگر.
ــ اساس تالشهای علمی شما بررسی تاریخ تحوالت ایران بعنوان کشوری است که در یک
بنبست تاریخی گرفتار آمده است و در این تالشها جایگاه مرکزی به بررسی «ماهیت و طبیعت»
اندیشة حاکم و سیر تاریخی آن اختصاص داده شده است .زیرا شما در تدوین نظرات خود براین تکیه
دارید که «زوال اندیشه موجب انحطاط نظامهای سیاسی است» و پیامد انحطاط نظامهای سیاسی
در ایران همواره انحطاط اجتماعی و همگانی بوده است .به منظور نشان دادن صحت این حکم
دورانهای تاریخی متفاوتی در ایران را از زوایة «ماهیت و طبیعت» اندیشة سیاسی که بر آنها
حاکم بوده است ،مورد مالحظه قرار دادهاید و در مسیر ترسیم زوال اندیشه در ایران راه تاریخی را
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عالمتگذاری نمودهاید که در اصل جادة تبدیل تدریجی ایران شاهنشاهی باستان به ایران انحطاط
یافته اسالمی است.
آیا نقطة آغاز انحطاط تاریخی و فروپاشی تدریجی تمدن ایران ،گرفتار آمدن ایرانیان به بند تفکر
اسالمی نیست و نطفة این انحطاط در «ماهیت و طبیعت» تفکر دینی قرار نگرفته است؟
دکتر طباطبائی ـ این نکته را باید از همین آغاز توضیح بدهم که کارمن پژوهش در اندیشة سیاسی
است ،من نه جامعه شناسم و نه تاریخنویس .ذهن ایرانی ،به طورعمده« ،سیاسی» ـ یعنی
سیاستزده ـ است و بنابراین به جامعهشناسی و تاریخ سیاسی عالقة بیشتری دارد .نخستین ایرادی
که به من گرفته میشود ،این است که حوادث تاریخ هر کشوری ،سیاسی است و بدیهی است آن
حوادث را باید با روشهای تاریخی و جامعهشناختی توضیح داد و نه با تاریخ اندیشه .سالهاست
نوعی جامعهشناسی ابتدایی و مارکسیسم مبتذل ذهن روشنفکر ایرانی را فلج کرده است و هر بحثی
را به این جامعهشناسی و مارکسیسم سطحی تقلیل میدهد .به نظر من ،صِرف تحلیل جامعهشناختی
حوادث سیاسی تاریخ معاصر ایران ،نه تنها راه به جایی نخواهد برد ،بلکه بر عکس ،تاریخ معاصر
ایران نمونة بارز تحولی تاریخی است که اگر در پرتو دگرگونیهای اندیشة تبیین نشده باشد ،زوایای
عمدة دگرگونیها آن روشن نخواهد شد .تاریخ هر کشوری گرهگاههای خاصخود را دارد و نمیتوان
بدون توجه به آن گرهگاهها منطق دگرگونیهایی آن را توضیح داد .تاریخ ایران ،از کهنترین
زمانها ،با دگرگونیهای فرهنگی آن آمیخته شده است و این آمیختگی به درجهای رسیده است که
امروزه نمیتوان توضیحی صِرفاً جامعهشناختی از حوادث تاریخی آن داد .ایران کشوری است که هر
حادثهای در تاریخ آن را باید چونان گرهگاهی مورد بررسی قرار داد که در آن تار حادثة تاریخی در
پود اندیشه چنان در هم تنیده است که جدا کردن آن دو از یکدیگر ممکن نیست .بدیهی است که
اندیشه همة گرههای تاریخ ایران را توضیح نمیدهد ،اما دگرگونیهای تاریخ اندیشه تاریخ سیاسی
ایران را چنان به گونهای چند وجهی متعین کرده است که تا زمانی که طرحی از تاریخ اندیشه در
ایران نداشته باشیم ،بررسیهای تاریخی ما راه به جایی نخواهد برد .بیش از صد و پنجاه سال است
که ایرانیان ،تجددخواهی را در عمل تجربه کرده و هر بار ،در آن شکست خوردهاند .به نظر من،
بدترین توضیحی که میتوان از علل و اسباب این شکستها داد ،توضیح صِرفاً سیاسی و بویژه
مبتنی بر نظریة توطئه است که میدانید رایجترین نظریه است ،زیرا اخاللی در تنبلیهای دیرینة ما
را ایجاد نمیکند .بر حسب معمول ،ما در این دگرگونیها سهمی نداریم ،میآورند و آن گاه خواستند
میبرند و کسی نمیپرسد که ضمیر این فعلها چه کسانی هستند.
به جرأت میتوان گفت که آن چه دربارة تاریخ معاصر ایران نوشته شده ،در مجموع ،از دیدگاه تبیین
شکست تجددخواهی در ایران فاقد اهمیت است .انقالب اسالمی ،انقالبی برخاسته از دگرگونیهای
اندیشه است ،هم چنانکه جنبش مشروطیت ناشی از رویکردی دیگر به آدم و عالم بود .بد نیست به
موردی در تاریخنویسی اروپائی اشاره کنم :میدانید که توکویل را یکی از بنیادگذاران جامعهشناسی
میدانند .از او دو کتاب مهم دربارة دموکراسی در امریکا و انقالب فرانسه باقیمانده است .در کتاب
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اخیر ،تبیین توکویل دربارة انقالب فرانسه ،به دنبال توضیحهای تاریخی و جامعهشناختی او ،مبتنی بر
این بحث است که در انقالب فرانسه« ،جامعة خیالیِ» اهل ادب« ،جامعة واقعی» را نابود کرد.
توصیف ساختار این «جامعة خیالی» ،به عنوان فرآوردة قلمرو اندیشه ،و اهمیتی که آن در دورهای از
تاریخ فرانسه پیدا کرد و مناسبات اجتماعی جامعة فرانسه را برهم زد ،گرهگاه تحلیل توکویل از
انقالب فرانسه است و از آنجا که نسبت میان امور تعیین کننده را باز میکند ،نوشتة او دربارة تاریخ
انقالب فرانسه اثری پراهمیت و بیسابقه است .توجه به این نکتة پراهمیت که من اشارهای گذرا به
آن میکنم ،در سالهای اخیر ،اگر بتوان گفت ،انقالبی در تاریخنویسی انقالب فرانسه ایجاد کرده
است .تا سه چهار دهة اخیر ،دیدگاه چپ ،اعم از مارکسیستی و سوسیالیستی ،بر تاریخنویسی انقالب
فرانسه غلبه داشت ،اما با توجه به برخی مباحث کتاب توکویل که بر اهمیت دگرگونیهای فکری
پیش از انقالب تأکید میکرد ،تحولی اساسی در تاریخنویسی انقالب فرانسه ایجاد شد .بر عکس ،در
میان همة نوشتههای جامعه شناسان و مارکسیستهای داخلی و خارجی دربارة جنبش
مشروطهخواهی ایران حتی چند صفحه مطلب جدّی نمیتوان پیدا کرد که ارزش خواندن داشته
باشد .جالب توجه است که تنها کتابهای مهم ایرانیدربارة مشروطیت هنوز کتاب احمد کسروی و
رسالههای فریدون آدمیت است .دربارة انقالب اسالمی نیز بویژه در نخستین سالها از این
تحلیلهای مبتنی بر مارکسیسم ابتدایی کم عرضه نشده است ،اما هیچ یک از آن تحلیلها هیچ
گوشهای از تاریخ ایران را روشن نکرده است.
ایضاح منطق دگرگونیهای تاریخ ایران ،چنانکه ابوالفضل بیهقی گفته بود ،نیازمند نوشتن «تاریخی
پایهای» است .اگرچه هنوز توان نوشتن چنین تاریخی را پیدا نکردهایم ،اما به نظر میرسد که زمان
آن رسیده باشدکه به چنین کوششی بیاعتنا نمانیم .با توجه به چنین ارزیابی از شرایط کنونی تاریخ
ایران بود که در پاسخ بهپرسش نخست شما گفتم ،بحث سیاسی صِرف راه بهجایی نخواهد برد .هر
بیانیة سیاسی به پشتوانهای از یک نظریة منسجم سیاسی نیاز دارد ،همچنان که اصالح نیازمند یک
فکر منسجم است که باید مبتنی بر تبیین امر مورد اصالح و توضیح آن باشد .ما بسیاری از مفاهیم
جدید را به درستی به کار نمیبریم .مثالی بزنم :بیستسال است که گروهی پیدا شدهاند که ادعای
«روشنفکری دینی» دارند و میخواهند دین را «اصالح» کنند ،اما هرگز این نکته را روشن نکردهاند
که اگر روشنفکری ،روشنفکری است ،یعنی ضابطة عقلِ روشنگری را معیار امور قرار میدهد ،که
نمیتواند دینی باشد ـ بویژه دیانتی از نوع دیانت امام محمد غزالی که نقطة مقابل روشنفکری و
روشنگری است .عبدالکریم سروش ،در یکی از سخنرانیهای اخیر در بازگشت به ایران گفته است
که رئیس جمهوری ایران بهتر بود به جای «جامعة مدنی شعار جامعة اخالقی» را مطرح میکرد .با
توجه به این که منظور خود رئیس جمهوری ایران از جامعة مدنی ،مدینة النبی است ،به نظر میرسد
که روشنفکری دینی نوعی لقلقة لسان است .یکی دیگر از این بیمعناییها که این روزها سر و
صدایی ایجاد کرده است ،مفهوم «پروتستانتیسم اسالمی» است که سخنی عامیانه و یکسره
بیمعناست .در کشوری که حتی یک نوشتة جدّی دربارة اصالح دینی لوتر وجود ندارد و کسی چیزی
دربارة پروتستانتیسم نمیداند ،صد و پنجاه سال است که تصور میکنند ،پروتستانتیسم حلّال
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مشکالت است و کسی نمیداند بحث بر سر چیست .و شگفت این که مردی عامی همان حرف را
در سطحی ابتدایی تکرار میکند و آشوبی در روشنفکری دینی و غیردینی بر پا میکند .البته ،این که
کسی این نظر را بیان میکند و کسانی هم از حق آزادی بیان او دفاع میکنند ،امری است الزم و
ستودنی ،اما تصور این که این لوتربازیها و پروتستانیخواهیهای راه به جایی دارد و بیشتر از آن،
سخنی است جدّی ،خیال باطلی بیش نیست.
این مطلب را به عنوان مقدمه آوردم تا بگویم که همچنانکه بنبست کنونی ،نخست ،بنبست
مفاهیم و اندیشة مهآلود است و از آنجا که این مفاهیم و اندیشهها منطقی فلج کننده دارند ،احتمال
دارد که بتوان این سخن را دستکم به تاریخ معاصر ایران تعمیم داد .مانع اصالح یا اصالح دینی
مخالفان اصالح نیستند ،آشفتگی ذهنی ،عدم انسجام منطقی و مفاهیم ناروشن هواداران اصالح
دینی است .نتیجهای که میگیرم این است که در نوشتن «تاریخ پایهای» ایران نمیتوان به وزنی
که مفاهیم ناروشن و نظامهای فکری نامنسجم پیدا کردهاند ،یعنی اینکه به نوعی به واقعیات مادی
تاریخ ایران تبدیل شدهاند ،کم بها داد .پاسخ من به پرسش شما دربارة اینکه آیا نطفة انحطاط ایران
در اسالم بسته نشده است ،منفی است .چنین دریافتی به معنای قبول ادعای اهل دیانت است دیانت
را امری مستقل میدانند ،اما از دیدگاه تاریخ اندیشه ،دیانت پیوسته به معنای دریافتی از دیانت است.
میدانید که هگل در تقریرات خود دربارة فلسفة تاریخ میگوید که سیاست هر قومی با تصوری که
آن قوم از خداوند دارد ،مطابق است .خدای قاسمالجبارین که گروههایی در اوایل انقالب اسالمی
مطرح میکردند ،تنها نظامی خودکامه و سرکوبگر میتوانست به دنبال داشته باشد .در سدههای
چهارم تا ششم هجری نیز در تمدن اسالمی دریافتی خردگرای از دیانت وجود داشت که دورهای
شکوفا به دنبال آورد .نمایندگان بزرگ این دوره با دیدگاههای اهل شریعتی مانند غزالی از در
مخالفت در میآمدند و تسلیم او نمیشدند .اینکه امروزه اصالحدینی سروش ،به عنوان مثال ،تکیه
بر دیدگاههای غزالی دارد ،به معنای این است که راه کنونی بیراههای بیش نیست .این مفاهیم
ناروشنی که امروزه سکة رایج است ـ روشنفکری دینی ،مردمساالری دینی ،پروتستانتیسم اسالمی یا
شیعی ـ در خالف جهت دریافت خردگرای از دیانت است و پیآمدی جز آشوب ذهنی و انحطاط
ایران نمیتواند داشته باشد ،هم چنان که تفسیر سارتری ـ مارکسیستی علی شریعتی ـ البته ،هر دو
در صورت بسیار مبتذل آن ـ پیآمدی جز تباهی فکر دو نسل از ایرانیان نداشت.
ــ امروز شناخت ماهیت تفکر دینی ،برخورد و نقد این تفکر ،به یکی از مهمترین مشغلههای فکری
روشنفکران ایران بدل شده است .از دیدگاه بسیاری ظهور اسالم و سلطة یک هزاره و نیمه این دین
بر حیات فکری ،فرهنگی و سیاسی ما در پیدایش وضعیت امروزمان نقش اساسی داشته است.
تألیفات و آثار شما در بررسی اجزاء این تسلط بسیار یاری دهنده و روشنگرند .بویژه آنکه ما را به سر
چشمة بحث به لحاظ تاریخی یعنی همان ظهور اسالم و آغاز چیرگی آن بر نظام سیاسی ،فرهنگی،
اندیشهایامان رهنمون میسازند.
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همانگونه که از نوشتههای شما نیز برمیآید ،چگونگی ظهور اسالم در ایران مورد اختالف است.
برداشت ما از بیانات شما چنین است که؛ ظهور اسالم در ایران را باید بر بستر «انحطاط واپسین سدة
شاهنشاهی ساسانی» توضیح داد و شما معتقدید که تا کنون هیچ تأمل نظری با این مضمون صورت
نگرفته است و شرایط ظهور اسالم به هیچ نظریه بنبست و انحطاط اندیشهای ماقبل خود نسبت
داده نشده .شما تلویحاً معتقدید علیرغم سیطرة اندیشه دینی ،امکان چنین تأملی فراهم بوده است و
میگوئید؛ عدم تأمل نظری در انحطاط واپسین سدة شاهنشاهی ساسانی را تنها نمیتوان به سیطرة
اندیشة دینی در ایران نسبت داد.
پرسش ما این است که اگر عدم تأمل نظری در شرایط انحطاطی که در ایران به ظهور اسالم
انجامید را نتوان تنها به سیطره اندیشه دینی نسبت داد ،امّا آیا نمیتوان و نباید برتعیین کنندگی
نقش اندیشه اسالمی و کیفیت ظهور و گسترش این دین در ایران و تأثیر آن بر روی عدم
شکلگیری پایههای تأملی تاریخی ـ نظری برگذشته ایران قبل از اسالم ،توافق داشت؟ آنهم با
تکیه بر حوادثی که طی دو قرن آغازین ظهور اسالم و در دوران خالفت اسالمی در ایران بوقوع
پیوست .یعنی از میان رفتن اسناد و آثار تاریخی بدنبال هجوم عربهای مسلمان ،سختگیری در
مسلمان ساختن مردم ،عمد در از میان برداشتن علقههای پیوند و در نهایت قطع حافظه تاریخی با
گذشته و کشتن وجدان جمعی نضج گرفته بربستر مناسبات پیش از اسالم و بویژه در دورة اعتالی
تمدن ایران باستان .سکوت شما در مورد این «دو قرن سکوت ایرانیان» بطور بارزی احساس
میشود!
دکتر طباطبائی ـ بار دیگر تکرار میکنم که از دیدگاه تاریخ اندیشه اصل دریافت ما از دیانت است.
اسالم ،به عنوان دیانت ،تنها یکی از عوامل گوناگون حیات اجتماعی ایرانیان بوده است .در ارزیابی
آن باید به تاریخ و تاریخ اندیشه توجه داشت و از افراط و تفریط دوری گزید .دیدگاه افراطی دربارة
اهمیت دیانت در جامعه به اندازة دیدگاه تفریطی مبتنی بر تلقی اهل دیانت از آن است .این دیدگاه
شریعتمدارانه را آشکارا میتوان در نوشتة آرامش دوستدار دید .از خالف آمد عادت ،او ،به عنوان
یک دین ستیزی سخت ابتدایی ،این ادعای اهل شریعت ابتدایی را پذیرفته است که دیانت در همة
امور نقشی تعیین کننده دارد و آن گاه از همین اصل نتیجه میگیرد که همین امر موجب انحطاط
ایران شده است .سخنان گزافهای مانند اینکه «فرهنگ دینزادة ما چون مرده بهدنیا آمده ،مرده
خواهد ماند» که آرامش دوستدار از سر دینستیزی افراطی در کتاب خود میگوید ،ناشی از نوعی
پرخاشجویی است و نسبتی با توضیح تاریخی ندارد .نظریة «امتناع تفکر در فرهنگ دینی» آرامش
دوستدار نیز دیدگاهی یکسره بیمعنا و ناسازگار با مواد تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران است .بحث در
شرایط امتناع است و نه صِرف امتناع ـ یا چنانکه نویسندة درخششهای تیره گفته است« ،امتناع
تفکر در فرهنگ دینی» ـ زیرا تأکید بر صِرف امتناع موضعی است سیاسی و بحث نظری نیست؛
توصیف این واقعیت است که «تفکر دینی» ممکن نیست .این توصیف نیازی به استدالل و بحث
نظری ندارد و دستکم در کشورهاییکه تقدیر مردمان آن ها را «دینخو» قرار داده ،امری بدیهی
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است .این نکته که بر پایة دین عجایز محمدباقر مجلسی اندیشیدن ممتنع است ،نیازی به بحث و
توضیح ندارد و در این مورد هیچ کسی به اندازة خود عالمة مجلسی با نظریهپرداز «امتناع تفکر در
فرهنگ دینی» موافق نمیتوانست باشد .بحث در «شرایط امتناع» ناظر برتبیین منطق امتناع با
توجه به مبانی نظری اندیشیدن است .این امر در نظریة «امتناع تفکر در فرهنگ دینی» روشن
نیست که چرا میتوان فیلسوفانی مانند الیبْنیتْس ،فیشته ،شلینگ ،کانت ،هگل و هیدگر را ـ که
التزام برخی از آنان به دیانت بیشتر از فارابی ،ابن سینا و سهروردی بود ـ در شمار بزرگترین
فیلسوفان تاریخ اندیشه آورد ،اما فارابی ،ابن سینا و سهروردی ،به جرم دینخویی ،جایی در تاریخ
فلسفه ندارند .تردیدی نیست که آنگاه که خاستگاه اندیشیدن موضع سیاسی باشد ،الجرم ،از نقّالی
دربارة «خدمت و خیانت» نمیتوان فراتر رفت ـ چنانکه آلاحمد نرفت ـ و هر کوششی برای نقادی
نظریة «خدمت و خیانت» ،در نهایت ،در چاه ویل همان «خدمت و خیانت» سقوط خواهد کرد ـ
چنان که آرامش دوستدار در آن سقوط کرده است« .تز کانونی» آرامش دوستدار این است که
«فرهنگ دینزادة» ایران« ،دین خوست» و این «دینخویی» فرآوردة فرهنگی استکه «دین بر آن
مستولی» است و الجرم ،نظامی دینی به وجود میآورد .آرامش دوستدار مینویسد که «نظام دینی
آن است و آنجا فرمان میراند که شبکهای از ارزشهای بالمنازع و یکسانخواه از درون و برون در
بافت و ساخت جامعه میتند و آن را در چنگ قهر خود نگه میدارد .یا در واقع ،بافت و ساخت جامعه
را از همسان و همساز کردن افراد آن میریزد!(.؟) در چنین شبکهای من ،تو ،او وجود ندارد .تفاوتها
از میان برداشته میشوند .همه در یک مُسْنَد ،که «ما» باشد ،یکدل و یکجان میگردند تا منویات
«ساحت برتر» تحقق پذیرند ».آن گاه ،نویسندة درخششهای تیره ،این عبارت را نیز به عنوان
نتیجهگیری میافزاید که «همة منها ،توها ،اوها در آن «ما» تحلیل میروند و به صورت ورودیها
و خروجی ها یا سوراخ های گوارشی آن درمیآیند برای فرو بردن و پس دادن خوراکهای دین
پخت؛ و اگر در مجازی دیگر و نزدیکتر به واقعیت بگوییم ،چشمها و گوشها و دهنهای همه جا
باز و فعال او میشوند(کذا!) و در نتیجه ،همه یکبین یکشنو و یکگو .این است که هر آدمی در
نظام دینی فرهنگ میان نهایتهای هر چند به ندرت متعارض آن زیست نوسانی میکند ،بیآنکه
به معنای این حال متغایر ،متغیر و متضاد آگاه باشد»
اقتدار «ما»ی آرامش دوستدار ،برساختة خیال اوست ،تسلیم شدن دوستدارِ «ترسِ محتسبخورده»
به القائات «ما»یی است که ادعا میکند بر همة تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران حاکم بوده است.
تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران نمودهای گوناگونی داشته و یکی از ویژگیهای عمدة آن ،پیوسته،
عدم تسلیم به ادعاهای «ما»ها بوده است .اسالم ،در ایران ،واقعیتی تاریخی است؛ حتی اگر به
فرض محال میتوانستم تاریخ را هزار و سیصد سال به عقب برگردانیم ،باز هم شکست میخوردیم.
مشکل کنونی روشنفکری ایران ،به نظر من ،از سویی ،تسلیم نشدن به ادعاهای شریعتمداران و
دیانت ستیزان افراطی است .گوناگونی فکری ،رفتاری ،ذوقی ایرانیان در طول تاریخ خود ،مبین این
نکتة اساسی است که به قول امروزیها تمامیتخواهی در کانون رفتار و کردار ایرانی قرار ندارد.
تمامیتخواهیِ دیانتستیز تالی فاسد شریعتمداری افراطی است .وانگهی ،از سوی دیگر ،نباید به
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بهانههای واهی به انتظار ظهور اصالحطلبی دینی نشست ،چنان که اهل سیاست حرفهای نشستهاند.
روشنگری ،چنانکه کانت میگفت« ،جرأت دانستن» است و نه تقلید از مقلدان؛ روشنفکری ایران،
اگر بخواهد بماند ،باید جز به روشنگری خود امیدوار نباشد و جرأت گشودن راهی نوآیین را داشته
باشد.
ــ دو پاسخ پیشتر شما ما را با پرسشی در نظرگاههایتان مواجه میسازد .هرچند ممکن است این
پرسش رنگ پرسشی نهائی (هستیشناسی ،که مقصود ما نیست) با خود داشته باشد ،امّا تصور
میکنیم برای درک بهتر این گفتة شما یعنی« :از دیدگاه تاریخ اندیشه دیانت پیوسته به معنای
دریافتی از دیانت است» الزم است.
آیا اساساً از دیدگاه شما بحث ما بر سر «دین» بعنوان تالشی برای اثبات یا نفی وجود یک دنیای
متعالی ـ دنیائی در ورای مشاهدات و حسییات ـ در حقیقت فاقد معناست و ما را بجائی راه نمیبرد.
آنچه اهمیت دارد و از نظرگاه تاریخ اندیشه باید به بحث و نقد گذاشته شود چگونگی و ماهیت
دریافت ما از دین است؟
بدین ترتیب آیا منطقاً به این نتیجه نمیرسیم که آنچه ما بعنوان دین تا کنون شناختهایم در حقیقت
چیزی بیشتر از محصول تالشهای ذهنی انسان نیست .آیا بدین خاطر است که بجای «دین»
همواره از «دیانت» سخن میگوئید و این ادعای اهل دیانت را که «دیانت را امری مستقل
میدانند» مردود میشمارید؟
دکتر طباطبائی ـ این نکته باید روشن باشد که من دربارة تاریخ اندیشه و بویژه اندیشة سیاسی
مطالعه میکنم .از دیدگاه تاریخ اندیشه ،به هر حال ،دیانت ،پیوسته ،دریافتی از دیانت است .حقیقت
دین ،چنانکه اهل شریعت ادعا میکنند ،به اعتبار وحی ،نمیتواند بر بشر معلوم باشد .تلقی اهل
شریعت از حقیقت دیانت و اینکه گروههایی ادعا میکنند که به حقیقت دین دست یافتهاند ،از
دیدگاه تاریخ اندیشه قابل دفاع نیست .از دیدگاه تاریخ اندیشه ،دیانت امری تاریخی است و چنانکه
اشاره کردم ،پیوسته ،دریافتی از دیانت است .نکتة مهم از دیدگاه تاریخ اندیشه این است که تاریخ
اندیشه جهانی با اندیشة دینی آغاز میشود ،اما تحولی که این اندیشة دینی در درون تمدنهای
گوناگون پیدا کرده است ،یکسان نیست .برخی از حوزههای تمدنی هرگز نتوانستهاند راهی به بیرون
محدودة دیانت باز کنند ،در حالیکه برخی حوزههای تمدنی در دورههایی از تاریخ خود توانستهاند
اندیشهای غیر ملتزم به دیانت تأسیسکنند .وانگهی ،در تحول تاریخی ،دریافت انسان از دیانت و
رویکرد به دیانت دگرگون شده است .تاریخنویس اندیشه نمیتواند به این دگرگونی بیتوجه بماند .با
توجه به این مقدمات بود که پیشتر گفتم که نظریة «دینخویی» آرامش دوستدار ،از دیدگاه
تاریخاندیشه ،جدّی نیست .تاریخ اندیشه ،یعنی تاریخ تفکر مفهومی ،به گونهای که من در ادامة سنت
فلسفة اروپایی از افالطون تا هگل میفهمم ،نمیتواند التفاتی به تاریخ اندیشة دینی نداشته باشد .و
البته ،رویکرد اندیشة غیرمفهومی نیز که ظاهراً آرامش دوستدار ـ به عنوان حجابی بر پرخاشجویی
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بیرویة خود ـ چنین ادعایی دارد ،هرچند که نوشتة او یکسره از چنین نکتههای جدّی و ظریف خالی
است .همین طور ،هیچ اهل فلسفة جدّی نمیتواند بدون التفات به دیدگاه دیانت مسیحی گامی در
فهم ایدهآلیسم آلمانی بردارد .اجازه بدهید بار دیگر تکرار کنم که به نظر من ،نظریة «دینخویی»
آرامش دوستدار ،تالی ادعای اهل شریعت قشری است ،البته ،در خالف جهت ،ولی مساوی با آن.
نظر من دربارة نکتة دوم پرسش شما مبنی بر اینکه آیا «بحث ما بر سر دین ...راه به جایی میبرد
یا نه؟» بهاجمال این است که بحث دربارة دیانت ،به اعتبار دیانت ،بحثی در محدودة اندیشة دینی
است و برای ما تنها از دیدگاه تاریخ اندیشه و در پیوند با آن اهمیت دارد .حدود و ثغور این بحث از
دیدگاه تاریخ اندیشه را که منطق تاریخ اندیشه بر آن حاکم است ،نباید با بحث اهل دیانت خلط کرد.
از چند دهه پیش ،روشنفکری دینی ،به عنوان روایت «جدیدی» از شریعتمداری قشری ،زیر
پوششآن چه که «درد دین» میخواند ،کوشش کرده است این فکر را القاء کند که گویا منطق
دیانت بر همة قلمروهای اندیشه فرمان میراند و با عزل نظر از دیانت نمیتوان در هیچ قلمرویی از
ی» امروز ـ البته ،اگر از
ی» دیروز و «دموکراسی دین ِ
اندیشه وارد شد .وسوسة «اقتصادتوحید ِ
«جامعهشناسی اسالمی»« ،مدیریت اسالمی»« ،پروتستانتیسم اسالمی» ...صرف نظر کنیم ـ
برخاسته از این بیتوجهی به مبانی نظری متفاوت دیانت و تاریخ اندیشه است .من از نزدیک به دو
دهه پیش گاهی به مناسبت بحث بر سر روشنفکری دینی و «درد دین» به آنان ،گفتهام که «درد
دین» داشتن ـ در صورتی که حدود و ثغور دیانت روشن باشد ـ اشکالی ندارد ،به شرطی که به
«مرض دین» تبدیل نشود .آن نظریة «دینخویی» دینستیزان ،تالی فاسد این «مرض دین»
روشنفکری دینی است .آن دو از منطق یگانهای تبعیت میکنند و در واقع ،هر دو ،در «سختگیری
و تعصب» خود ،از پشت «شیشة کبود» ایدئولوژی خواستهای خود به تاریخ اندیشه در ایران نظر
میکنند .به نظر من ،از بحثهای هیچ یک از این دو جریان ،چیزی عاید پژوهشهای دربارة تاریخ
اندیشه در ایران نخواهد شد.
ــ تأمل تاریخی ـ نظری در وضعیت فروپاشی یک تمدن و یک نظام اجتماعی تنها در نقطة انحطاط
متوقف نمیگردد .بلکه فراتر از آن و در پی کاوشهای خود ناگزیر به سرچشمة اعتالی آن تمدن نیز
میرسد .تالش برای دستیابی به سر منزل اعتالی فرهنگ و تمدن ایران باستان آیا در تعارض با
استقرار و پذیرش اسالم و اشاعه فرهنگ و تفکر اسالمی نبود؟ این درست است که در ایران
هیچگاه بطور کامل «ظهور اسالم بعنوان یگانه آغاز تاریخ حقیقی تلقی نشد» امّا هیچگاه نیز از سعی
در القاء چنین باوری دست برداشته نشد .مضافاً اینکه از دیدگاه اندیشة اسالمی آنچه پیش از اسالم
در ایران (و همچنین در کشورهای دیگر مسلمان شده با تمدنی باستانی و دیرپا چون مصر) موجود
بود متعلق به دوران «جاهلیت» و حاصل «جهل بشر» و لذا مردود بوده است.
برخالف اندیشمندان اروپائی که بازگشت (رفرانس) خود به دوران «جاهلیت» را دستیابی به
گنجینهای از تفکر عالی بشری در امر علم و تجربة ادارة جامعه و در جهت اعتالی نظام ،تمدن و
فرهنگ مینگریستند ،امّا از دیدگاه اسالمی و متفکرین آن آنچه پیش از اسالم بود (از جمله تمدن
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ایران باستان بویژه در باالترین مراحل اعتالی آن) در واقع هبوط و انحطاط انسان بحساب میآمد.
در این رابطه بخش هشتم از اثر پر ارزش «ابنخلدون و علوم اجتماعی» یعنی نظریة ابنخلدون در
مورد تجمل و درک رابطة نگرش فلسفی و اخالقی اندیشمندان اسالمی در برخورد به شرایط
اعتالی اجتماعی بسیار روشنگر است؛ از نظر متفکران اسالمی ،اسالم زاده نشد تا مفهوم تداوم
تاریخی در مورد آن صدق کند .بلکه اسالم ظهور یافت و خود سرمنشاء «زایش» شد .از ظرفیت
فکری چنین اندیشمندانی انتظار تکوین مفهوم «دید تاریخی» و «امر تداوم» آیا انتظار بیهودهای
نیست؟ و آیا میل و ارادة مؤلف را به داشتن «تاریخی» دیگر نمینمایاند؟
دکتر طباطبائی ـ در سدههای گذشته ،نسبت ما با میراث دورة اسالمی تاریخ ایران ،پیوسته ،معضلی
بغرنج و پیچیده بوده است .من پیش از این ،به مناسبتی ،در درآمدی بر تاریخ اندیشة سیاسی در
ایران ،نوشته بودم که «اگرچه ایرانیان اسالم آوردند ،اما ایمان نیاوردند» .به نظر من ،این عبارت که
نیازمند توضیحی مفصل است ،کمابیش نمودار این وضعیت پیچیدة ما در رویارویی با اسالم و از آن
پس ،تمدن اسالمی بوده است .در واقع ،ایرانیان به آن بخشی از اسالم بسنده کردند که با بنیان
هویت ایرانی در تعارض قرار نمیگرفت ،یا بهتر بگویم ،در تعارض آشکار نبود .با این قید که البته ،به
هر حال ،اسالم ،در پرداخت نخستین آن ،با هویت ایرانی در تعارض قرار داشت ،اما با پایان «دو قرن
سکوت» ـ که شما در سئوال پیش به آن اشاره کردید ـ ایرانیان توانستند بسیاری از نمودهای
فرهنگ و تمدن ایرانی را تجدید کنند .همة کسانی که دربارة تداوم تاریخی ایران به پژوهش
پرداختهاند ،تجدید زبان فارسی در ایران را عامل عمدة این تداوم دانستهاند .تردیدی نیست که زبان
فارسی عامل بسیار مهمی بوده است ،اما من بر آنام که اگر انتقال بخش بزرگی از اندیشهای که من
آن را «ایرانشهری» نامیدهام ،ممکن نمیشد ،بقای و گسترش زبان فارسی با صِرف مضمون
اسالمی آن امکان پذیر نبود و این احتمال وجود داشت که زبان فارسی افول پیدا کند و به نفع عربی
از میان برود .اهمیت زبان فارسی در این استکه تنها حامل مضمونی اسالمی نیست .وانگهی ،اگر
تجدید اندیشة ایرانشهری را معیار تداوم تاریخی ایران بدانیم ،نباید فراموش کنیم که تنها بخشی از
این اندیشه به زبان فارسی تدوین شده است :به نظر من ،مقام شهابالدین سهروردی ،که خود را
تجدید کنندة حکمت فرزانگان ایران باستان میخواند و بیشتر کتابهای خود را به عربی نوشته
است ،از نظر تاریخ اندیشه در ایران ،با مرتبة شاعران و اندیشمندانی که فارسینویسانی طراز اول
بودهاند ،قابل مقایسه است .بدیهی است که نباید در «سختگیری و تعصب» تا جایی پیش رفت که
مانند آرامش دوستدار گفت« :به ایران اختصاص یافتن ،یعنی جزو دارایی عمومی فرهنگ اسالمی
محسوب نشدن ».چنانکه همان نویسنده ،در توضیح این دریافت محدود خود از «ایران اختصاصی»
مینویسد« :دستاوردهای زبان فارسی و آنچه به گونهای با سرشت و احساس و دریافت این زبان
ممزوج است .بنابراین ،آن چه از زبان فارسی برنیامده و در پویش آن نبالیده ،من آن را فرهنگ ایران
اسالمی به معنای ویژة فرهنگ ایران در اسالم نمیدانم ».معیار ایرانی بودن تعلق خاطر به «اندیشة
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ایرانشهری» است؛ ابن مقفع تا ابوعلی مسکویة رازی ـ که هر دو عربینویس بودند ـ از دقیقی شاعر
تا ابوالقاسم فردوسی و باباافضل کاشانی که جز به فارسی ننوشتهاند ،و از عمر خیام تا شهابالدین
سهروردی که به هر دوزبان فارسی و عربی نوشتهاند ،همه ،نمایندگان اندیشة ایرانشهری بودهاند.
اینان ،بهجهان اسالم هم تعلق دارند ،همچنانکه به تاریخ اندیشة جهانی تعلق دارند.
این توضیحات مقدماتی را از این رو به اجمال یادآوری کردم که نظر شما را به وضعیت پیچیدة ایران
در درون جهان اسالم جلب کنم .ما پیوسته ،به اعتبار جایگاه جغرافیایی ایران ،در درون جهان اسالم،
اما به اعتبار هویت فرهنگی ،در بیرون آن بودهایم .در ایران ،بسیاری از ادعاهایی که انحصار به
اسالم ندارد و همة دینهای الهی داشتهاند ،مانند «جاهلی» خواندن دورة پیش از خود ،هرگز ،جدّی
گرفته نشد .اینکه ،به عنوان مثال ،در ایران ،هیچ نویسندهای را نمیشناسیم که در سیاست هوادار
خالفت بوده باشد ـ البته ،به استثنایغزالی در دورهای از فعالیت فکری خود ـ و اینکه تاریخ ایران
نه با ظهور اسالم آغاز میشود و نه منحصر بهتاریخ اسالم است ،مبین این نکتة اساسی است که
درک جایگاه اسالم ایرانی یا اسالم در ایران از «پشت شیشة کبود سختگیری و تعصب» امکانپذیر
نخواهد شد .تاریخ فرهنگی ایران ـ و بیشتر از آن ،تاریخ تداوم فرهنگ و تمدن این کشور و حضور
این فرهنگ و تمدن در ورای مرزهای قلمرو سرزمینی کنونی ـ تاریخی بسیار پیچیده و بغرنج است؛
به هیچ وجه ،نباید ،از سربازیچه و به تعصبِ «دینخویی» ستیزی ،ایران را به اسالم فروکاست .به
نظر من ،سهم ایران در اسالم بیشتر از سهم اسالم در ایران است .هنوز به درستی نمیدانیم که
اندیشة ایرانشهری تا چه پایهای در تدوین نظری اسالم نقش داشته است.
ــ بحث فوق ما را به طرح پرسش دیگری رهنمون میسازد؛ آیا اساساً اندیشمندانی که در حوزة
تمدن اسالمی و در چارچوب تفکر اسالمی و از دیدگاه دینی به مسائل جاری و حوادث مختلف ایران
در دورههای گوناگون پرداختهاند را میتوان اندیشمند ایران دانست؟ بدون آنکه این پرسش به مفهوم
تردیدی در علقه ملی آنان نسبت به ایران زمین باشد ،امّا با توجه به اینکه تالشهای بسیاری از
اندیشمندان ایرانی در خدمت بسط و تثبیت تفکر دینی ،تفکیک خود از دیگران براساس ماهیت و
هویت اسالمی ،دفاع از فرهنگ و اخالق اسالمی بوده است و نزد آنها استقالل اندیشة سیاسی از
اندیشة دینی وجود ندارد ،آیا ما ناگزیر از طرح پرسش فوق نیستیم؟ هنوز بسیاری از صاحب نظران ما
ایران را در درجة نخست جامعهای اسالمی قلمداد مینمایند؟
دکتر طباطبائی ـ فکر میکنم که به اجمال به بخش نخست پرسششما پاسخ داده باشم .در این
مورد نیز با به توجه پیچیدگی موضوع ،باید جانب احتیاط را نگاه داشت .بهعنوان مثال ،اماممحمد
غزالی که شریعتمداری سخت متعصب بود و به سبب این تعصب دینی ،با برخی از نمودهای اساسی
فرهنگ ایرانی ـ مانند جشن گرفتن نوروز ـ سر ستیز داشت ،اما در عین حال ،فارسینویسی برجسته
بود و در دورة دوم زندگانی خود ،ـ چنانکه از کتاب نصیحةالملوک میتوان دریافت ـ در سیاست،
مانند بسیاری از نمایندگان بزرگ تاریخ اندیشه در ایران ،هوادار اندیشة «ایرانشهری» بود.
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اجازه بدهید ،برای روشن شدن موضوع ،اضافه کنم که در دوران قدیم ،یعنی ،به اجمال ،تا تکوین
آگاهی ملّی ایرانیان به دنبال شکست ایران در جنگهای ایران و روس ،بسیاری از حوزههای حیات
اجتماعی تعین کنونی را پیدا نکرده بودند و بسیاری از مفاهیم اندیشة جدید ،که امروزه از بدیهیات
شمرده میشوند ،تدوین نشده بود .این حکم ،البته ،در مورد سدههای میانة اروپا نیز مصداق دارد:
وقتی در تاریخهای اندیشة اروپایی دربارة پدران کلیسا و حکمای مدرسی از اُگوستین قدیستا تُماس
قدیس بحث میکنند ،بر حسب معمول ،توجهی به پیوندهای ملّی آنان نمیکنند و نوشتههای آنان را
به یکسان بخشی از میراث فرهنگی اروپای مسیحی میدانند .این حکم را میتوان به تمدن اسالمی
نیز تعمیم داد .اصل بر این است که در تمدن اسالمی تمایزی میان «جامعة اسالمی» و «ملّی»
وجود نداشت .همان طور میدانید من در این مورد و بویژه در آنچه به ایران مربوط میشود ،نظر
متفاوتی دارم که اجمال آن را در جلد نخست کتاب تأملی دربارة ایران با عنوان دیباچهای بر نظریة
انحطاط ایران آوردهام و در جلدهای دیگر این کتاب نیز برخی از مطالب آن را با تفصیل بیشتری
خواهم گفت .حاصل مطلب این است که در ایران ،به دنبال شکست ایران در حملة اعراب ،نوعی
«آگاهی ملّی» بسیار زود تکوین پیدا کرد :در حدود سال چهار صد هجری ،ایران بخشی از امپراتوری
اسالمی بهشمار نمیآمد ،تشخّص سرزمینی و «آگاهی ملّی» خود را پیدا کرده بود ،زبان فارسی
«جدید» ،زبان فکر و فرهنگ اقوام ایرانی بود .به نظر من ،این وضعیت پیچیدهتر از آن است که
بتوان با نظریههای جعلی و بیشتر از آن با شعارهای سطحی و سخیف پیآمدهای درازدامن آن در
تاریخ ایران را توضیح داد .ایران ،بهگونهای که من کوشش میکنم توضیح دهم ،پیوسته ،از دیدگاه
تاریخ اندیشه ،در بیرون امپراتوری اسالمی قرار داشته است .تحلیل منطق این «بیرون بودن» ،امر
آسانی نیست و هر بار که ما این نکته را نفهمیدهایم ،آسیبهای فراوانی به کشور خود وارد کردهایم.
جمهوری اسالمی در سیاست خارجی خود به این نکته توجهی نداشت و ناچار از جیب منافع ملّی
ایران بهایی گران پرداخت .اسالمستیزی بدوی ـ که میخواهد ،ببخشید که تعبیری عامیانه به کار
میگیرم ،بچة فرهنگ و تمدن ایرانی را با آبِ اسالم دور بیندازد ـ همین اشتباه را تکرار میکند.
گفتم تاریخ اندیشه در ایران ،تاریخی بسیار پیچیده است و میخواهم بار دیگر مثالی بزنم که برای
بسیاری از ایرانیان چندان شناخته شده نیست :در نیمة دوم سدة ششم ،در یکی از روستاهای زنجان
کنونی ،به نام سُهْرورد ،فیلسوفی بالید که در اوج سیطرة اسالم ،ادعا میکرد که نظام فلسفی او
«تجدید حکمت فرزانگان ایران باستان» و فیلسوفان یونانی است .شگفت اینکه در نوشتههای
فلسفی شهابالدین سهروردی ،این فیلسوف بزرگ ایرانی و تالی ابوالقاسم فردوسی در قلمرو تاریخ
اندیشه ،اشارهای به مباحث اسالمی نشده و در واقع ،او میخواست فلسفهای برای «ایران» تدوین
کند و مفهوم ایران تاریخی را وارد فلسفة تاریخ کند .فیلسوف دیگری به نام باباافضل کاشانی ،یکی
دیگر از همین نمایندگان اندیشة ایرانی است که در آغاز سدة هفتم رسالههای بسیاری دربارة فلسفه
به زبان فارسی فاخر نوشته و جای تأسف است که تاکنون توجهی به نوشتههای او نشده است.
به نظر من ،ایران ،به دو دلیل ،در دورة اسالمی ،در نسبت خود با تمدن اسالمی ،وضعیتی پیچیده
پیدا کرد .دلیل نخست به سرشت اسالم به عنوان دین «دنیا» مربوط میشود که اینجا نمیتوان به
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تفصیل این مطلب را بیان کرد و دیگر اینکه فرهنگ ایرانی از چنان شالودة استواری برخوردار بود
که توانست خود را به عنوان «گفتار مسلط» برای تفسیر اسالم به این دین تحمیل کند .با استفاده از
آنچه پیش از این گفتم که به هر حال ،دیانت ،پیوسته ،دریافتی از دیانت است ،اضافه میکنم که
بخش بزرگی از اندیشة دینی اسالمی ،ایرانی است و اگر به عنوان مثال ،ضابطة آرامش دوستدار را
برای جدا کردن ایران از اسالم بپذیریم ،از ایران چیزی باقی نخواهد ماند .من تصور میکنم که ما
باید ،بر عکس ،بخش بزرگی از اسالم را ایرانی بدانیم و در این صورت ،ناچار ،باید پرسش
پیچیدهتری را دربارة سنت و نسبت ما با آن مطرح کنیم .بحث جدّی در بارة ایران و تاریخ اندیشة
ایرانی زمانی آغاز خواهد شد که بتوانیم چنین پرسشی رامطرح کنیم.
ــ چنانچه برداشت ما از آثار شما درست باشد؛ شما «تصلب سُنت» را از عوامل اصلی انحطاط ایران
دانسته و محور بحثهای شما در «تصلب سُنت» دو عرصه «سیاست» و «دیانت» است و چون در
این دو عرصه از نظر شما جریان اندیشه ـ بعنوان موتور محرک تحول و پویائی ـ موجود نبود یا
بعبارت دیگر رو بزوال بود ،بنابراین سُنت سیاسی و تفکر دینی در مضامین عقبمانده و بتدریج
پوسیده به بقای خود ادامه دادند و ایران زمین را همراه با خود در همة عرصههای اجتماعی دچار
انحطاط ساختند .در توضیح این مباحث شما همچنین بارها و بارها به «نسبت میان سیاست و
دیانت» اشاره داشتهاید .آیا منظور از این تکیه ضرورت توجه به نوع رابطه و نسبت چیرگی دیانت بر
سیاست یا برعکس ،در درک علل انحطاط تاریخی ایران است؟ خود شما این «نسبت» را در چه
صورتی از آن مطلوب میدانید؟ چه رابطهای میان ایندو میتوانست موجب اعتالی فرهنگی ـ
تاریخی ایران گردد؟ در اروپا بدلیل سیر دائمی اندیشه ،پویائی سُنت در هر دو عرصه حفظ شد و
بعبارت دیگر سُنت پویا تداوم یافت تا به مرز تفکیک کامل سیاست و دیانت از هم رسید .اگر در
ایران نیز «شرایط امکان» تحول فراهم بود و وضعیت «امتناع» در پذیرش اندیشة نو حاکم نبود آیا
ما نیز ناگزیر به نقطة جدائی دین از سیاست نمیرسیدیم و در هر دو عرصه پاسخگوی نیازهای زمانه
نمیشدیم؟
دکتر طباطبائی ـ آن چه من دربارة سنت ،و بویژه تصلب سنت ،نوشتهام ،هنوز بسیار ابتدایی و ناقص
است .با کمال تأسف ،نمیتوانم در اینجا به تفصیل به آن اشاره کنم .در سالهای اخیر ،در این
زمینه ،کوشش بسیاری کردهام تا بتوانم روزی نظریة جدیدی دربارة سنت ،به گونهای که با مواد
تاریخ اندیشه در ایران سازگار باشد ،عرضه کنم .در جلد نخست تاریخ اندیشة سیاسی جدید در اروپا
که در دست انتشار است ،مبانی این بحث را در الهیات مسیحی مطرح کردهام و در جلد دوم تاملی
دربارة ایران نیز کوشش خواهم کرد نظریهای دربارة سنت از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران مطرح
کنم ،اما در پاسخ پرسش شما به اجمال باید بگویم که تا زمانی که نتوان مفهوم جدیدی از سنت را
با توجه به مواد تاریخ اندیشه در ایران تدوین کرد ،بحث تصلب سنت راه به جایی نخواهد برد.
بنابراین ،بحثهای پیشین من در این مورد ناقصاند و تا آماده شدن نوشتههایی که عنوانهای آنها
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را ذکر کردم ،باید به آنچه در ابن خلدون و علوم اجتماعی گفتهام اکتفا کرد .به هر حال ،مشکل
«شرایط امتناع» ـ که من با توجه به مباحث فلسفة آلمانی و نیز البته با توجه به بحثهای میشل
فوکو مطرح کردهام ـ مشکلی بنیادین است و باید آن را جدّی گرفت .نقادی از سنت ،در تاریخ
اندیشه در ایران ،که در واقع ،آغاز اندیشیدن فلسفی جدید خواهد بود ،جز از مجرای مطرح کردن
چنین نظریهای امکان پذیر نخواهد شد.
در واپسین عبارت پرسش شما نکتهای وجود دارد که نمیتوانم به آن اشارهای نکنم .از پرسش شما
دربارة امکان «جدایی دین از سیاست» چنین بر میآید که در ایران ،دیانت ،پیوسته ،عین سیاست
بوده است .این سخن دقیق نیست ،نه با تحول تاریخی ایران سازگار است و نه با مواد تاریخ اندیشه
در ایران .نخست ،اینکه عبارتی که بر پایة آن گفتهاند ،دیانت عین سیاست است ،اسالمی نیست،
ایرانشهری است .سنت عبارت «توأمان بودن دین و مُلک» به بنیادگذار سلسلة ساسانی میرسد.
مفهوم «مُلک» یا «پادشاهی» ،به معنایی که در این عبارت آمده ،اسالمی نیست ،ایرانی است .در
خالفت» در عمل خالصه شد که البته ،نظریة
ِ
آغاز دورة اسالمی ،دریافت اسالمی از حکومت ،در «
اسالمی نیز نداشت ،بلکه پس از آن که خالفت در عمل تثبیت شد ،نظریهای بر پایة نظریة سلطنت
ایرانی و بیزانسی برای آن تدوین کردند .در تاریخ ایران ،از نخستین خاندانهای ایرانی ،مانند
سامانیان و آلبویه تا انقالب اسالمی ،سیاست ما عین دیانتمان نبود .بدیهی است که در دورههایی
علما قدرتی پیدا کردند و ادعاهایی داشتند ،اما حتی در این دورهها نیز نظریهای مانند نظریة والیت
مطلقه در تاریخ کلیسا مبنی بر وحدت قدرت دینی و دنیوی تدوین نشد .علّت این امر آن است که به
طور اساسی ،اسالم ،اگرچه دین دنیاست ،اما به خالف آن که بر حسب معمول گفتهاند ،دین سیاست
نیست .در سدههای میانه ،نظریهپردازان والیت مطلقة پاپ و کلیسا توانستند با استفاده از مفاهیم
فلسفة سیاسی یونانی و حقوق رُمی نظریهای سیاسی تدوین کنند و مخالفان آنان نیز از همان
مفاهیم برای تدوین نظریة سیاسی متفاوتی سود جستند .در تاریخ اندیشه در ایران ،فلسفة نظری
یونانی بسیار مورد توجه بود ،اما حکمت عملی ،به گونهای که من در زوال اندیشة سیاسی در ایران
توضیح دادهام ،اهمیتی پیدا نکرد و چنان نظریهای تدوین نشد که بتوان آن را اسالمی خواند.
سالهاست که من دربارة نوشتههای سیاسی دورة اسالمی تحقیق کردهام و اعتقاد دارم که عمدة
آنها ،و در ایران ،همة آنها غیراسالمی است .البته ،ظاهر آنها اسالمیاند ،یعنی در آنها به برخی
از آیههای قرآن و برخی روایات اسالمی استناد شده است ،اما مفاهیم اساسی از نوشتههای ایرانی
گرفته شده است .در اینمورد ،هیچ نوشتة سیاسی ایرانی به اندازة سیاستنامةخواجه نظامالملک
طوسی جالب توجه نیست .شگفتانگیز است که چگونه مردی چنان متعصب در دیانت اسالمی
رسالهای چنان با اهمیت در نظریة سیاسی ایرانشهری نوشته است.
نظریة «وحدت دیانت و سیاست» ،در ایران ،بسیار جدید است و با ایدئولوژیک شدن اسالم پیوند
دارد .ایننظریه را در ایران ،نخست ،علی شریعتی بر پایة اقتباس نفهمیده و نسنجیدهای از
ایدئولوژیها سیاسی جدید ،بویژه مارکسیسم مبتذل ،عرضه کرد .پیش از او نیز آلاحمد ـ که قلمرو
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مباحث نظری مردی عامی ،سخت بیمایه و بیشتر از آن ،مرد سیاسی مغرضی بود ـ کوشش کرده
بود از اسالم به عنوان ابزار و حربهای سیاسی استفاده کند .بنابراین ،اسالم سیاسی کنونی ،اسالمی
است که در مسلخ ایدئولوژیهای سیاسی جدید قربانی شده است؛ نظریة سیاسی نیست ،بلکه
ایدئولوژی پیکار سیاسی است .این مطلب را باید درست فهمید ،زیرا کسانی که امروزه از
سکوالریزاسیون اسالم سخن میگویند ،به این نکته توجه ندارند ـ یانمیدانند ـ که اسالم را
نمیتوان قیاس از مسیحیت گرفت .جدایی دین و دولت ،در اسالم ،باید به معنای ایدئولوژیزدایی از
آن باشد و گرنه سکوالریزاسیون درمورد اسالم مفهومی یکسره بیمعناست و بیسبب نیست که در
همة مطالب بسیاری که در این مورد نوشته میشود ،یک جملة جدّی وجود ندارد .نباید فراموشکرد
که پرچمداران این تلقی جدید از دین ،کسانی مانند عبدالکریم سروش ،نخست ،خود از هواداران
شریعتی در ایدئولوژیک کردن دین بودند و موضع کنونی آنان نیز از دیدگاه بحث نظری در این باره
یکسره بیربط و در بیراهه است .در این مورد ،برای نمونه میتوان به مقالهای از عبدالکریم سروش
مراجعه کرد که چند ماه پیش در کتابی با عنوان سنت و سکوالریسم منتشر شده است .در این مقاله،
نویسنده« ،سکوالریسم» را بیآن که اشارهای به مضمون آن در الهیات مسیحی بکند ،بهعنوان
مفهومی بدیهی به کار میگیرد و آنگاه پس از توضیحاتی در بارة ترجمة آن واژه به عربی و آوردن
ابیات بسیاری از مولوی و دیگران ،نتیجه میگیرد که به هر حال« ،عقل سکوالر کافی نیست» و از
اقبال الهوری نقل میکند که «عقل تا بال گشوده است ،گرفتارتر است» .آنچه ،بر حسب معمول،
در این نوشتة عبدالکریم سروش ناگفته میماند ،این است که باالخره دعوا بر سر چیست و این ،به
قول عوام« ،به نعل و به میخ زدن» ،چه فایدهای دارد؟
نظر من این است که امثال عبدالکریم سروش ،از بیراههای که سالها پیش در آن گام گذاشته
بودند ،نمیتوانند بیرون بیایند .ایدئولوژیک کردن دین ،کوششی نادرست بود و تا زمانی که
روشنفکری دینی در بحث از نسبت دین و دنیا در اسالم نتواند پرسش را از این دیدگاه مطرح کند،
نخواهد توانست سخنی جدّی مطرح کند .بحثهای کنونی روشنفکری دینی حجاب پرسشهایی
است که بیراهة ایدئولوژیک کردن دین از چهار دهه پیش مطرح کرده است .روشنفکری ایران نباید
بیراههای را دنبال کند که روشنفکری دینی در برابر او گشوده است .تکرار میکنم زمان آن رسیده
است که روشنفکری ایران با اقتدای به شعار روشنگری «جرأتدانستن» را پیدا کند .در این راه ،دو
خطر ،ما را تهدید میکند :نخست ،خطر جدّی گرفتن نظریههای «ازپایبست ویران» روشنفکری
دینی و دیگر ،افتادن در دام کسانی که روشنفکری دینی را جدّی میگیرند.
ــ ما در بررسیهای تاریخی شما به سه حوزه از رابطة دیانت و سیاست برمی خوریم:
الف ـ حوزهای که در آن ارجح مصالح و منافع سیاسی است .مراعات دین و اخالق دینی در صورت
مغایرت با این مصالح مسکوت گذارده میشود .و بعضاً با توجه به اصالت و استقالل «منطق امر
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سیاسی» حتا در تعرض با دیانت عمل میگردد .و از ویژگیهای این حوزة تاریخی تسلط خردگرائی
در امر سیاسی است.
ب ـ حوزة دیگر اجرای شرع در هر صورت مقدم براجرای «عدالت» قرار میگیرد( .عدالت در اینجا
به مفهوم عمل برمبنای مصلحت سیاسی)
ج ـ این همانی میان سیاست و دیانت که در اصل دیانت ابزاری میشود برای توجیه سیاست و
سیاست ادامة دیانت تلقی میگردد تا جائیکه در پرتو چنین تفکری در ایران سلطنت (و امروز
حکومت اسالمی) ادامة دایرة نبوت و دایرة امامت تلقی میگردد .سلطه نگرش ایمانی برامر سیاست
و زوال نگاه خردگرایانه از برجستگیهای این دوران است.
در مقایسه میان این سه حوزه؛ مغایرت دیدگاه نخست و دیدگاه دوم بارز است .امّا شما دیدگاه سوم
را بنوعی در رابطه یا بعبارت صحیحتر در پیروی از دیدگاه نخست دانسته و معتقدید تاریخ نویسان
دورة گذار (دورانی که دیانت حضوری غالب در سیاست داشت) از نظر اندیشة سیاسی (توجیه سلطنت
مطلقه) در موضع پیروی از اندیشه سیاست نامه نویسان (ارجحیت سیاست و مصالح نظام بر دیانت)
قرار داشتند.
امّا در عمل این دورة تاریخی از لحاظ تفکری که برآنها حاکم بوده با دو شرایط اجتماعی کامالً
متفاوت در مقابل هم قرار دارند .در حوزة نخست یعنی در دوران تفوق خردگرائی در امر سیاست
توجه به مصالح عالیه کشور ،ما با اعتالی اجتماعی ایران مواجهایم .امّا در دوران گذار به موازات نفوذ
گسترده تفکر ایمانی و دخول هر چه بیشتر دیانت در سیاست اضمحالل ،نزول و فروپاشی در همه
عرصههای اجتماعی ،حاصل این دوران است.
تجربة امروز ما نیز در تأئید این امر است که یکی دانستن دیانت و سیاست و عمل براین پایه جز
انحطاط اجتماعی نتیجه دیگری در ایران ندارد .آیتاهلل خمینی در همان آغاز کار اعالم داشت:
«دیانت ما عین سیاست ما و سیاست ما عین دیانت ماست ».و یک دهه و نیمی نیز برآن پایه عمل
شد (هنوزهم سعی میشود امّا مقاومتهای اجتماعی مانع بزرگی است).
بنابراین و با توجه با این تجربههای تاریخی ،چگونه میتوان نتایج عملی کامالً متفاوت را به یک
اندیشة یکسان مربوط ساخت؟
دکتر طباطبائی ـ نخست ،باید این نکته را یادآوری کنم که شعار «سیاست ما عین دیانت ماست» ــ
که گویا آیتاهلل مدرس به مناسبتی گفته است ـ از دیدگاه تاریخ اندیشه در اسالم قابل دفاع نیست.
سیاستنامهنویسان و تاریخنویسان «توأمان بودن دین و مفلک» را به اردشیر بابکان نسبت دادهاند و
به هر حال از دیدگاه تاریخ اندیشة سیاسی ،با نظریة شاهی آرمانی ایرانیان باستان بیشتر سازگار
است .البته ،در برخی از منابع قدیم ،متن عربی این عبارت را حدیث نبوی دانستهاند که به هیچوجه
درست نیست .نسبت دیانت و سیاست در اسالم ،بهرغم ادعاهای بسیار اهل ایدئولوژی ،به
هیچ[وجه] روشن نیست .جالب توجه است که در قرآن تنها در مورد دو پیامبر گفته شده است که
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خداوند مفلک ـ یعنی سلطنت ـ و پیامبری را توأمان به آنان داده است .در مورد پیامبران دیگر تنها
از نبوت آنان سخن رفته است .وقتی قرآن دربارة داوود نبی میگوید که «به او پادشاهی و پیامبری و
فصل خطاب دادیم» ،آیا جای شگفتی نیست که چنینتعبیری دربارة دیگر پیامبران نیامده باشد؟
ِ
البته ،حتی اگر چنین تعبیری در قرآن میآمد ،از اینکه خداوند بهپیامبری پادشاهی و نبوت را توأمان
داده باشد ،نمیتوانستیم نتیجه بگیریم که «سیاست ما عین دیانتماست» .پادشاهی یکی از انواع
نظامهای حکومتی است که البته اسالم آن را به رسمیت نمیشناسد ،و بنابراین نمیتواند بر پایة آن
نظریهای تدوین کند .سیاست ،بهمعنایی که مدرس آن را مراد میکرد ـ البته ،مدرس اهل سیاست
عملی بود و از دیدگاه نظری ،من تردیدی ندارمکه او به هیچ وجه نمیدانست سیاست چیست و گرنه
چنین ادعایی نمیکرد ـ ربطی به دیانت و بویژه اسالم ندارد؛ سیاست ،به قول علما از مسائل
مستحدثه است ،یعنی بحثی جدید است و با مبانی اندیشة اسالمی نمیتوان این بحث را باز کرد.
نکتة اصلی بحث مرا میتوان به قرار زیر خالصهکرد :با انقالب اسالمی این مسئله در ایران در حدّ
بدیهیات مطرح شد که گویا «دیانت ما عین سیاست ماست» .من ،به هر مناسبتی ،و از دیدگاه تاریخ
اندیشة سیاسی در ایران ،گفتهام که این حرف معنایی ندارد .در ادامة آنچه به اجمال اشاره کردم،
این نکته را اضافه میکنم که قدما میگفتند هر «علمی» موضوعی دارد؛ اگر این سخن را بپذیریم،
باید بگوییم که وحدت سیاست و دیانت در صورتی میتواند درست باشد که موضوعات آن دو عین
یکدیگر باشد .بدیهی است که دیانت علمدین است ،اما موضوع سیاست علم دین نیست ،بلکه
توضیح مناسبات قدرت در جامعه است .دین ،اگر دین باشد ،به عنوان حوزة اخالق فردی مبتنی بر
معنویت ،نمیتواند بر مناسبات قدرت استوار باشد و سرشت آن مناسبات را توضیح دهد .در تاریخ
اندیشه در ایران کتابهای بسیاری دربارهی دیانت نوشته شده و در همة آن نوشتهها توضیح داده
شده است که دیانت چیست؟ اما باکاوش چند دههای در شاید همة نوشتههای انگشت شماری که
در تاریخ اندیشة سیاسی در ایران و اسالم داریم ،به جرأت میتوانم ادعا کنم که اگر از سیاستنامهها
ـ که اندیشة سیاسی ایرانشهری در آن توضیح داده شده ـ و چند رساله در فلسفة سیاسی ـ که
اندیشة یونانیان در آنها خالصه شده است ـ هیچ رسالهای را نمیشناسیم که تعریفی اسالمی از
سیاست در آن داده شده باشد .البته ،رسالههای چندی در «سیاست شرعی» اسالمی به دست ما
رسیده است ،اما هیچ یک از آنها نه در ایران نوشته شده و نه توضیحی شیعی دربارة سیاست در
آنها آمده است .برخی از دالیل این مطلب را من در کتاب خواجه نظامالملک طوسی توضیح دادهام.
اجمال آن مطلب این است :نخست این که حتی آن رسالهها هم اسالمی نیستند و عمدة مطالب
آنها از رسالههای ایرانی دربارة نظریة سلطنت گرفته شده است .دوم اینکه بر پایة نظریة شیعی
امامت ،به دنبال آغاز غیبت کُبری ،سیاست نمیتواند عین دیانت باشد ،بلکه سیاست در قلمرویی
سامان مییابد که محمدباقر صدر ،نظریهپرداز شیعی معاصر که به دستصدام حسین کشته شد ،از
آن به «منطقة فراغ شرع» تعبیرکرده است .فهم این نکته برای بحث کنونی ما بسیار دارای اهمیت
است .از دیدگاه تاریخ اندیشة سیاسی ،نظریة حکومت اسالمی نداریم ،یعنی تاکنون نتوانستهاند
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طرحی از جامعة اسالمی و سازماندهی قدرت اسالمی به دست دهند .آنچه محمدباقر صدر میگوید
این است که حکومت در قلمرویی سامان مییابد که شرع حکمی برای آن معلوم نکرده است.
بنابراین ،حکومت اسالمی نداریم ،اما حکومتی میتواند وجود داشته باشد که از اصول
اجتماعیاسالمی تبعیت کند ،یعنی به عنوان مثال ،عدالت را که یکی از اصول بنیادین اخالق
اسالمی است ،رعایت کند .این نکتة آخر را نیز اضافه میکنم که مدرس رجلی سیاسی و اهل
دستهبندی و حزببازی بود ،اما در علم سیاست مردی عوام بود و تنها در کشوری مانند ایران
میتوانست چنین حرف نامربوطی بگوید و کسی بهریش او نخندد!
فیلسوفان یونانی که دیانت به معنای ادیان الهی را نمیشناختند و به عنوان فیلسوف ملتزم به دیانت
نبودند ،گفته بودند که سیاست در قلمرو مصالح عمومی سامان مییابد .اندیشة سیاسی جدید از
ماکیاوللی تا کنون بر این امر تأکید کرده است که سیاست امری مستقل از دیانت است ،موضوع آن
مناسبات قدرت در جامعه است و منطق ویژة خود را دارد .با توجه به همین چند مطلب میتوان گفت
که موضوع سیاست ،دولت ملّی است ،دولت ملّی حوزة تأمین مصالح عمومی ملّت و منافع ملّی است
و بویژه از دیانت که دربارة هیچ یک از این مباحث نمیتواند حکمی بکند ،مستقل است .دیانت در
حوزة اخالق فردی که مؤمن خوانده میشود و رستگاری روح او که با آخرت سر و کار دارد ،قرار
میگیرد و بنابراین ،نمیتواند عین سیاست باشد ،همچنان که عکس آن نیز درست نیست .با خلط
این مباحث هم سیاست معطل میماند و هم دیانت بر باد میرود .تصور نمیکنم که نیازی به مثال
داشته باشم.
ــ بحث فوق یعنی رابطة میان اندیشة سیاسی و نتایج عملی ،ناگزیر ما را به مقایسة دیگری بر پایه
نظرات شما در ماهیت دو اندیشة سیاسی حاکم بر ایران در دورههای تاریخی مختلف وامیدارد:
اندیشة سیاسی ایرانشهری از یک سو و از سوی دیگر اندیشة سلطنت مطلقه که در اصل خط پایانی
سیر تدریجی زوال اندیشه ایرانشهری را ترسیم میکند .شما معتقدید؛ در عصر زرین فرهنگ ایرانی
«ترکیبی از معنویت جدید اسالمی شیعی» و «فرزانگی ایرانشهر» (اندیشة سیاسی برجای مانده از
دوران باستان ایران) شالودهای فراهم آورد تا سامان ایران زمین بربنیادی نوین استقرار گردد.
نخستین پرسش ما این است که نمود عینی این «معنویت اسالمی ـ شیعی» در سراسر این تاریخ را
کجا و در کدام نتایج سیاسی ملموس و قابل رؤیت میتوان یافت؟ این «معنویت جدید اسالمی ـ
شیعی» (هومانیسم اسالمی) چگونه و در چه عرصهای از فرهنگ ،اندیشه و ادب که ضامن و بیانگر
تعالی خواهی «هویت و فرهنگ ایرانی» باشد تبلور یافته است؟
دکتر طباطبائی ـ بحث عصر زرین فرهنگ ایران ،از نظر تاریخ ،تاریخ اندیشه و البته ،از نظر ملّی ـ
عملی ـ بویژه در اینسالهای پرمخاطره برای ایران ـ مسئلة مهمی است .من اندکی در این باره
بررسی کردهام .چون به جنبة ملّی ـ عملی این مسئله اشاره کردم ،اجازه بدهید چند لحظه از بحث
خارج شوم! امروزه ،دو نظریة افراطی و تفریطی بهنوعی موجودیت و هویت ملّی ما را تهدید میکند:
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با انقالب اسالمی اتفاقاتی در کشور افتاد که به هر حال فاجعهای بود .عقبنشینی همة گروههای
سیاسی و فکری ایران در برابر ایدئولوژی انقالب اسالمی که راه آن را شریعتیها ،آلاحمدها و...
هموار کرده بودند و مقلدان تازه به دوران رسیدة آنان ،مانند عبدالکریم سروش ،تبلیغ میکردند ،این
فکر را تقویت کرد که گویا ظرفیتهای فکری و فرهنگی ایران را باید در سخنان بیربط این گروهها
که امروزه روشنفکری دینی خوانده میشوند ،خالصه کرد .از سوی دیگر ،کسانی در جهل مرکب به
ظرافتهای تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران با دریافتی یکسویه و عوامانه از واقعیتهای پیچیدة تاریخ
و تاریخ اندیشه در ایران ،در واکنشی نسنجیده به افراط روایت ایدئولوژیک اسالم ،اعالم کردند که به
هر حال «فرهنگ دینخوی ما مرده به دنیا آمده و مرده خواهدماند».
عصر رزین فرهنگ ایران ،در این جایی که ما ایستادهایم ،همچون آیینهای است از ایرانی متفاوت در
برابر ما .سدهای که ریچارد فرای عصر زرین فرهنگ ایران خوانده است ،به دنبال سدههای فروپاشی
ایران و سیطرة دستگاه خالفت و قشریت دینی ،دورة تعادل میان عناصر گوناگون فرهنگ ایرانی
است .ایرانیان ،نخست ،زبان فارسی را به عنوان بارزترین نشانة هویت قومی از یورش تازیان نجات
دادند و آنگاه بخشهای مهمی از دستاوردهای فرهنگ باستانی را با اندیشة یونانی و عناصری از
اسالم درآمیختند و خرد را به عنوان معیاری برای سنجش و انتخاب عناصر گوناگون فرهنگی به کار
گرفتند .به این مسائل ،پیش از این نیز اشاره کردهام و تکرار نمیکنم ،اما یک نکته را باید به اجمال
توضیح دهم ،اگرچه دانستههای من در این باره کافی نیست .وقتی از تشیع ،در آغاز دورة اسالمی و
بویژه در قلمرو ایران بزرگ سخن میگوییم ،نباید آن را با مذهبی که با صفویان در ایران رسمیت
پیدا کرد ،اشتباه کنیم .نوعی از تشیع فلسفی ،در سدههای سوم تا پنجم ،داریم که جنبشی خردگرای
در مخالفت با اسالم قشری دستگاه خالفت بود و بسیاری از جریانهای فکری در زیر پوشش این
تشیع عمل میکردند .به عبارت دیگر ،این تشیع ،جریانی تنومند از «دگراندیشیهای» گوناگون بود.
با کمال تأسف ،از آنجا که بیشتر این جریانها «زیرزمینی» بودند ،اطالعات دقیقی دربارة آنها
نداریم ،اما نباید فراموش کرد که اخوانالصفا به همین محفلهای زیرزمینی تعلق داشتند ،ابونصر
فارابی که بیشتر عمر خود را در سفر گذراند ،شیعی مذهب بود ،ابن سینا که دریافت دینی او چنان با
دیانت رسمی ناسازگار بود که غزالی حکم ارتداد او را داد ،از همین شیعیان بود ،ابوعلیمسکویه هم
که گویا در خانوادهای زرتشتی به دنیا آمده و شیعی شده بود ،اگرچه به نظر من یونانی ـ ایرانشهری
است و از مجموعة نوشتههای او بوی تشیع به مشام نمیرسد ...و البته ،فردوسی که جای خود را
دارد .مجموعة تأمالت اینان ،اعم از شعر ،فلسفه ،تاریخ ،اخالق ،سیاست و فلسفه ،رنگ همین
محافل شیعی را دارد و در همین محفلها اندیشیده شده است .به نظر من ،ایران ،بهرغم سدههای
انحطاطی که گذرانده است ،هنوز بر سرمایه و اعتبار این دوره تکیه دارد و این سرمایه را نباید با
پرخاشجویی و درشتگوییهاینسنجیده بر باد دهیم .بارزترین نشانة «نیندیشیدن» ،بیالتفاتی به
سرمایة فکری و فرهنگی یک کشور است و نه اندیشیدن به آن.
ــ پرسش دیگر اینکه شما در اشاره به دوران زرین فرهنگ ایران ـ تمدن اسالمی میگوئید« :از نظر
تاریخی ،در جنبشهای سیاسی ـ دینی پایداری و در قلمرو فرهنگی ،در زبان و ادب فارسی ،زمینة
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مناسبی برای تجدید هویت ایرانی فراهم آمد ».و بالفاصله میافزائید« :و این امر زمانی صورت
گرفت که در آگاهی ایرانیان عرب جانشین اسالم شد».
شاید از نظر تاریخی هیچگاه نتوانیم چگونگی سیطرة اسالم و اندیشة دینی را به اثبات برسانیم
(استقبال ایرانیان یا تحمیل به آنان) ،امّا همینکه سیطرة اسالم و تفکر دینی از چالش ایرانیان کنار
گذاشته شد ،آیا سیر زوال تفکر خردگرایانه در اندیشة ایرانشهری بجای مانده از دوران باستان به
تفکر ایمانی ،قضا و قدری ،صوفیگری و شریعتمداری اجتناب ناپذیر نشد؟
آیا کاهش دادن رخنه تفکر اسالمی شیعی و تداوم ایستای آن طی قرنها در فکر و فرهنگ ایرانی و
الجرم تغییر تدریجی ماهیت آن ،به جاهلیت عرب و نظامهای قبیلهای ترک و مغول بار دیگر
مصالحه ،مالحظه و نرمخوئی در برابر نگرش و اخالق دینی نیست؟
دکتر طباطبائی ـ بحث دربارة چگونگی اسالم آوردن ایرانیان ،اگرچه از نظر تاریخی اهمیت دارد ،اما
نتایج عملی آن برای امروز ما بسیار اندک است .بر عکس ،نمیتوان بهتحوالتی که از دیدگاه تاریخ و
تاریخ اندیشه در ایران در دورة اسالمی روی داد ،بیاعتنا ماند .تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران
گذشتهای دارد و این گذشته ،به هر حال ،همچون افقی در برابر ما قرار دارد و باید قرار داشته باشد.
در بیاعتنایی به این افق نمیتوان اندیشید .اینکه امروز تصمیم بگیریم تا با عزل نظر از این
گذشته ،دکارتی ،کانتی ،و بدتر از آن ،به عنوان مثال ،پُستمدرن« ،بیندیشیم» ،نشانة گسستهخردی
است .جز برای ملتهایی که فاقد تاریخ و تاریخ اندیشه هستند ،در تاریخ اندیشه ،پیوسته ،نقطة
اتکایی در گذشته وجود دارد .عصر زرین فرهنگ ایران نیز برای ما همین نقطة اتکاست ،اما مسئلة
اساسی در رویکرد به گذشته نسبتی است که با سنت برقرار میکنیم .جای تأسف است که ما هنوز
نظریة سنت تدوین نکردهایم؛ از دو سده پیش ،نسبت ما با سنت از محدودة تقلید سنت یا اعراض از
آن فراتر نرفته است ،اما تحوالت اخیر ،و موضع گیریهای افراطی این دوره ،افق دیگری را در برابر
ما گشوده است .اشارة شما به جایگاه تشیع را باید به درستی فهمید؛ من لحظهای پیش به این مسئله
اشاره کردم ،اما نظر بهاهمیت موضوع ،بار دیگر ،تکرار میکنم که در سدةهای سوم تا پنجم ،در
دنیای ایرانی ،در میان نخبگان ،نوعی تشیع ـ که من آن را تشیع فلسفی مینامم ـ وجود داشت که
نه علوی بود و نه صفوی ،و این محافل محل گرد آمدن بسیاری از نخبگان فکری و علمی بود.
هیچ یک از نویسندگانی که نام بردم ،به معنایی که ما امروز میفهمیم ،شیعه نبودند ،اما همه ،به
نوعی به این محافل تعلق داشتند .اطالعات ما دربارة این محافل بسیار اندک است ،اما میدانیم که
برخی از نمایندگان پایداری ایرانی در برابر خالفت عربی پیوندهایی با این گروهها داشتند و همچنان
که مورد فردوسی نشان میدهد ،این پیوندها در حدی بود که به زبان امروزی میتوان آنها را
استراتژیک خواند .اجازه بدهید به این مطلب اشارهای بکنم :میدانیم که کسانی از نمایندگان
پایداری ایرانی در تدوین شاهنامة فردوسی شرکت فعالی داشتهاند که خود فردوسی از برخی از آنها
نام برده است ،و نیز میدانیم که فردوسی ،به گفتة نظامی عروضی ،از «دهاقینطوس» ،یعنی از
بازماندگان اشراف متوسط زمیندار ایرانی بود و بنابراین ،به جبهة پایداری و رستاخیز فرهنگی
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ایرانیان تعلق داشت ،اما در عین حال ،علقههایی نیز با همین تشیع داشت که خرد را به عنوان
ضابطة همة امور میپذیرفت .در مورد ابوعلی مُسکویه نیز باید بگویم که چنانکه از نام او بر میآید
ـ مسکویةا مُشْکویه ،یعنی منسوب به مُشْک ـ به احتمال بسیار ،خواجهای زرتشتی بود و شاید به
تشیع گرویده بود .بعضی گفتهاند ،پدر ابوعلی شیعی شده بوده است .این تشیع فلسفی پیوندهای
بسیار ژرفی با آیین زرتشت ،درباز پرداخت آن در دورة اسالمی ،داشت .این مطالب را بهاشاره میآورم
و بر آنام که برای فهم درست بسیاری از زوایای تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران به این نکتهها نیاز
داریم و گرنه حق بسیاری از نمایندگان تاریخ اندیشه و فرهنگ در ایران را اداء نخواهیم کرد .به
عنوان مثال ،فردوسی ،نه آن شیعی مجلسیوار بود که شریعتمداران ادعا میکنند و نه یگانه
اندیشمند تاریخ ایران و هیدگرِ آن .تنها پیآمد آن افراط و این تفریط بستن راه فهم درست ما از
تاریخ و تاریخ اندیشه است .آن هر دو موضع خالف تاریخاند و بنابراین ،نادرست و ناشی از جهل!
ــ همانقدر که پرداختن به اجزاء نظریه سلطنت مطلقه اسفباری و فالکت هویت تاریخی ما را «در
آخر زمان» تاریخمان مینمایاند ،به همان میزان ـ و شاید بیشتر از آن ـ شکافتن ،شناساندن و
شناختن اندیشة سیاسی ایرانشهری و بویژه برخی از اجزاء قابل اتکاء آن ،جان تازهای به پیکرة
اندیشه جامعه ایرانی میبخشد.
بازهم با برداشتی از توضیحات شما؛ همانگونه که «خودکامگی» و «قرار داشتن نهاد پادشاهی و
سلطنت در رأس سامان (بیسامانی) کشور» وجه مشترکی میان این دو اندیشه است ،امّا مفهوم
«مصلحت عمومی» و «مصالح عالیه» نیز فرق بزرگ ماهوی میان آن دو است .اگر خودکامگی
جوهرة هم پادشاهی آرمانی و هم سلطان مستبد بوده است ،امّا توجه به مصالح نظام و مصالح عموم
«شالودهای استوار» در اندیشه ایرانشهری است .و این خط تفکیکی است برای تشخیص سیاست
درست از نادرست ،که بیاغراق برای نخستینبار در آثار و تألیفات شما به وضوح در تبیین نوئی از
تاریخ ایران ممکن شده است.
این درست است که خودکامگی سالطین مانعی بزرگ در برابر طرح مصالح کشور و مردم و در
نتیجه عدم نقد و چالش شیوههای استبدادی آنان از سوی اندیشمندان بود ،امّا آیا سلطه تفکر دینی
اساساً جائی برای تکوین و تبلور مفهوم مصالح عالیه کشور و نظامهای سیاسی آن باقی میگذاشت؟
رجوعی که شما در آثار خود به تاریخ اروپای مسیحی در توضیح شکل گیری مفهوم «مصالح نظام»
دادهاید در درک مطلب بسیار یاری دهنده است و موانع عدم شکلگیری این مفهوم اساسی را در
وابستگی اندیشة سیاسی به تفکر دینی نشان میدهد .در اروپا مقدمات شکلگیری اجزاء مهم اندیشة
سیاسی مدرن از جمله مفهوم «مصلحت نظام» و قوام دولتهای ملی ـ از راه استقالل اندیشة
سیاسی از تفکر دینی انجام پذیرفت .در ایران برعکس با رخنه و گسترش نفوذ شریعت در سیاست و
در نهایت سلطة کامل نگرش دینی در تفکر اندیشمندان« ،مفهوم مصالح عالیة کشور» از
دلمشغولیهای فکری آنان رخت بربست .آیا حوادث جاری در ایران امروز تحت حکومت اسالمی بار
دیگر ما را به پذیرش این حکم نزدیکتر نمیسازد که «مصلحت عالیه کشور» در حقیقت قربانی
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«مصالح دین» شده است و امروز  84سال است (و در دهههای پیش از آن در اشکالی دیگر) مصالح
کشور قربانی «حفظ کیان» اسالم میگردد؟
دکتر طباطبائی ـ آنچه من دربارة اندیشة سیاسی ایرانشهری گفتهام ،بر پایة اطالعات ناقص و
اندکی است که از طریق نوشتههای تاریخی و نیز اندرزنامههای دورة اسالمی بهما رسیده است .این
بحث را در صورتی میتوان با دقت تاریخی الزم مطرح کرد که منابع و اطالعات بیشتری بهدست
آید و البته بیشتر از آن ،باید بتوان دربارة آن نظریهای تدوین کرد .با کمال تأسف ،باید بگویم که
بهسبب فقدان امکانات ،پژوهشهای من در این مورد ناقص ماند .زمانی که من رسالهای با عنوان
خواجه نظامالملک طوسی را نوشتم ،تصمیم داشتم دو رسالة دیگر دربارة شاهنامة فردوسی و
حکمتاالشراق شهابالدین سهروردی بنویسم .سهروردی و فردوسی ،به نظر من ،بزرگترین
نمایندگان اندیشة ایرانشهری در دورة اسالمیاند ،اما متأسفانه از این دیدگاه مورد توجه قرار
نگرفتهاند .اگر بتوان این جریان از اندیشه در نخستین سدههای دورة اسالمی را ــ که به نظر
میرسد با یورش مغوالن یکسره از میان رفت ـ بازسازی کرد ،بسیاری از زوایای تاریخ اندیشه در
ایران روشن خواهد شد .این بررسی ،در قلمرو اندیشة سیاسی ،پرتوی بر تاریخ خودکامگی در ایران
خواهد افکند .من در رسالة خواجه نظامالملک طوسی ـ که در واقع تحقیقی مقدماتی است ـ برخی از
وجوه این تحول را مورد بررسی قرار دادهام ،اما هنوز بهپژوهشهای دقیقتری نیاز داریم تا
پیوندهایی که میاناندیشه و خودکامگی در ایران وجود داشته است ،بهدرستی ،بفهمیم.
در پاسخ سؤال شما مبنی بر اینکه آیا اندیشة دینی یا دستکم دریافتی از آن ،زمینهساز خودکامگی
نبوده است؟ باید بگویم که من به خالف کسانی که ایران را بهطور عمده ،از دیدگاه جامعهشناسی
مورد بررسی قرار میدهند و کوشش میکنند ریشههای اجتماعی خودکامگی در ایران را برجسته
کنند ،تصور میکنم که اندیشه ،در معنای عام آن ،نقشی بسیار پراهمیت در استقرار خودکامگی و
بویژه توجیه مشروعیت آن ایفاء کرده است .حدود سه سال پیش ،کتابی دربارة تاریخ اندیشة سیاسی
در ایران با عنوان آیین و اندیشه در دام خودکامگی منتشر شد که بهرغم اینکه تاریخ اندیشه است،
اما نویسندة آن ،این اشتباه عمده را مرتکب شده است که وجود خودکامگی سیاسی در ایران را علت
و خاستگاه خودکامگی در قلمرو اندیشه دانسته است .چنین توجیهی برای وجود نظامهای فکری
خودکامه ،تبیین درستی از آن به دست نمیدهد .بویژه اگر بخواهیم از دیدگاه تاریخ اندیشه در این
بحث وارد شویم ،باید جایگاه اندیشه در استقرار خودکامگی را عامل عمده بدانیم .من در کتاب زوال
اندیشة سیاسی در ایران ،به طورکلی ،دو عامل را در استقرار خودکامگی برجسته کردهام :از دیدگاه
سیاسی ،برآمدن سلسلههایی از اقوام مهاجر ترک ،و دیگر ،از دیدگاه تاریخ اندیشه ،دریافتی قشری از
دیانت اهل سنت و جماعت .محافل تشیع فلسفی ،که من پیشتر به آن اشاره کردم ،و فرمانروایی
خاندان ایرانیتبار آلبویه پیوندهای نزدیکی با آن داشتند ،کمابیش ،با سلطان محمود غزنوی افول
پیدا کرد .میدانیم که همان سلطان محمود ،به گزارش ابوالفضل بیهقی« ،انگشت گرد جهان کرده
بود و قرمطی میجست» و هم او ،چنانکه تاریخنویسان گفتهاند ،در ری دویست دانشمند در
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رشتههای علمی گوناگون به دار آویخت و کتابخانة بزرگ ری را در پای آن دارها آتش زد .این امر،
چنان که توجیه شرعی و نظری نداشت ،ممکن نمیشد ،اما دستگاه خالفت بغداد و قشریتی که ،به
تدریج ،سایة خود را ایران زمین میگسترد ،پشتوانهای برای این خودکامگی بود.
در مورد جز سوم سؤال شما مبنی بر اینکه آیا باپیروزی انقالب اسالمی ،بار دیگر ،با سیطرة دریافتی
از دیانت ،مصالح ملّی ایران ،مورد بی توجهی قرار نگرفته است؟ باید بگویم که به نظر من ،این امر
طبیعی است .بههر حال ،مفهوم مصلحت عمومی ـ و به طریق اولی ،مصالح ملّی ـ در اندیشهای که
انقالب اسالمی بر پایة آنشکل گرفت ،جایی نداشت.
ــ مفهوم «مصلحت عمومی» یا مصالح عالیه کشور ،طبعاً یک مفهوم تاریخی است و به لحاظ
محتوائی ثابت نمیماند .با همت و دقت و کنجکاوی ،خوانندة آثار شما میتواند پی به خطوط اصلی
و محتوائی مفهوم «مصالح عالیه» ایران زمین در دورههائی که در تألیفات خود به بحث گذاردهاید،
بویژه در آخرین اثرتان ،پی برد.
با این مقدمه میخواستیم نظر شما را در مورد جایگاه مفهوم «مصالح عالیه» در اندیشة سیاسی
دوران جدید ایران یعنی ایران دوران مشروطه و پس از آن جویا شویم .هرچند میدانیم باید در انتظار
انتشار آثار دیگر شما که در جاجای تألیفاتتان وعدة آن را دادهاید ،بنشینیم .امّا مسلماً سرنخهائی
اجمالی میتواند ،نقطة قوت «تالش» ما در طرح مسائل نوین باشد.
دکتر طباطبائی ـ حق با شماست .کوشش کنونی ما ناظر بر این استکه فقدان مفهوم مصلحت در
تاریخ اندیشه در دورة اسالمی را برجسته کنیم .به عنوان مثال ،مفهوم مصلحتعمومی ،به گونهای
که یونانیان میفهمیدند ،در محدودة شهرهایی یونانی با دریافتی که آنان از مناسبات شهروندی
داشتند ،قابل فهم بود و در مناسبات سیاسی امروز تنها از دیدگاه تاریخ اندیشه اهمیت دارد .به نظر
من که از دیدگاه تاریخ اندیشه در این مسائل نظر میکنم ،هنوز تعیین حدود و ثغور بحثهای نظری
ما در اندیشة سیاسی به مرحلهای نرسیده است که بتوان در این مسائل دقیق شد .با پیروزی
مشروطیت در ایران ،و در قانونهایی که در نخستین مجالس تدوین شد ،مانند هر قانونگذاری جدید،
مصلحت عمومی به ضابطة تدوین قانونها تبدیل شد ،و از آن پس نیز ،به تدریج ،منافع ملّی ایران ـ
که پیوندهای ناگسستنی با مفهوم مصلحت عمومی دارد ـ ضابطة سیاست خارجی ایران شد .بهنظر
من ،در تاریخ دورة اسالمی ایران ،مفهوم مصلحت عمومی ،و در سدههای اخیر مفهوم منافع ملّی،
بیشتر بهغریزه فهمیده شده و به همین دلیل ،تداوم تاریخی نداشته است .انقالب اسالمی ،از دیدگاه
نظری ،چنان ابهامی داشت که به هر حال ،حتی همین دریافت غریزی مصالح عمومی و منافع ملّی
را غیرممکن میکرد و میتوان گفت که در کمتر دورهای از تاریخ ایران این همه ضرر به منافع ملّی
ایران وارد شده است .این نکته را نباید از نظر دور داشت که سدهها پیش ،دورانی نو در مناسبات
سیاسی میان کشورها و ملتها آغاز شده استکه مفهوم بنیادین آن دولت ملّی و تأمین منافع ملّی
است ،ماکیاوللی میگفت« :به ننگ یا به نام» .حتی اگر در زمان سلطنت شاه عباس ،ادارة کشور بر
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پایة دریافتی غریزی از مصالح عالی امکانپذیر بود ،امروز ،بیش از هر زمان دیگری ،جز به عقل و
درایت و البته تصوری روشن ممکن نیست .امروزه ،دولت ملّی در کانون مناسبات سیاسی قرار دارد و
هیچ رابطهای سیاسی میان ملتها وجود ندارد که از منطق منافع ملّی تبعیت نکند .بنابراین ،ایجاد
مناسباتی بیرون دولت ملّی و ورای منافع ملّی توهمی بیش نیست .در اینجا نیز مورد سیاست
خارجی جمهوری اسالمی نمونة بارزی از افتادن در چاه ویل این توهم است .نظریهپردازان
خوابنمایی مانند ابوالحسن بنیصدر که مقدمة قانون اساسی جمهوری اسالمی سرشار از ترهات او
و رفقای اوست ،با خیالاندیشی و توهمهای خود ،با مطرح کردن نظریههایی نامربوط در روابط
بینالمللی ،مانند «حذفزور» که تصور میکردند برای نخستینبار کشف کردهاند ،در قلمرو سیاست
خارجی ،آسیبهایی به کشور زدهاند که حتی در یورش مغوالن وارد نشده بود.
ــ جایگاه ارزشی و اهمیت مفهوم «مصالح عالیه» در اندیشة برانگیزندة انقالب اسالمی چه بود؟ آیا
اساساً این مفهوم در اندیشه یا مجموعة اندیشههائی که به انقالب اسالمی ختم شد جائی داشت؟
اگر بله پس چگونه است که همة ما بر رانده شدن قطعی ایران زمین به یک بنبست تاریخی اذعان
داریم؟
دکتر طباطبائی ـ در همة انقالبهای دوران جدید ،این توهم وجود داشته است که هیأت حاکمه
مستقر در تأمین مصالح عالی کوتاهی کردهاند و در واقع ،رهبران هر انقالبی خود را نمایندگان
راستین مصالح ملّی میدانستهاند .وانگهی ،حتی در کشورهایی که مفهوم مصالح ملّی در اندیشة
سیاسی آن حضور داشته است ،مانند فرانسه ،و مصالح عمومی و منافع ملّی نیز از اساسیترین
شعارهای انقالب به شمار میآمده ،در شرایط انقالبی امکان مطرح شدن درست آنها وجود نداشته
است .انقالبهایی مانند انقالب اکتبر در روسیه و انقالب اسالمی در ایران ،به هر حال ،با
دیدگاههایی به مخالفت برخاستند که در چارچوب آنها مفهوم منافع ملّی میتوانست مطرح شود.
این هر دو انقالب ،بر دریافتی از اندیشة سیاسی تکیه داشتند که مفهوم «ملّت» را نفی میکرد و
بنابراین ،رهبران این انقالبها ،به طور اصولی ،حتی اگر میخواستند ،نمیتوانستند نمایندگان مصالح
ملّی باشند .هدف انقالب اکتبر تأمین مصالح پرولتاریای روسیه و انقالب جهانی و هدف انقالب
اسالمی تأمین مصالح امت اسالمی بود .افزون بر این ،من ،به مناسبت بحث دربارة تاریخ اندیشة
سیاسی در ایران ،توضیح دادهام که مفهوم مصلحت عمومی از تاریخ اندیشة سیاسی ایران غایب بوده
است و بدیهی است که در جهل به این مفهوم بنیادین اندیشة سیاسی امکان تأمین مصالح ملّی در
ایران وجود نداشت .با توجه به این دو نکته که اشارهای اجمالی به آنها آوردم ،من ،از همانآغاز،
تردیدی نداشتم که انقالب اسالمی نخواهد توانست مصالح عالی ملّی ایران را تأمین کند .البته ،در
سالهای اخیر ،مفهوم مصالح ملّی به یکی از مفاهیم رایج در گفتار دیپلوماتهای ایرانی تبدیل شده
است و به هر مناسبتی نیز از «منافع ملّی» ایران سخن به میان میآید ،اما من ،در عمل ،چیزی
نمیبینم که پیوندی با این مفهوم داشته باشد.
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ــ آیا دوران ایران جمهوری اسالمی آخرین منزلگاه انحطاط تاریخی میهنمان است؟
دکتر طباطبائی ـ میتواند باشد ،به شرط اینکه ملت ایران تکلیف خود را با توهمهایی که ذهن آنان
را فلج کرده است ،روشن کرده باشد .از نیم سده پیش ،با نخستین موج روشنفکری دینی خیال
اندیشی از مهمترین ویژگیهای ذهن ایرانی بوده است؛ و البته ،توهمهایی از سنخ «راه بدون بیراهة
آسیا و گاندی» نیز که بخش بزرگی از روشنفکری مطرح میکرد ،نباید نادیده گرفت .در اینجا باید
گفت که تا زمانی که نظریة انحطاط ایران را جدی نگیریم ،خروج از وضعیت انحطاط ممکن نخواهد
شد.
ــ اگر به گفتمان فلسفی ـ سیاسی و سیر اندیشة امروز در جامعة روشنفکری ایران بویژه از سالهای
پس از جنگ  2ساله ایران و عراق توجه بیشتری داشته باشیم ،مالحظه میکنیم ،مضمون این
گفتمان در کیفیتی ظاهراً بسیار متفاوت نسبت به سالها و دورههای قبل از تحقق انقالب و بویژه
پیش از جنگ  2ساله قرار دارد.
بعنوان مثال امروز سخن از ضرورت پایهگذاری بنیادهای جامعه مدنی ،استقرار حکومت قانون ،بسط
و گسترش روز افزون آزادیهای فردی ـ اجتماعی احترام به حقوق طبیعی انسانها ،جدائی دین از
نهادهای قدرت سیاسی و ...جزء مطالبات اصلی بسیاری از جریانها و نحلههای فکری ـ سیاسی ـ
فرهنگی است .در حالیکه در گذشته نزد اکثریت مطلقی از ما این ارزشها «بیبها» بودند .نظر شما
نسبت به این تفاوت چیست؟ آیا این بحثها بیانگر تحولی بنیادین در تفکر ماست؟ جایگاه و نقش
انقالب در این تحوالت چیست؟
دکتر طباطبائی ـ تردیدی نیست که با گذشت زمان ،در دو دهة گذشته ،دگرگونیهای بنیادین در
ذهن بسیاری از ایرانیان صورت گرفته است ،و در این تحول ،پایان جنگ ایران و عراق ،و البته،
آشکار شدن شکست تجربة انقالب ـ که به بسیاری از توهمهای کهنة امت اسالمی واحد ،فکر
همبستگی جهان سومی ،راه رشد غیرسرمایهداری ...که نیروهای مذهبی از گروههای چپ گرفته
بودند ـ نقشی ایفاء کرد .مارکسیسم مبتذل گروههای چپ ایران و بهطریق اولی روایت اسالمی آن
که با نخستین موج روشنفکری دینی در ایران به ایدئولوژی مسلط تبدیل شده بود ،به طور اساسی،
تجددستیز بود و نسبتی با مفاهیمی که به آنها اشاره میکنید ،نداشت .مهمترین دلیلی که میتوان
بر تجدد ستیز بودن گروههای چپ و مذهبی در دورة انقالب و پس از آن آورد ،همین کشف اهمیت
این مفاهیم جدید از دههای پیش است .این نکته را نباید فراموش کرد که از نیم سده پیش تا
انقالب اسالمی توهم ایدئولوژی چپ در ایران ذهن بسیاری ـ حتی گروههایی از افراد مذهبی ـ را
فلج کرده بود و اینک باید پایان این توهم را به فال نیک بگیریم ،اما نباید گمان کرد که پایان توهم
برای روشن شدن افق فکری ایرانیان کافی است .فهم مضمون این مفاهیم و درک درست از اندیشة
تجدد نیازمند کوششی اساسی است و از این حیث ،ما هنوز حتی اندر خم یک کوچه نیز نیستیم.
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نقادی توهمهایی که به آنها اشاره کردم ،گام نخست در این راه خواهد بود ،اما باید فراتر رفت .به
نظر من ،عرضه کردن تبیین درستی از تاریخ اندیشه در ایران و کوششی اساسی برای فهم اندیشة
جدید غربی دو روی یک سکهاند و باید این هر دو را در کنار هم پیش برد.
ــ شما در جائی گفتهاید« :فرهنگ و فرهیختگی اگر اندیشة مدیر و مدبّر پشتوانة آن نباشد ،خود از
عوامل انحطاط میتواند باشد ».آیا نمودار شدن بارقههائی از یک اندیشه نوین در میان ایرانیان امروز
با خود خطر فوق را بهمراه دارد؟
دکتر طباطبائی ـ این سخن را من با تکیه بر ارزیابی خود از برخی واقعیتهای اسفناک تاریخ ایران
گفتهام .در تاریخ ایران تنش و تعارضی اساسی میان فرهنگ واالی ایرانی و مدیریت اسفناک
ایرانیان وجود دارد .این نکتهای است که از سدههای پیش ،از زمانی که پای نخستین فرستادههای
سیاسی و سفرنامهنویسان به ایران باز شد ،حتی توجه بسیاری از بیگانگان ـ شاید بهتر باشد بگوییم
بویژه بیگانگان ـ را جلب کرده است و خود ایرانیان نیز به غریزه گاهی به آن اشاره میکنند ،اما جای
شگفتی است که در سدههای اخیر ،هر دورهای اشتباههای دورة پیش را تکرار کرده است .در
دهههای اخیر سوء مدیریت در ایران ـ البته ،به معنای عام آن یعنی ادارة کشور ـ ابعادی فاجعهبار
پیدا کرده است و تردیدی نیست که اگر فکر معقولی جانشین توهمهایی که از نیم سده پیش ذهن
ایرانیان را آزرده و آسیبهای جدی به سالمت آن وارد کرده است ،نشود ،بیم آن میرود که ایران به
کشوری یکسره بی اهمیت نه تنها در دنیا بلکه در منطقهای که جز مشکل ندارد ،تبدیل شود .شرایط
خطیر و پرمخاطرة کنونی ایجاب میکند که بیش از هر زمان دیگری نسبت به این مشکل تاریخی
کشور توجه داشته باشیم .من خالصهای از گزارش راهبی یسوعی را که در زمان یورش افغانان به
ایران ـ در نخستین دهههای سدة هفدهم میالدی ـ در اصفهان بهسر میبرد ،تهیه کردهام که نشان
میدهد ابعاد فاجعة سوء مدیریت در کشور به چه درجهای رسیده بود و چگونه خود هیأت حاکمة
ایران کمر به نابودی کشور بسته بودند .ابعاد تخریب اتقافاتی که در دهههای اخیر در ایران افتاده ،به
حدی رسیده که دیگر جایی برای اشتباه در تأمین مصالح عالی کشور و بیتوجهی به آن نمانده
است .باید امیدوار بود که با تحولی که بویژه در ذهن نسل جوان ایران در حال تکوین است ،نطفة
آگاهی نوآیینی از مصالح ملّی ایران بسته شود .اگر بخواهیم بحث را تنها به دهههای اخیر محدود
کنیم ،به نظرمیرسد که با به بنبست رسیدن روشنفکری دینی که از دههها پیش آفتی برای ذهن
ایرانیان و خاستگاه بسیاری از توهمهایی بوده است که ایرانیان گرفتار آن بودهاند ،خطری که شما به
آن اشاره میکنید ،گذشته باشد.
ــ بازگشت و استناد به اندیشة دوران مشروطیت بعنوان الگوئی برای خروج از بنبست امروز ایران،
میان نیروهای سیاسی ـ فرهنگی ـ اجتماعی از چپ و ملی و طرفدار سلطنت و حتا نیروهای مذهبی
به امری عادی و بدیهی بدل شده است .آیا رفرانس و مرجعی چون انقالب مشروطه هنوز حکایت از
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تازگی و جوانی آن الگو دارد و آرمانهای آن نهضت بزرگ برای ما هنوز بقول آلمانها
است یا اینکه بیشتر از سر درماندگیامان در یافتن الگوهای نوین و کاراتر است که به چنین رجعتی
پرداختهایم؟
Aktuell

دکتر طباطبائی ـ البته ،من به اندازة شما به این که بسیاری از گروههای فکری ایرانی توجهی به
اهمیت جنبش مشروطهخواهی و دستاوردهای آن برای تجدد ایران پیدا کردهاند ،خوشبین نیستم،
اگرچه با اصل این مطلب و توجه برخی ایرانیان به اهمیت تاریخی جنبش مشروطهخواهی موافقم.
با وصف این اعتقاد دارم که از دیدگاه تاریخ اندیشه ـ اگر از پژوهشهای پراهمیت فریدون آدمیت ،و
برخی نوشتههایی که در سالهای اخیر منتشر شدهاند ،صرف نظر کنیم ـ هنوز کاری جدی صورت
نگرفته است .به نظر من ،جنبش مشروطهخواهی مهمترین حادثة تاریخ ایران در سدههای اخیر است
و به لحاظ تحولی که بویژه از دیدگاه نظری صورت گرفت ،نمیتواند توجه ما را به خود جلب نکند.
با پیروزی جنبش مشروطهخواهی دگرگونی بنیادینی در بسیاری از باورها و دریافتهای ایرانیان پیدا
شد ،اما با کمال تأسف زوال اندیشه به درجهای رسیده بود که روشنفکری ایران توان بسط اندیشة
سیاسی آن را نداشت .در این جا باید به نفوذ مخرب مارکسیسم مبتذل جریانهای چپ در ایران
اشاره کنم و این که بخش بزرگی از روشنفکری غیرچپ نیز مرعوب ایدئولوژی مارکسیستی ماند و
هرگز نتوانست به نوآوریهای تجددخواهانة جنبش مشروطهخواهی التفاتی جدی از خود نشان دهد.
از بسیاری جهات ،به نظر من ،تا زمانی که درسهای جنبش مشروطهخواهی ایران را به درستی
نفهمیده باشیم ،تصور روشنی از آینده پیدا نخواهیم کرد .از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران ،میتوان
درسهای بسیاری از جنبش مشروطهخواهی آموخت و این امکان آموختن ،بیشتر از آن که از بدِ
حادثه باشد ،حاکی از اهمیت و تازگی این اتفاق مهم است.
اجازه بدهید دربارة تفسیر مارکسیستی مشروطیت ایران به یک نکتة دیگر نیز اشاره کنم .تا دهههای
اخیر ،نهتنها در تاریخنویسی جنبش مشروطهخواهی در ایران ،بلکه در تاریخنویسی بسیاری از
انقالبهای دیگر نیز تحلیل مارکسیستی یا مارکسیستمآب رواج کامل داشت .به عنوان مثال ،تا
چهار دهه پیش ،بیشترین تاریخنویسان انقالب فرانسه مارکسیستها یا کسانی بودند که دریافتی
مارکسیستی از انقالب داشتند و رایجترین تفسیر انقالب فرانسه نیز مارکسیستی یا سوسیالیستی بود،
اما از زمانی که نخست ،برخی از تاریخنویسان انگلیسی ،و سپس ،فرانسوی ،تفسیرهای نویی از
انقالب فرانسه عرضه کردند ،دریافت از حوادث و پیآمدهای انقالب فرانسه دستخوش دگرگونی
عمدهای شد و نوعی بازگشت به تفسیری که آلکسی دوتوکویل در آغاز نیمة دوم سدة نوزدهم بسط
داده بود ،صورت گرفت .در ایران ،بویژه در قلمرو تاریخ اندیشه ،به استثنای فریدون آدمیت ،بیشتر
کسانی دربارة جنبش مشروطهخواهی ایران تحقیق کردهاند ،مارکسیست بودند .از اینرو ،من تصور
میکنم که باید ،با توجه به منابع تازةایی که در سالهای اخیر به دست آمده و یا منتشر شده است،
پژوهشهای جدیدی صورت گیرد ،بویژه اینکه زمان بسیاری از توهمها گذشته است.
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فصل اول :گسترهی دین در حیات اجتماعی ایرانیان

پارادوکس مشروطهخواهی روحانیون
حکومت عرفی با اذن فقها
حسن یوسفی اشکوری
مرداد 1325
ــ جناب آقای اشکوری با سپاس از شما بابت پذیرش صمیمانه درخواست ما برای این گفتگو.
میدانیم؛ به واسطه جلسات متعدد سخنرانی آن هم در کشورهای مختلف ،وقتتان در این سفر
بسیار اندک است و همین موجب سپاس بیش از پیش ما از شماست .همانگونه که خدمتتان گفته
شد؛ موضوع این گفتگو انقالب مشروطه و روحانیت است .البته میدانیم که این موضوع بسیار
گسترده است و نمیتوان در یک گفتگو و با طرح چند پرسش محدود بدان پرداخت .اما ما امیدواریم
بتوانیم به کمک شما نگاهی بیاندازیم به مضمون برخی از مفردات اندیشه مشروطهخواهی از دیدگاه
روحانیت مشروطهخواه و روحانیت مخالف آن.
ابتدا اجازه دهید با یک پرسش کلی از ماهیت اصلی اندیشه مشروطهخواهی آغاز کنیم .اگر این گفته
صحیح باشد که:
«کاراکتر شورشهای مردمی را نه نفس شوریدن بلکه گفتمان جامعه تعیین میکند».
لطفاً بفرمائید؛ از نظر شما گفتمان اصلی جامعه که بر بستر آن انقالب مشروطه صورت گرفت چه
بود؟
اشکوری ـ من هم از شما سپاسگزاری میکنم به دلیل اینکه امکان این گفتکو را فراهم کردید و
این فرصت را در اختیار من گذاشتید تا در مورد یکی از موضوعات مهم روزگار معاصر یعنی رخداد
مشروطیت سخنانی تقدیم شما کنم.
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میدانیم که هیچ حادثه تاریخی بدون زمینهها و مقدمات بوجود نمیآید و اگر آن حادثه در حد یک
انقالب و یا حتی جنبش اجتماعی باشد ،این قاعده دربارة آن صادقتر است .تردیدی نیست که
جنبش و یا انقالب مشروطه ایران که اوایل قرن بیستم میالدی در ایران به وقوع پیوست ،مبتنی بر
یک سلسله رخدادها و زمینهها و مقدمات بوده که مجموعه آنها سبب شد مشروطهخواهی در ایران
پدید آید و سرانجام به پیروزی برسد و به استقرار نظام مشروطه در ایران بیانجامد.
در ارتباط با پرسش شما ،یعنی آن گفتمان اصلی که زمینه پیدایش جنبش مشروطهخواهی شد ،به
اجمال میتوانم بگویم که اندیشه «تغییر» بود که موجب شد در ایران مشروطهخواهی شکل بگیرد.
با این توضیح که پس از فروپاشی سلطنت صفوی ،ایران دچار هرج و مرج و ناامنی اوضاع شد هر
چند این انحطاط و این ضعف و سستی از نیمه دوم عهد صفوی آغاز شده بود ،اما هجوم افاغنه به
ایران و روی کار آمدن دو سلسله افشاریه و زندیه ،سبب شد که اوضاع ایران بطور کلی از هم بپاشد
و حتی در معرض تجزیه قرار بگیرد .هرچند نادرشاه توانست با اقتدار تا حدودی از این فاجعه
جلوگیری نماید ،اما اوضاع مملکت به سرانجام کامل نرسید و در دوره زندیه همین آشفتگی ادامه
پیدا کرد .با به قدرت رسیدن آغامحمدخان که سلسله قاجار را پدید آورد ،اوضاع ایران از نظر سیاسی
و از نظر تمامیت ارضی تا حدودی تامین شد .اما آشفتگی عمومی کم و بیش ادامه پیدا کرد.
بخصوص در دوره فتحعلی شاه و در اثرجنگهای طوالنی ایران و روس که ،باز هم اوضاع ایران
ناامن شد و روال عمومی کشور از مسیر خود خارج گردید .علیرغم این آشفتگیها وحدت سیاسی
ایران حفظ شد .ولی آنچه که جامعه ایران و مردم ایران را رنج میداد انحطاط و عقب ماندگی از نظر
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و بطور کلی تمدنی بود .جالب است که بدانید در همین دوره
حساس تاریخ ایران ،یعنی از اواخر دوره صفویه تا اواسط دوره قاجار و بطور کلی تا زمان انقالب
مشروطه ،دنیای غرب با شتاب بسیاری بسوی تعالی و پیشرفت ،فرهنگ و تمدن علم و تکنولوژی و
بطور کلی توسعه اجتماعی و فرهنگی در تمام عرصهها میرفت ،ولی در همین دوره جامعه ایران
بجای اینکه بسوی تعالی برود و به توسعه برسد ،دچار آشفتگی و هرج و مرج بود و هیچگونه نقطه
امیدی در افق دیده نمیشد .در این دوره تقریبا طوالنی ،ایران را میتوان بصورت یک برهوتی تصور
کرد که هیچ چیزی در آن دیده نمیشد جز یاس ،دلزدگی و عقب ماندگی و انحطاط .البته در همین
دوره کوششهایی هم برای توسعه ایران صورت گرفت؛ از جمله میتوان به اقدامات شاهزاده عباس
میرزا و اصالحات او اشاره کرد و یا قائم مقام دوم و میرزاتقی خان امیرکبیر یا بعدها هم میرزاحسین
خان سپهساالر و بعد در دوره حکومت یکساله میرزاعلی خان امینالدوله در عصر مظفرالدین شاه
تالشهائی توسط این رجال اصالحطلب قاجار صورت گرفت ،اما در مجموع جامعه ایران دچار
عقبماندگی بود و بعبارت دیگر جامعه ایران دنبال یک تغییر اساسی در ساختار قدرت سیاسی و
همین طور در عرصه جامعه و سیاست و علم ،فرهنگ ،تمدن ،دانش و تکنولوژی بود .در چنین
شرایط صعب و دشوار و در شرایطی که امیدی در افق دیده نمیشد ،اندیشههای تازه از غرب وارد
حوزه جامعه ایران گردید .محور این اندیشههای تازه خواست تغییر در عرصههای مختلف بود که
خاستگاه آن نیز عصر مدرن در جامعه غرب بود .این گفتمان تغییرخواهی که از همان اوایل دوره
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قاجار و بطور خاص بعد از ورود اولین گروه دانشجویان ایرانی در زمان عباس میرزا به اروپا و
بازگشت آنها به درون ایران انتقال داده شد ،در قالب روزنامه ،نشریات مختلف و ترجمه کتابها و
تاسیس مدارس جدید و آموختن فنون و علوم غربی و امثال اینها اشاعه و ادامه پیدا کرد .در عصر
ناصرالدین شاه گسترده شد و سرانجام در اوایل قرن بیستم به مشروطهخواهی منجر گردید .بدین
ترتیب میتوانیم در یک جمعبندی و در یک گزاره کلی بگوئیم که گفتمان اصلی که بستر اندیشه
مشروطهخواهی در ایران بود و موجب شد کسانی در فکر تغییر و دگرگونی اوضاع بیافتند ،گفتمان
تغییر بود و این گفتمان همان طور که اشاره کردم از غرب وارد جهان اسالم از جمله ایران شده بود.
البته این اندیشه محدود به یک حوزه خاص نبود ،بلکه بسیار گسترده و وسیع بود .از تغییر در نحوه
حکومت کردن و رابطه دولت ملت گرفته تا دانش و فنون و علوم جدید در عرصه تفسیر متون و
منابع دینی در حوزه تکنولوژی و صنعت و اقتصاد و بطور کلی تمام عرصههای زندگی را در بر
میگرفت .این فکر ،یا به تعبیر شما گفتمان ،را میتوانیم در اندیشههای سخنگویان این دوره یعنی
نویسندگان ،شاعران و یا بطور کلی در عرصه سیاسی فعال بودهاند ،مشاهده کنیم .به هر حال عطش
و آرمان بلند تغییر در اوضاع عمومی ایران بود که جنبش اعتراضی مشروطهخواهی را ایران پدید
آورد.
ــ در رویکرد گسترده سالهای اخیر جامعه روشنفکری و سیاسی ایرانی به انقالب مشروطه و در
بررسیهای تاریخی محققین این دوره ،به دو عرصه توجه اساسی میشود )1 ،پیشزمینههای فکری
و اندیشگی جنبش مشروطه  )8جنبشهای اجتماعی و مبارزات مردمی که مقدمه انقالب سراسری
شدند.
حضور روحانیت در جنبشها و مبارزات مردمی دوران مشروطیت بسیار بارز بود .به عنوان نمونه
بزرگترین و نامآورترین این مبارزات ،و به روایتهائی حتا پیشقراول انقالب مشروطه ،جنبش
تحریم تنباکو بود که به رهبری و با حضور مؤثر آقامیرزاحسن آشتیانی و حاج میرزا حسن شیرازی
که از علمای صاحب نام آن روزگار بودند ،صورت گرفت.
انگیزههای اجتماعی و فکری روحانیونی چون آشتیانی و شیرازی در این نهضت اجتماعی چه بود؟
اشکوری ـ اگر قبول کنیم که گفتمان تغییر و محورهای مربوط به آن مانند گفتمان آزادیخواهی به
مفهوم جدید و غربی آنکه بعدها تبدیل به مشروطهخواهی شد و یا عدالت به مفهوم جدید آن و
توسعه ،علم ،دانش ،تمدن ،فرهنگ همه اینها در آن زمان مطرح بوده است ،باید بپذیریم که این
اندیشهها از خارج از مرزهای ایران وارد شدند .ما این اندیشهها را تا آن مقطع تاریخی در ایران
نداشتیم .از جمله در دین اسالم و تشیع هم نداشتیم .این اندیشهها در آن زمان برای ما ناشناخته
بود .اما وقتی که این اندیشهها از غرب وارد حوزه ایران شد طبیعی است که بسیاری را تحت تاثیر
قرار داد .هر چند این اندیشهها عمدتا توسط روشنفکران ،نوگرایان غیردینی یا بعبارت دیگر غیر
روحانی وارد ایران شد ،ولی بعدها روحانیان تحت تأثیر این حرکت تازه قرار گرفتند .تا دوران
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مشروطه اکثریت روحانیت از این حوزه برکنار ،یا نسبت به آن بیتفاوت و یا حتی مخالف بودند.
بسیاری از علما در دوران قبل از مشروطه با مشروطهخواهی و بطور کلی با افکار جدید و نو که از
جهان غرب ،یا به تعبیر آن روزگار از فرنگ ،وارد ایران شده بود مخالفت میکردند .اما خوب
سرانجام عدهای تحت تاثیر قرار گرفتند و مروج همین افکار و اندیشههای جدید شدند .در عین حال
یک عامل مهم هم سبب شد که روحانیت به سوی این تفکر گرایش پیدا کند .و آن هم تضادی بود
که بین نهاد علما و نهاد سلطنت از عصر صفوی بوجود آمده بود .میدانیم که نهاد علمای شیعه از
قرن چهارم و پنجم بوجود آمده و شکل گرفته بود .اما در عین حال تا زمان صفویه نهاد علمی شیعه
در بطن تمدن و فرهنگ اسالمی قرار داشت و چندان از هویت مستقلی برخوردار نبود .پس از
تاسیس سلطنت شیعی صفوی در ایران ،نهاد علما هم تقویت شد و عمال به صورت یک نهاد مستقل
در آمد .بعد از آن است که نهاد علمای شیعه در ایران نقش آفرین شده و در کنار نهاد سلطنت قرار
میگیرد .این نهاد با وجود اینکه از زمان صفویه تا مشروطه و حتی بعد از آن همواره در کنار نهاد
سلطنت قرار دارد ،اما در عین حال به لحاظی که االن جای شرح آن نیست ،یک تعارض عمیق و در
نتیجه یک رقابت پنهانی هم بین این دو نهاد در مقاطع مختلف دیده میشود .این تعارض گاهی از
رقابت میگذشته و به تقابل هم میرسیده است .به عنوان نمونه در دوره قاجار و در دوره جنگهای
طوالنی ایران و روس باز میبینیم با وجود همکاری در مقاطعی ،اما در مقاطع دیگر تقابل است .در
دوره ناصرالدین شاه هم همین طور است .این رقابت ،تضاد یا تقابل پنهانی سبب شد در اواخر دوره
قاجار و در آستانه مشروطیت روحانیت شیعه ایران ،الاقل بخشی از روحانیت شیعه ،به تقابل با
حکومت و سلطنت کشیده شود .شاید روحانیت به دلیل آنکه از سوی حکومت بیمهری دید ـ
بخصوص در نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه ـ و در نتیجه به ضدیت با نهاد سلطنت کشیده شد.
در این زمان هم که افکار جدید وارد ایران شد ،بخشی از علما را تحت تاثیر قرار داد .با وجود اینکه
در این دوره بطور بنیادی حرف اساسی از آن روحانیت نبود ،اما کار مهمی که کرد ،این بود که همان
افکار و اندیشههای جدید را تا حدود زیادی بومی نمود و توانست با توجیهات اسالمی راه خیزش
مردمی را هموار سازد .به عبارت دیگر ،همانطور که اشاره فرمودید ،شاید از نظر فکری علما آغازگر
نبودند ،اما تقویت کننده افکار و اندیشههای نو بودند و زمینه جنبش اجتماعی و عمومی را که در
 1825 / 1824شمسی در ایران شاهد بودیم و بخش قابل توجهی از طبقات شهری و طبقات
تحصیل کرده و بازاریان و عدهای از تحصیل کردههای جدید و حتی درباریان را به عرصه کشاکش
مشروطهخواهی کشاند ،عمدتا روحانیت ایجاد کرد .بخاطر اینکه روشنفکران و نواندیشان غیرروحانی
و بطور کلی غیرمذهبی ارتباط مستقیمی با جامعه و توده و بازاریان و طبقات متدین شهری و
روستائی نداشتند اما روحانیت بطور سنتی با این طبقات و گروهها پیوند داشت و توانست این طبقات
را به عرصه سیاسی و اجتماعی و مشروطهخواهی بکشاند .بنابراین نقش روحانیت را من در دو محور
خالصه میکنم؛ یکی نقش فکری ،هرچند خود آغازگر فکر نبود ،اما اندیشههای نو وتازه را توانست
تا حدود زیادی اسالمیزه کند و وارد حوزه تفکر و ذهنیت جامعه نماید و بعد از همین طریق به
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جنبش اعتراضی مردم کمک کند و تودههای مردم را با مبانی اسالمی و انگیزههای دینی با
توجیهات شیعی بطور خاص به عرصه مبارزات سیاسی بکشاند.
ــ میدانیم که پس از شکستهای پیاپی ایران در جنگهای روسیه ،پیشگامان تجدد در ایران از
میان طبقة حاکم و برخی از دیوانیان دست به اصالحاتی زدند .ابتدا آنها بودند که راه عملی حفظ
استقالل و جلوگیری از دست اندازیهای بیگانگان به کشور را ،تقویت بنیة اقتصادی و نظامی دیدند.
بعد هم محدود کردن قدرت سلطنت مطلقه به امر حفظ استقالل و جلوگیری در دادن امتیاز به
بیگانگان اضافه شد .تا اینجا به نظر نمیرسید که روحانیون با اندیشه و اهدافی که به دنبال تقویت
سرزمین اسالمی و حفظ استقالل آن در برابر اجنبی و کاهش قدرت شاه بود ،مخالفتی داشته باشند.
اما به تدریج در ادامه نهضت مشروطه دو صف بندی در میان روحانیت ایجاد میشود و در مقطع به
ثمر رسیدن انقالب ما با دو نیروی مشروطهخواه و مشروعهخواه در میان روحانیون طراز اول کشور
روبرو میشویم .اختالفهای اساسی این دو نیرو چه بود؟
اشکوری ـ اگر ما امروز به آثار و اسناد بجامانده از عصر مشروطه مراجعه کنیم و اندیشههای دو
جناح روحانی را که با هم به تقابل برخاسته بودند ،بررسی کنیم ،محورها و زمینههای اختالف روشن
خواهد شد .همانطوری که شما هم اشاره فرمودید ،در آن مقدمات جنبش تغییرخواهی و
تحولخواهی ایران کم و بیش علما یا بیتفاوت بودند و یا موضع جانبدارانه داشتند اما در نهایت ،در
میان آن کسانی که بیتفاوت بودند و یا کسانی که موضع حمایتی داشتند ،اختالفات زیادی وجود
نداشت .بویژه در مورد همان نکته مهمی که اشاره کردید ،یعنی مبارزه با اجنبی و حفظ استقالل
ایران و یا بطور مشخصتر حفظ اسالم از دستبرد اجانب و بیگانگان و حفظ منافع مسلمانان که در
آن دوره بسیار مطرح بود ،اتفاق نظر کلی وجود داشت .مخصوصا در میان روحانیون سیاسی .مثالً در
مورد حمایت از جنگ با روس ـ در سالهای  1812تا 1882هجری قمری ـ اختالفی وجود نداشت.
حتا بسیاری از علما اسلحه بستند و به میدان جنگ رفتند و خودشان در جنگ مشارکت کردند .بطور
مشخص میتوان به آیت اهلل سیدمحمد طباطبائی اشاره کرد که به دلیل شرکت در این جنگ به
سیدمحمد مجاهد مشهور شد .و یا تا حدودی بر سر محدود کردن اختیارات سلطنت و حتا بر سر
پیشرفتهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی در همان چارچوب شناخته شدهای که علما در آن زمان
تصوری از آن داشتند ،اختالف اساسی وجود نداشت اما وقتی که به مقطع مشروطه میرسیم بتدریج
آن روحانیون بیتفاوت یا روحانیونی که حتی نسبت به تحوالت جدید موضع مخالف داشتند به
موافقت با مشروطه متمایل میشوند .حاال بعضیها تمایالت مخفی داشتند و بعضیها تمایل آشکار
خود را اعالم کردند .بطور مشخص میتوان به شیخ فضلاهلل نوری اشاره کرد که یکی از سه مجتهد
نامدار و با نفوذ تهران بود و در عصر ناصرالدین شاه و بعد در زمان مظفرالدین شاه از نفوذ و اقتدار
زیادی هم در تهران برخوردار بود .اسناد و مدارک امروز نشان میدهند که ایشان در آغاز بشدت با
اندیشههای تازه مخالف بود .حتی با تأسیس مدارس جدید و آموختن علوم و فنون غربی بطور کامل
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مخالف بود .گزارش ناظماالسالم کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان در موارد متعدد این واقعیت را
نشان میدهد .همینطور اسناد و منابع دیگر این مطلب را تائید میکنند .اما میبینیم که در آن
واپسین دم مشروطهخواهی یعنی در هجرت علما ،که اول قرار بود به عتبات بروند و سرانجام به قم
منتهی شد ،شیخ فضلاهلل در آن روزهای آخر به جنبش مشروطهخواهی میپیوندند .بعد از اینکه
مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را صادر کرد و علما به تهران برگشتند و خیلی سریع یعنی در عرض
چند ماه اصل قانون اساسی را در  51اصل نوشتند در این دوره هم اصوال اختالف نظری در میان
مشروطهخواهان دیده نمیشود ،چه در بین مشروطهخواهان غیرمذهبی با مذهبی و چه بین
مذهبیها یعنی علما با علما .تقریبا یک وحدت نظری وجود دارد و آن  51اصل قانون اساسی
بسرعت نوشته میشود و به تائید مظفرالدین شاه میرسد .بعد از چندی مظفرالدین شاه از دنیا میرود
و محمدعلی شاه به قدرت میرسد .در این دوره مسئله متمم قانون اساسی مطرح و در دستور است
که نوشته شود .در این مقطع میبینیم که اختالف عظیم و عمیقی بین دو جناح روحانی در ارتباط با
متمم قانون اساسی بوجود میآید .در یک طرف کسانی مانند سیدمحمد طباطبائی و سیدعبداهلل
بهبهانی در ایران قرار دارند و در عراق هم آخوندخراسانی ،شیخ محمدحسین تهرانی ،عالمه نائینی و
برخی از علمای مشروطهخواه دیگر مانند شیخ اسماعیل محالتی ،سیدعبدالحسین الری و ...از
مشروطه دفاع میکردند .و در طرف دیگر هم شیخ فضلاهلل نوری در ایران و سیدکاظم یزدی در
عراق که همراه با برخی از علمای دیگر در ایران و عراق مخالف مشروطه بود ،اختالف اصلی از
اینجا بر میخواست که کسانی مانند طباطبائی و نائینی و علمای دیگر معتقد بودند که حکومت
مشروطه یک حکومت شرعی به معنای فقهی نیست .بلکه یک حکومت عرفی است و این حکومت
عرفی هم لوازم خاص خود را دارد .تنها شرطی که این علما برای این حکومت قائل بودند این بود
که این حکومت خالف شرع مسلم کاری انجام ندهد وگرنه خارج از این در حوزه عرف قرار دارد و
در حوزه اختیارات نمایندگان ملت قرار دارد ،که در مجلس مینشینند و قانون وضع میکنند و یا در
باره مملکتداری و شیوه ملکداری تصمیم میگیرند .این یک کار بشری است و این حکومت هم
ماهیت بشری دارد و قوانین و مقرارت آن هم ماهیت بشری دارد .در این چارچوب مسئله سلطنت
مشروطه ،تفکیک قوا ،آزادی مطبوعات ،آزادی احزاب ،انتخابات ،قانونگذاری و امثال اینها قابل
قبول بود و مورد تائید علما هم قرار گرفت .اما درسوی دیگر شیخ فضلاهلل نوری بود که در نوشتهها
و گفتههای خود بارها اعالم کرد که مشروطهخواهی از اساس کفر است .البته شیخ فضلاهلل نوری
در طول دوران فعالیت مشروطهخواهیاش ،دو سه تا موضع داشت که نباید آنها را با هم خلط کرد.
چون اگر اینها را با هم خلط کنیم دچار اشتباه خواهیم شد .ایشان همانطور که گفتم در آغاز مخالف
مشروطه بود ،بعد در یک دوره موافق مشروطه شد .تا مقطع متمم قانون اساسی شیخ فضلاهلل مانند
دیگر علما مشروطه خواه بود .اما از آن زمان به بعد طرفدار مشروطه مشروعه شد .در آغاز این
مخالفتها سخن از مشروطه دینی و شرعی میکرد .ولی سرانجام از این هم گذشت و مشروعهخواه
شد و ضد مشروطه .لذا در یک جمعبندی میتوان گفت که شیخ فضلاهلل دارای چهار موضع در
طول این دوران تقریبا کوتاه سه چهارساله شد .یکی ضدیت با مشروطه ،بعد مشروطهخواهی ،بعد
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مشروطه مشروعهخواهی و بعد در مرحله آخر خواهان مشروعیت خاص و مطلق بود و در عین حال
مخالف مطلق با مشروطه .شیخ فضلاهلل در مرحله سوم یعنی دوران مشروطه مشروعهخواهیاش که
محدود میشود به دوره بست نشینی در حضرت عبدالعظیم و لوایحی که در این دوره داده است،
میگوید مشروطه قبول! اما در عین حال مشروطه باید در چارچوب شرع باشد .خوب تا اینجا بین
ایشان و علمای مشروطهخواه مانند طباطبائی ،بهبهانی و علمای نجف کم و بیش تفاهم بود .بخاطر
آنکه آن علما هم مدافع مشروطه ضد مشروعه نبودند آنها هم میگفتند مشروطه نباید در تعارض با
شرع باشد .این اندازه توافق وجود داشت .شیخ فضلاهلل پیشنهادهائی داد و این پیشنهادها هم کم و
بیش مورد قبول آنها قرار گرفت .از جمله اینکه در مجلس چند نفر از علما باشند که قوانین را با
شرع تطبیق دهند و هرکجا که خالف شرع بود آن را رد کنند .این هم مورد تائید علما قرار گرفت.
همچنین در مورد مفاهیمی مانند آزادی ،مساوات و حریت ،که در آن زمان مطرح بود ،شیخ فضلاهلل
ایراداتی داشت .علما هم کم و بیش سعی کردند با ایشان به تفاهم برسند و رسیدند .اما سرانجام
شیخ فضلاهلل در این حد باقی نماند به مرحله ضدیت مطلق با مشروطیت رسید .مطالبی که ایشان
در این دوره و به ویژه بعد از بمباران مجلس و در دوران استبداد صغیر ،گفته است ،در مخالفت
مطلق با قانون ،تفکیک قوا ،مساوات ،آزادی ،عدالت به مفهوم جدید آن بوده است .افکار و
اندیشههای ایشان را میتوان در کتاب معروف «تذکرت الغافل و ارشاد الجاهل» مالحظه نمود.
هرچند اخیرا معلوم شده که این کتاب نوشته مستقیم خود شیخ فضلاهلل نیست ،ولی یکی از
شاگردان وی تحت نظارت ایشان و احتماال با امالی ایشان نوشته و امروز هم در اختیار است و
میتوان به آن مراجعه کرد .بنابراین میتوانیم بگوئیم که مخالفان مشروطه میگفتند که اساس
مشروطه کفر است و قانون اساسی را ظاللتنامه مینامیدند و میگفتند که در اسالم مساوات نداریم.
بخاطر اینکه به عنوان نمونه بین مرد و زن یا بین آقا و نوکر مساوات نیست .بین عالم و جاهل و
بین مسلمان و کافر مساوات نیست .بین شاه و رعیت و حتی بین سید و غیرسید مساوات نیست.
اینها را ایشان برشمرده و فهرست طوالنی بدست میدهد که اساس اسالم تبعیض است و نه
مساوات .در مورد آزادی هم همین طور .شیخ فضلاهلل میگفت در اسالم اساس عبودیت است نه
آزادی و عبودیت یعنی بندگی خداوند .ایشان معتقد بود که آزادی به مفهوم جدید غربی خروج از
عبودیت الهی است و در نتیجه خروج از دین و خروج از دیانت و خروج از اسالم است .اما در مقابل
مدافعان مشروطه کسانی مثل نائینی در کتاب تنبیهاالمه ،شیخ اسماعیل محالتی در کتاب «الئالی
المربوطه فی وجوب المشروطه» و سیدعبدالحسین الری در کتاب «مشروطه مشروعه» به شیخ
فضلاهلل جواب دادهاند .آنها معتقد بودند؛ این اصول و مبانی نه تنها کفر نیست ،نه تنها ضد اسالم
نیست بلکه موافق با اسالم و عین اسالم است .آنها نیز توجیهات خاص خودشان را داشتند .مهمتر
از همه اینها علمای سه گانه نجف یعنی خراسانی ،مازندرانی ،تهرانی که همواره با هم اعالمیه
میدادند و مردم را تشویق به مشروطهخواهی میکردند ،آنها این جمله معروف را که فتوای آنها
میباشد و در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان هم آمده ،اعالم کردند که؛ به اجماع مسلمین در عصر
غیبت حکومت از آن جمهور مسلمین است .با این فتوا در واقع راه حکومت عرفی در عصر غیبت
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گشوده شد و حکومت شرعی را گذاشتند برای امام زمان .استدالل این مدافعان مشروطه برای
حاکمیت مردم در شرایط حالیه اینگونه بود که حکومت شرعی آن است که در رأس آن معصوم
باشد .منتهی در شرایط غیبت ،این معصوم در اختیار ما نیست و مائیم و حکومت بشری .در میان
حکومت بشری هم ما دو نوع حکومت بیشتر نمیشناسیم .یکی سلطنت مطلقه و دیگری هم
سلطنت مشروطه .آنها سپس میپرسیدند که در میان این دو نوع حکومت کدام یک به مصالح
مسلمین نزدیکتر است .یا در کدامیک از این دو نظامها حتی احکام اسالم بهتر میتواند اجرا شود و
کدامیک از این دو مدل حکومت به حکومت پیغمبر در صدر اسالم و حکومت خلفای راشدین
نزدیکتر است .بدنبال این پرسشها جواب میدادند ،قاطعانه هم جواب میدادند ،که حکومت
مشروطه بهتر است هر چند که عیبهائی هم دارد ،اما میتوان عیبهایش را برطرف کرد .این
حکومت به لحاظ اسالمی هم قابل تائیدتر است تا حکومت سلطنت مطلقه .آن فتوای معروف نائینی
را هم البد به یاد میآورید که ایشان برای اولین بار در میان علمای شیعه فتوا داد که استبداد شرک
و کفر است و اعالم کرد که در حکومت استبدادی خدا پرستیده نمیشود .نائینی فتوا داد؛ هرکسی که
راه استبداد را در پیش میگیرد و مستبد شود ،او در واقع ادعای الوهیت دارد .بنابراین او فرعون است.
به گونهای که فرعون هم ادعای خدایی کرد ،مستبد هم ادعای خدائی میکند .نائینی همچنین فتوا
داد و گفت؛ استبداد دینی از هر استبدادی خطرناکتر است .ایشان صریحا استدالل کرد که هر نوع
استبدادی قابل عالج است جز استبداد دینی .بخاطر اینکه کسی که مدعی است از جانب خداوند
حکومت میکند و رفتار و اعمال خود را به خدا نسبت میدهد با او کاری نمیتوان کرد .بدلیل اینکه
عامه مردم را هم بدنبال خودش میکشد .از جهل مردم سوءاستفاده میکند .در نتیجه استبداد او دوام
پیدا میکند .بنابراین میخواهم بگویم که علمای مشروطهخواه یک چنین استداللهائی برای تبیین
مشروطه داشتند و علمای مخالف مشروطه هم چنان استداللهایی ،که در منابع و آثارشان موجود
است .در کشمکش این دو جناح بسیار تالش شد که شاید بتوانند به توافق برسند ،اما سرانجام نشد.
بخصوص در یک نکته تاریخی مهم که الزم است به آن اشاره کنم .یعنی در نوشتن اصل  2متمم
قانون اساسی .در اصل  2متمم قانون اساسی میخواستند بنویسند که همه افراد در حقوق انسانی با
هم مساوی هستند ،.یعنی همان اصلی که امروزه تحت عنوان اعالمیه جهانی حقوق بشر است.
اصل اول و دوم اعالمیه جهانی حقوق بشر است که میگوید انسان منهای عقیده حقوق دارد .نه
انسان به عالوه عقیده .این را میخواستند در آن زمان هم در متمم قانون اساسی بنویسند که در اثر
آن کشمکش عظیمی بوجود آمد .شیخ فضلاهلل در یک طرف معتقد بود که همه مساوی نیستند .در
حقوق انسانی ،بین مسلمان و غیر مسلمان ،بین ذمی و غیرذمی و بین گروههایی که قبالً برشمردم
تبعیض وجود دارد و نه مساوات .در مقابل علمایی مانند طباطبائی و دیگران معتقد بودند که خیر!
اشکالی ندارد ما میتوانیم بگوئیم که همه در حقوق انسانی با هم مساویند .مدتها طول کشید.
معروف است که بهبهانی رختخواب خود را به صحن مجلس کشاند و مدتها شبها نیز در آنجا
خوابید .بعد از گفتگوهای طوالنی سرانجام به یک راهحل بینابینی رسیدند .و آن هم این بود که در
اصل  2نوشتند «همه در برابر قانون دولتی مساوی هستند» .روشن است که این اصل با آن اصل
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تفاوت اساسی و بنیادین دارد .آن اصل اول اگر به آن صورتی که گفتم نوشته میشد ،بدان معنا بود
که همه در حقوق انسانی مساویند .بنابراین بین مسلمان و غیرمسلمان ،ذمی و غیرذمی ،مؤمن و
غیرمؤمن ،شاه و گدا ،عالم و جاهل و زن و مرد بین هیچکدام فرقی نیست .روح و گوهر و جوهر
مشروطهخواهی ،همین بود .اما این اصل یک تحول اساسی پیدا کرد و آن را به این صورت نوشتند؛
«همه در برابر قوانین دولتی با هم مساویند» .چرا گفته بودنند در برابر قوانین دولتی ،بخاطر اینکه
بین شرع و عرف تفکیک ایجاد کنند و بگویند که دولت در امور شرعی و کارهای شرعی دخالت
ندارد .قوانین شرعی باید دقیقا اجرا شود ،اما خارج از حوزه قوانین شرعی دولت حق دارد که یکسری
قوانینی را هم بگذراند .بدین سان همه در برابر قانون دولتی ـ و نه شرعی ـ مساوی به حساب
میآمدند .اگر این اصل و لوازم آنرا در نظر بگیریم ،در واقع به نفی مشروطیت فتوا دادهایم .زیرا
درمشروطیت همه باید از نظر حقوق مساوی باشند .ولی این اصل چنین مساوات حقوقی را نپذیرفت
و شکلی کامال تحریف شده را نوشت .عالوه بر این و در کنار این اصل تصویب شد که  5نفر از علما
باید در مجلس باشند و قوانین مجلس را با معیار شرع ارزیابی کنند ،تائید یا رد کنند .با چنین اقدامی
معلوم است که سرانجام مشروطه جز همین که ما دیدیم نمیتوانست باشد .به هر حال دعوای شرع
و عرف در قانون اساسی مشروطه حل نشد و بعدها هم که اساسا فراموش شد .واقعیت این است که
اگر آن قانون اساسی اجرا هم میشد ،باز دچار تناقضهای عجیبی میشدیم همانطور که االن هم
در جمهوری اسالمی در قانون اساسی جمهوری اسالمی این رابطه شرع و عرف حل نشده و همان
اختالفات عصر مشروطه وجود دارد و تا زمانیکه این ماجرا و این اختالف حل نشود ،به نظر من
نمیتوان امیدی به دمکراسی و آزادی و جامعه مدنی ،جمهوری ،تفکیک قوا و تمام این مفاهیم
مدرن داشت .به هر حال دو نوع اسالم و یا صحیحتر دو فهم از اسالم و تشیع بود که در مشـروطه
اول به تقابل برخاسـته و با هم ستـیزه میکردند که البـته هنوز هم ادامه دارد.
در عین حال نباید فراموش کرد که انگیزههای شخصی و سنتی و دیرین بین برخی از علما نیز در
اختالفات عصر مشروطهخواهی بیتأثیر نبوده است به ویژه رقابت قدیمی و شناخته شده بین
سیدعبداهلل بهبهانی از یک سو و شیخ فضلاهلل نوری و امام جمعه تهران ،داماد شاه از سوی دیگر
نقش زیادی در اختالفات به ظاهر فکری و دینی مورد اشاره داشته است .اسناد متواتری بر این
اختالفات شخصی و صنفی گواهی میدهند .از جمله نوری در دادگاه خود گفت نه من مستبدم و نه
سیدعبداهلل مشروطهخواه ،همه برای آن بود که من نباشم .طباطبائی ،که عالم پاک نیت و صادقی
بود و از انگیزههای شخصی برکنار ،نیز پس از پایان مشروطه اول به خصومتهای شخصی نوری و
بهبهانی و نقش این خصومت در شکست مشروطیت اشاره کرده است.
ــ اگر اجازه دهید بعنوان آخرین پرسش برگردم روی نتیجهگیری از مجموعه پاسخهایی که شما
دادید .مطابق آنچه که فرمودید و در یک جمعبندی از گفتههای شما ،هنوز اختالف میان این دو
جبهه از روحانیت شیعه حل نشده است و بحث میان آنان ناظر بر مشروعیت یا عدم مشروعیت
حکومت عرفی همچنان باقی است.
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اما نکتهای که پیش میآید این است که؛ در هر صورت اگر از دیدگاه روحانیت مشروطهخواه هم
میخواستیم به حکومت عرفی برسیم و به تساوی حقوقی انسانها دست یابیم ،باز هم ممکن نبود.
برای این نتیجه میبایست دامنه بحث به عمق میرفت و به مبانی فکری اسالمی میرسید و به
دست این علما تحولی در آنجا صورت میگرفت .اما این امر انجام نشد .در هر صورت آیتاهلل نائینی
و روحانیونی همانند وی ،هم نظر با شیخ فضلاهلل نوری مسئله حق حکومت امام و غصب آن توسط
غیرمعصوم را از دست ننهاده و بر ضرورت وضع قوانین در محدوده شرع و شرط عدم مغایرت آنها
با احکام اسالمی را مطرح میکردند .همچنین اصل تفسیر و تعبیر قوانین بر مبنای منابع شرعی
مورد نظر آنها هم بود .هیئت  5نفره فقها در مجلس نیز برای تحقق همین مقاصد در نظر گرفته و
در قانون اساسی ثبت شد.
با توجه به این نکات آیا نمیتوان گفت که هرچند ظاهراً شیخ فضلاهلل در برخوردی حاد با اساس
مشروطیت مخالفت آشکار نمود ،اما اتفاقاً این روحانیت طرفدار مشروطیت بود که با صبوری و درایت
و با ماندن در سطوحی از برداشتهای دینی عمالً زمینه را برای حکومت اسالمی و والیت فقیه را
آماده نمود؟
اشکوری ـ بله .میتوان با این جمعبندی شما موافق بود .اما توضیح میدهم که شاید این بحث
مقداری روشنتر شود .همانگونه که شما هم اشاره فرمودید؛ علمای مشروطهخواه کوشش زیادی
کردند بخصوص آیتاهلل نائینی در کتاب «تنبیه االمه »...کوشش بسیار پرارجی در جهت توجیه
اسالمی مشروطه انجام داد و پاسخهای قابل قبولی هم به شیخ فضلاهلل نوری و همفکران او داد.
کوششهای این علمای بزرگ نقش مثبتی در آن تغییرات و تحوالت داشت و به تعبیر شما با صبوری
بیشتری گام برداشتند .بخصوص کوششهای فکری جدیتری انجام دادند که امروز میتواند برای
ما میراث ارزشمندی باشد .اما همانگونه که اشاره کردم و شما هم بدرستی بیان کردید ،در مبانی
اشکاالتی وجود داشت .تناقضهایی وجود داشت که هرگز حل نشد .شاید اساس قضیه هم این
بحث مقبولیت و مشروعیتی بود که نائینی مطرح کرد .نائینی میگوید؛ حکومت شرعی از آن امام
است .در این بحثی نیست .اما در میان دو نوع حکومت و دو مدل حکومت بشری ،مشروطه را
انتخاب میکرد و آن را بر سلطنت مطلقه ترجیح میداد .در عین حال خود ایشان هم به نوعی به
والیت فقیه اعتقاد داشت .چون معتقد بود که حکومت از امور حسبیه است .بنابراین علما حق
حکومت دارند .اما ایشان معتقد است که علما خودشان نمیتوانند یا نباید حکومت کنند هر چند این
حق را دارند .بعد اشکاالتی وارد میکند .از جمله اینکه اگر علما بخواهند خودشان مستقیما سلطان
باشند و حکومت کنند ،یکی از مشکالتی که ایجاد میکند این است که این علما باید تحت نظارات
قرار گیرند .و این توهین به علماست .استدالل دیگر وی این است که میگوید اگر ما بخواهیم بر
اینها نظار بگذاریم باز برآن نظار هم نظار و همین طور ادامه پیدا میکند و این به تعبیر فقهی به
دور تسلسل میرسد و دور تسلسل هم از نظر عقلی محال است .ایشان این دو استدالل را میکند
که علما خودشان مستقال سلطان نباشند .در حالیکه اگر امروزه واقعبینانه به استداللهای نائینی نگاه
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کنیم به نظر میآید که استدالل ایشان بسیار سست است .چگونه این حق را برای علما قائل باشیم
که سلطان باشند ،اما سلطنت نکنند .وانگهی اگر بنا باشد که فقیه سلطان باشد چرا نباید برای آن
ناظر گماشت و چرا باید این نظارت توهین تلقی شود؟ بین فقیه سلطان و سلطان غیرفقیه چه فرقی
است؟ نائینی هر حکومتی را در زمان غیبت جائر و غاصب حق معصوم میداند .پس براساس آن
نائینی باید فتوا بدهد که حکومت مشروطه هم جائر است .برای اینکه حکومت مشروطه حکومت
معصوم نیست و از جانب معصوم هم نمایندگی ندارد .یعنی همان ایرادی که شیخ فضلاهلل
میگرفت .اما نائینی یک راهحل بینابینی یعنی مسئله مشروعیت و مقبولیت را مطرح میکند .تفکیک
میکند بین این دو و میگوید؛ مشروعیت حکومت مشروطه از طریق اذن علما و فقها حاصل
میشود .به نظر ایشان کافی است که یک مجتهد ،یک عالم در مجلس و عضو پارلمان باشد ،یا
خارج از مجلس از طرف امام معصوم ،به حکومت اذن به حکومت دهد ،که در این صورت مشروعیت
آن تأمین میشود .اما به گمان وی مقبولیت این حکومت از طریق رای و پارلمان و ابزارهای جدید
حکومتی به دست میآید .کسانیکه تنبیه االمه را خوانده باشند به یاد میآورند که وی در آغاز کتاب
و هم در پایان کتاب میگوید ،میخواستم یک فصل راجع به والیت فقیه بنویسم ولی امام زمان را
در خواب دیدم و ایشان فرمودند این فصل را حذف کن و ایشان استنباط میکند که امام زمان اصال
نمیخواهد والیت فقیه مطرح شود .از این جهت این فصل را حذف میکند و در نهایت هم میگوید
که علما خود حکومت نکنند فقط اذن حکومت بدهند ،کفایت میکند .از این جهت به حکومت عرفی
فتوا میدهد .نائینی هر چند در نهایت به نفع مشروطه فتوا میدهد ،اما از آنجائیکه هنوز هم مسئله
مشروعیت قدرت را ایشان حل نکرده و معتقد است که قدرت از آن خدا ،پیغمبر و امام معصوم و در
عصر غیبت هم با فقها و علماست و این فقها و علما میتوانند به دیگری اذن دهند که از طرف
آنها حکومت کند ،در نهایت طرح ایشان راه به جایی نمیبرد .اگر چنین باشد اساس مشروطه
متزلزل خواهد شد .چون اساس مشروطه بر دو محور است .ا ـ حق حاکمیت مردم یعنی این مردم
هستند که مشروعیت قدرت را بوجود میآورند و قدرت متکی بر خواست و رضایت و اراده آزاد مردم
است 8 .ـ اینکه قانونگذاری هم در چارچوب اختیارات نمایندگان ملت است .یعنی مردم هستند که
حق قانونگذاری دارند و این را به نمایندگانش میدهند .مردم هستند که حق حاکمیت دارند .چون
خودشان تک تک نمیتوانند حکومت کنند یا بطور جمعی در نهایت به یک پادشاه یا یک رئیس
جمهور یا نخست وزیر و یا به هر شکلی به آن نمایندگی میدهند .این اساس مشروطه است و این
اساس جمهوری است و این اساس دولت ـ ملت مدرن است .با وجود اینکه نائینی راه طوالنی را طی
میکند و تالش و کوشش علمی ،فقهی پرارجی انجام میدهد تا سرانجام به حکومت عرفی برسد.
اما در نهایت همچنان استخوان الی زخم میماند ،یعنی این مسئله که آیا این حاکم ،حاکم اسالمی
یا حاکم بر جامعه مسلمان از جانب خداوند ماموریت دارد و باید از جانب خدا و دین حکومت کند ،یا
از جانب مردم ،دقیقاً روشن نمیشود .این است که مرحوم نائینی میگوید حاکم از طرف مردم
حکومت میکند اما یک اذن و اجازهای هم باید از خدا و نمایندگانش بگیرد .همین اجازه کار را
خراب میکند .همین اجازه سبب میشود که یواش یواش زمینه فراهم شود برای گسترش اقتدار
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علما و سرانجام در دوره انقالب سال  57میبینیم فقیه نامداری چون آیتاهلل خمینی پیدا میشود و
از آن مرحلهای که نائینی گفته بود عبور میکند یعنی علما و فقها متصدی امر حکومت میشوند و
خود امر سلطنت را بر عهده میگیرند .به نظر میرسد که آن زمینههایی را که علمای مشروطهخواه
بوجود آورده بودند ،ضمن اینکه کوشش آنها برای تقویت حکومت عرفی پرارج بوده اما در عین
حال در نهایت راه حکومت شرعی فقها را در زمان غیبت باز کرد .یعنی همانی که ما امروز در
جمهوری اسالمی میبینیم .بنابراین میشود گفت که کوشش عالمانی چون نائینی و امثال آنها یک
مقدار پارادوکسیکال به نظر میآید .از یک سو کوشش در تقویت حکومت عرفی است و گامهای
مهمی هم در این راه برداشتند ،اما سرانجام در یک سیر منطقی و تحولی به جائی رسید که سر از
حکومت علما و فقها در عصر غیبت درآورد .همین نظریهای که االن در حکومت جمهوری اسالمی
مطرح است .کسانی مثل مصباح یزدی و امثال آنها با استفاده از تفکیکی که نائینی در آن زمان
کرد ،به تائید حکومت شرعی فقها و علما فتوا میدهند .اینکه آقای مصباح امروز میگوید که بین
حکومت جمهوری به معنای امروزیش و حکومت شرعی به مفهوم اسالمی تضاد وجود دارد درست
است .نائینی سعی میکرد به گونهای این را حل نماید .االن هم یک جناحی در جمهوری اسالمی
سعی میکند که این را حل کند ..اما در مقابل کسانی مثل مصباح و همفکرانش هستند که بر آن
بُعد اسالمیت تکیه دارند اما در نهایت پوستهای هم از جمهوری باقی خواهد ماند .همانگونه که اگر
از آن سو بخواهیم به جمهوری تکیه و آن را تقویت کنیم از اسالمیت پوستهای باقی میماند .بهر
حال ما باید یک روزی این تناقض بنیادین را در ایران حل کنیم و به این سئوال بطور مشخص
پاسخ دهیم که آیا ما حکومت جمهوری مدرن و دمکراسی و حق حاکمیت مردم که کامال عرفی و
بشری است را میخواهیم یا حکومت تئوکراتیک و شرعی را؟ اگر به جمهوری و دموکراسی با منشأ
زمینی قدرت معتقد هستیم باید به لوازم آنهم پایبند باشیم .به نظر من نمیتوان بین این دو
سازگاری ایجاد کرد.
سخن آخر اینکه به نظر میرسد در جمهوری اسالمی شریعتمداری شیخ فضلاهلل نوری بر مبانی
اصولی نائینی و دیگر علمای مشروطهخواه استوار شده است و این از شگفتیها است.
ــ بسیار سپاسگزارم .ما هنوز پرسشهای زیادی داریم که خیلی مایل بودیم از شما بپرسیم ،ولی
میدانیم شما عازم مسافرت هستید .امیدوارم قول دهید ،که در فرصتهای بعدی مجدداً تقاضای ما
را برای طرح پرسشهای بیشتر بپذیرید .بخصوص در زمینه بحثی که ابتدا مطرح کردید .در رابطه با
چگونگی برخورد روشنفکران به تناقضی که میان حکومت و مشروعیت و مقبولیت شرعی آن مطرح
است ،در باره این پرسش که آیا اصوال این تناقض توسط متولیان دین حل خواهد شد؟ چه نقشی
روشنفکران عرفیگرا در این بحث دارند؟ اینها مسایلی هستند که مایل بودم با شما در میان بگذارم.
اشکوری ـ امیدوارم فرصتی پیش آید باز در خدمت شما باشم .و زوایای ناگفته این بحث را با هم
بشکافیم .برای اینکه آینده ما در گرو حل این نوع معضالت فکری است و واقعیت این است که تا
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زمانیکه این مسایل حل نشده ،سخن از آزادی ،دمکراسی و جامعه مدنی و دولت ـ ملت نمیتوان
گفت .این را هم اضافه کنم که این کار و این گره بدست همه متفکران و همه آزادیخواهان و همه
کسانی که به دمکراسی و آزادی اعتقاد دارند ،گشوده خواهد شد .اعم از مذهبی و غیرمذهبی .در
دوره مشروطه و ماقبل مشروطه هم دیدیم که باز روشنفکران غیرمذهبی هم بودند که علما را
تشویق میکردند به حل این مسائل .کسی مانند ملکم خان که علیالقاعده باید در شمار روشنفکران
غیرمذهبی باشد و شاید هم به واقع این چنین بود ،اما میبینید که وی مرتب علما را تشویق میکند
که بیایند در عرصه سیاست و به این جور مسائل پاسخ دهند و با شاه مبارزه کنند و قانون را
بخواهند .حتی ایشان بسیاری از علما را تشویق میکند به تاسیس حکومت اسالمی بنابراین این
حکومت اسالمی که از آن سخن میگوئیم ،فقط محصول علمای مشروطهخواه یا غیرمشروطهخواه
نیست ،بلکه حتی بعضی از روشنفکران غیرروحانی را هم دیدیم که در این جهت کوشش کردند و
راه را هموار کردند .شاید آنان در اساس خودشان هم متوجه نبودند آینده این نوع تفکر به کجا
خواهد رسید و محصولش چه خواهد بود .سخن آخری که میخواهم بگویم این است که ضمن
اینکه همه باید در این جهت کوشش کنند چه روشنفکران عرفی و چه روشنفکران مذهبی ،اما من
اعتقاد دارم که در یک جامعهای مثل جامعه ایران که اکثریت آن را مسلمانان و مسلمانان شیعه
تشکیل میدهند ،باور بنده این است که هر نوع تغییر و تحول فکری ،فرهنگی و بدنبالش سیاسی و
اجتماعی از بستر دین میگذرد .این هم از باب تبلیغ برای دین نیست ،آن داستان دیگری است.
بحث این است که بعنوان یک واقعیت اجتماعی که در برابر ما قرار دارد با توجه به اکثریت مسلمان
و اکثریت شیعه به باور من کوشش نواندیشان مسلمان در این راستا و در این مورد میتواند بیش از
دیگران کارساز باشد .این نظری است که بنده دارم و به همین دلیل هم است که امروز کسانی در
ایران در این جهت تالش میکنند و تالش آنها در سطح عمیقتر هم نسبت به گذشته است .این
تالش میتواند امیدی برای حل این معضل در آینده ایجاد کند .اما با همه اینها میخواهم براین
نکته تاکید بگذارم که منظور من مرزبندی فکری و ایدئولوژی بین گروهها و افراد و جریانهای
مذهبی و غیرمذهبی نیست .هر کسی که به حاکمیت ملی ،آزادی و دمکراسی اعتقاد دارد و هر کسی
که معتقد است راه برون رفت جامعه ایران از مشکالت فعلی ،اجرای دمکراسی است یا حقوق بشر،
باید در این جهت تالش کند و تالش جمعی همه این جریانهاست که میتواند مشکل را حل کند.
وگرنه حتی اگر این نواندیشان مذهبی و مسلمان به تنهائی هم بخواهند این کار را انجام دهند،
بازهم راه آنها یا به سرانجام نخواهد رسید یا دیر به سرانجام خواهد رسید .بهرحال امیدوارم که ما
در آینده شاهد حل این معضالت و آیندهای بهتر برای ملت ایران باشیم.
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فصل اول :گسترهی دین در حیات اجتماعی ایرانیان

فربهی دین و خروج از کرسی اخالق ،معنویت و عدالت
گفتگو با حسن یوسفی اشکوری
بهمن 1322
ــ در بحثهای امروز ما مفاهیم بسیاری متداولند که تعریف دقیق و روشن یا حداقل یکدستی از
آنها وجود ندارد .از جمله؛ «روشنفکر مسلمان» و «روشنفکر اسالمی» .به نظر شما آیا این عبارتها
معانی و بارهای متفاوتی را با خود حمل میکنند ،یا عناوین متفاوتی هستند با مضمون و معنائی
یکسان؟ به عنوان نمونه در بحثهای جاری در میان دینداران و محافل اسالمی ـ چه مخالف
حکومت اسالمی یا موافق آن ـ آیا تعریف تفکیک شدهای از این عناوین وجود دارد؟
اشکوری ـ واقعیت این است که در ایران امروز در عرصههای مختلف اجتماعی و سیاسی و از جمله
در حوزه دین و دینداران اصطالحات و عناوینی به منظور بیان و معرفی برخی افکار و یا جریانهای
فکری و اجتماعی جعل و ساخته میشود که غالبا از استحکام و وضوح و دقت الزم برخوردار نیست
و لذا این شمار اصطالحات گاه شنوندگان نکتهسنج و به ویژه پژوهشگران و مخاطبان خارجی را در
فهم دقیق آن عناوین دچار مشکل و ابهام میکند .احتماال یکی از دالیل خروج شتابان بسیاری از
این عناوین از ذهن و زبان ایرانیان و از ادبیات همگانی همین پدیده است .شاید یکی از دالیل آن،
انتزاعیاندیش و بیدقتی ما ایرانیان شیوه اندیشیدن و بیتوجهی به درست و دقیق سخن گفتن
باشد .ایهامگویی و ابهامزایی ادب پارسی نیز ،که شاید در جهان بینظیر باشد ،قطعا در این رخداد
سهم به سزایی دارد .در عین حال نباید فراموش کرد که شتاب تحوالت فکری و فرهنگی و
اجتماعی جامعه ایران در طول چند دهه اخیر ،زبان و فرهنگ را نیز تحت تأثیر قرار داده و در این
روند بیگمان در عدم دقت کافی در گفتار و یا جعل واژهها و اصطالحات و عناوین نقشآفرین بوده
است .گرچه ما ایرانیان ،به دالیل حاکمیت دیرینه استبداد و نفاق و ناامنی ،همواره دارای دو فرهنگ
رسمی و علنی و مخفی بودهایم ،اما در سالیان اخیر این دو فرهنگی زیستن شدت و عمق بیشتری
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یافته است .اکنون «فرهنگ مخفی» در جامعه ایرانیان (به ویژه در نسل جوان) از کارکرد فرهنگی و
حتی سیاسی عمیقتری برخوردار است.
و اما در ارتباط با پرسش شما از دو واژه «روشنفکر مسلمان» و «روشنفکر اسالمی» باید اذعان کرد
که این دو اصطالح نیز مشمول همان ابهامگویی در زبان و گفتار رایج ایرانیان است و درست به
همین دلیل است که دیری است که واژگانی چون «روشنفکر مسلمان» و به ویژه «روشنفکری
دینی» و حتی «نواندیشی دینی» محل مناقشه است و کسانی جمع روشنفکری و دینداری و یا
مدرن بودن و مسلمان زیستن را پارادوکسیکال میدانند و البته در مقابل شماری از متفکران (مذهبی
و غیرمذهبی) تناقضی در میان نمیبینند و جمع آن دو را نظراً و عمالً ممکن میدانند.
گروه اول روشنفکری به معنای مدرن و میراث عصر روشنگری را مبتنی بر عقل آزاد و خرد خودبنیاد
و نقادی بیمرز و مطلق در تمام حوزهها و از جمله دین و آموزههای قدسی میشمارند و دین را با
معیار تعبد و تسلیم در برابر اوامر الهی خداوند و اولیای دین و اطاعت بیچون و چرا از متن مقدس
تفسیر میکنند و در نهایت فتوا به امتناع تفکر در فرهنگ دینی و به ویژه روشنفکری در حوزه
دینداری میدهند .گروه دوم یا روشنفکری را به گونهای دیگر تفسیر و تعریف میکنند و یا با همین
تعریف از روشنفکری بین روشنفکری و رویکرد انتقادی مدرن و دینداری ،البته با تعریف متفاوتی از
دین و دینورزی ،تناقض نمیبینند .حتیگاه گامی به پیش نهاده میشود و ادعا میشود مسلمان
بودن و مسلمان زیستن به شکل واقعی و دقیق با روشنگری (شاید درستتر باشد که بگوییم
روشننگری) و روشنفکری مالزمه دارد .به هر حال پاسخ به این پرسش و حل این معضل با یک
کلمه و به صورت آری یا نه ،گشوده نخواهد شد .هر مدعی باید بگوید که مراد او از تفکر ،نقد ،عقل،
خرد خودبنیاد ،دین ،تعبد ،استدالل ،روشنفکر و روشنفکر دینی و ...چیست تا روشن شود او چه
میگوید و داوری در باره مدعیاتش ممکن شود .در فضای شبههناک و ابهامآلود فکری و سیاستزده
کنونی ما واقعا روشن نیست مدعیان چه میگویند و مبانی آنها کدام است.
اکنون جدای از هر نوع جدال و مناقشهای درباب پرسش از نوع ارتباط بین روشنفکری و مسلمانی،
صرفا به عنوان پاسخ به پرسش شما میگویم که «روشنفکر مسلمان» کسی است که:
 -1افکار و اندیشههایش در پرتو عقل مدرن روشنی یافته و از این رو آگاه به زمان است،
 -8مجهز به خرد خودبنیاد است و با معیار آن تمام امور از جمله دیانت و آموزههای پیامبران را با
محک عقل و استدالل میسنجد و همه چیز را در صورت «معقولیت» میپذیرد .این تفسیری است
از روشنفکری و مسلمانی که جمع آن دو را ممکن میسازد.
اما در اینجا یادآوری دو نکته ضروری است؛ یکی اینکه نقد و استدالل و اقناع عقلی در ارتباط با
دین دو مرحله دارد ،یکی پیش از ورود به دین و قبول یا عدم قبول دین خاص است ،و دیگر ،پس از
انتخاب دین معین است .در مرحله نخست ،طبعا عقل و علم به طور مطلق و آزاد ابزار تحقیق است و
جز دلیل عقلی و برهانی مبنای حجیت نیست و معقولیت صرفا با معیار خرد و برهان حاصل میشود.
اما پس از انتخاب عقالنی و استداللی یک دین (مثال اسالم)  ،آنگاه متن مقدس (مثال قرآن) و
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مبانی عقلی و نقلی دینی نیز معیار معقولیت گزارههای دینی خواهد بود و گریزی از آن نیست .در
این مرحله ممکن است برخی از باورهای ایمانی و یا احکام و شعائر عبادی و یا اجتماعی خود
فینفسه خردپذیر و عقلی نباشند ،اما انتخاب آنها کامال عقلی و معقول باشد و نباید بین آن دو
اشتباه کرد .هر چند در این مرحله ممکن است برخی عقاید و یا گزارهها و آداب دینی برای
غیردینداران (مثال نامسلمانان) اصال معقول نباشد ،اما از نظر پیروان آن کامال معقول و پذیرفتنی
باشد .فیالمثل احکامی چون نماز و روزه و حج و زکات و ...در چهارچوب دین اسالم و مبانی عقلی و
نقلی آن معقول و حتی قابل فهم و درک و قبول خواهد بود .نکته دوم این است که در این صورت،
بعد عبادی و یا تعبدی اسالم مبتنی بر نوعی تعقل است چرا که به هر حال و در هر سطحی
تعبدیات نیز بدون استدالل و عقالنیت نیست و نخواهد بود .و اما «روشنفکر اسالمی» و یا درستتر
«روشنفکری اسالمی» عبارت است از یک «پروژه» که هدف آن فهم عصری اسالم (مدرن کردن
اسالم نه اسالمی کردن مدرنیته) و معقولسازی تمام دستگاه دینی (عقاید ،احکام ،تفاسیر ،آداب،
شعائر و )...است .هدف اجتماعی این پروژه آزادی مسلمانان از طریق آگاهی آنها است .طرح
روشنفکری دینی پاسخی است به معضل انحطاط تاریخی مسلمانان از طریق یک نوزایی فرهنگی
(رنسانس) و اصالح دینی (فکری و اجتماعی) .البته قابل ذکر است که کسانی روشنفکری و
مسلمانی را متناقض نمیدانند اما جمله ترکیبی «روشنفکری دینی» را ممتنع و ناممکن میشمارند.
در این مورد حتی کسانی که اکنون خود در شمار جریان روشنفکری دینی قرار دارند (فیالمثل آقای
محمد مجتهد شبستری) چنین ترکیبی را ممتنع میدانند ،گرچه عمال همان پروژه روشنفکری دینی
را تعقیب میکنند .به نظر میرسد در این مورد عمدتا یک جدال لفظی در جریان است نه یک
اختالف مبنایی و عمیق.
ــ در پیگیری بحثهای جاری میان نیروهای اسالمی و روشنفکران مسلمان شاهدیم که یکی از
موضوعات مهم «نظریه دولت در فقه شیعه» است .لطفاً بفرمائید؛ در برخورد به این موضوع در حال
حاضر چند جریان اصلی در میان این نیروها وجود دارد؟ اگر ممکن است به اجمال توضیح دهید؛
هریک از این جریانها چه تعبیری از این نظریه ارائه میدهند؟
اشکوری ـ نظریه «دولت در فقه شیعه» که البته درستتر است بگوییم «حکومت» ()Government
نه دولت ( ،)Stateیکی از بنیادیترین عقیده شیعی به ویژه در رقابت با اهل سنت و جماعت است.
میدانیم که پس از درگذشت پیامبر ،گروهی از مسلمانان به رهبری علی و همسرش شیوه گزینش
خلیفه و جانشین سیاسی و حکومتی پیامبر در سقیفه را برنتابیدند و نسبت به آن معترض بودند .هر
چند پس از چندی علی و همفکرانش تا حدودی (حداقل رسما) خلیفه وقت را تأیید کردند اما
اعتراض و اختالف ادامه پیدا کرد و در عصر خلیفه سوم (عثمان) اوج گرفت و عمیق شد و بعدها این
اقلیت معترض سیاسی تبدیل شد به یک فرقه کالمی و اجتماعی و پایدار ماند .اختالف اساسی این
بود که اکثریت گرد آمده در سقیفه بر این باور بودند که خداوند نه کسی را به امامت سیاسی امت
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برای پس از پیامبر برگزیده است و نه پیامبر خود چنین کرده است ،بلکه مسلمانان در عصر خاتمیت
دین و نبوت ،خود حق دارند بر اساس بیعت و شورا و اجماع زمامدار خود را انتخاب کنند .اما اقلیت
پیرو علی ،که بعدها به شیعیان شهرت یافتند ،معتقد بودند که علی شایستهترین فرد برای تصدی امر
خالفت است و میبایست او انتخاب میشد و پیامبر نیز او را اندکی پیش از مرگش در گردهمایی
«غدیر خم» وصی خود در امر حکومت کرده است .بعدها این اندیشه دارای مبانی کالمی و حتی
فلسفی و عرفانی نیز شد .با توجه به چنین اختالفی ،شیعه هرگز خلفای اموی و عباسی را به عنوان
زمامدار مشروع (شرعی) نپذیرفت و در مواردی نیز با آنان به ستیز سیاسی وگاه نظامی دست داد .اما
پس از غیبت امام دوازدهم شیعی در سال  389هجری ،بحران رهبری پیدا شد و شیعیان عمال
تئوری حکومت را رها کردند و در عمل راه همکاری با حکومتهای زمانشان را در پیش گرفتند و به
تئوری بقا تن دادند .در این میان فقط ادعای «نیابت عامه فقها» مطرح شد که آن نیز حداقل تا
عصر صفویه پیوندی با امر حکومت نداشت .اما در حال حاضر چند نظریه و رویکرد عمده در باب
حکومت و ارتباط آن با دین در میان شیعیان دیده میشود.
دیدگاه سنتگرایان:
سنتگرایان یعنی وفاداران به سنت عقیدتی و کالمی شیعی در ایران و عراق و جاهای دیگر،
همچنان بر همان سنت فکری و عقیدتی گذشته وفادارند و معتقدند حکومت مشروع و در خور
اطاعت فقط حکومت معصوم است و در عصر غیبت هیچ حکومتی مشروع نیست .با توجه به اینکه
آخرین معصوم غایب است ،در عصر فقدان حضور ،هر کسی ادعای حکومت کند غاصب و لذا جائر
است و تأسیس حکومت مذهبی ناممکن و حتی حرام است .اکثریت شیعیان چنین عقیدهای دارند.
بسیاری از علما و فقها در طول دوران مبارزه بر ضد پهلوی اول و دوم یا بیتفاوت ماندند و از تغییر
رژیم عرفی به دینی دفاع و حمایت نکردند و یا اگر زمانی حمایت کردند به قصد تأسیس حکومت
فقهی و روحانی نبود بلکه به انگیزه طرد استبداد و استقرار نظام عرفی و جمهوری اما دموکراتیک
بود که البته برخی از آنان بعدها از اقدام خود پشیمان شدند .شماری از علمای سنتی اگر در حال
حاضر از نظام والیت فقیه حمایت میکنند ،به دالیل ثانوی و نوعی مصلحتاندیشی است .همان
گونه که در طول قرنها ،به رغم بیاعتقادی به مشروعیت نظامهای سلطنتی و سالطین ،بنا به
مصالح ویژه و یا استمرار تئوری بقا ،چنین کردهاند.
دیدگاه بنیادگرایان:
بنیادگرایان (شیعه و یا سنی) اساسا از نظر تفکر و تفاسیر دینی همان سنتگرایانند اما سیاسیاند و
اسالم آنان رزمنده است و اینان معتقد به تأسیس حکومت دینی هستند و در واقع مدافع نظام
حکومتی تئوکراتیکاند و لذا دموکراسی را یا مطلقا نفی میکنند و یا به گونهای تفسیر میکنند که
دموکراسی خادم حکومت مذهبی باشد و به بقا و استقرار آن یاری رساند .شیعیان بنیادگرای کنونی
قلمرو اختیارات فقیهان را به عنوان نایبان عام امام غایب چندان فراخ گرفتهاند که حکومت را نیز در
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بر میگیرد و حق حاکمیت انحصاری را برای فقیهان میداند که البته با یک واسطه (از طریق
مجلس خبرگان رهبری) این حاکم و ولیفقیه برآمده از رأی مردم است .در این دیدگاه گفته میشود
مشروعیت حکومت از خدا و دین است و مقبولیت آن با رأی مردم حاصل میشود .نقش مردم آن
است که با انتخاب تعدادی فقیه و تفویض اختیار به آنان ،یکی از فقیهان واجد شرایط و تعیینشده
در شریعت و یا قانون اساسی ،به عنوان حاکم انتخاب میشود.
دیدگاه نوگرایان:
نوگرایان شیعی که به آنان نواندیش و روشنفکر هم گفته میشود ،اساسا به حکومت مذهبی (نظام
مبتنی بر تئوکراسی) باور ندارند .اینان اساس حکومت را از مقوله عرف میدانند نه شرع و معتقدند
مسلمانان در هر زمانی و مکانی ،مانند دیگر طوایف و آدمیان ،با تکیه بر خرد آزاد و تعقل و تدبیر و
تشخیص و مصلحتاندیشی خود ،کمهزینهترین و مفیدترین و کارآمدترین شکل حکومت را انتخاب
میکنند که در حال حاضر سیستم دموکراسی و به ویژه جمهوری است و ممکن است فردا و فرداها
اشکال دیگر حکومت بهتر باشد .این حکومت کامال از نهاد دین و روحانیت جداست ،هر چند که
ممکن است در جامعه دینی نوعی تعامل سازنده و تقویتکننده حکومت و دموکراسی از منظر دین و
دینداران وجود داشته باشد .این رویکرد را میتوان با تعبیرات مختلف در آثار مکتوب متفکرانی چون
بازرگان ،طالقانی ،شریعتی ،سروش ،شبستری ،ملکیان ،کدیور ،رحمانی ،علیجانی و آقاجری به
روشنی دید و به آنها استناد کرد .من نیز مدافع این اندیشه هستم .بدین ترتیب ،این نوگرایان ،خود
را هم از سنتیها جدا میکنند و هم از بنیادگرایان.
ــ اگر به خاطر داشته باشید؛ در گفتگوئی که با شما به مناسبت شماره ویژه صدمین سالگرد
مشروطیت داشتیم ،شما در یک یادآوری تاریخی در باره موضع و نظر روحانیون نسبت به جنبش
مشروطه و سپس انقالب آن و اشاره به چگونگی پیدایش اختالف میان روحانیون به چند نکته مهم
اشاره میکنید .یکی از آنها بکارگیری عبارت «علمای بیتفاوت» و «روحانیون سیاسی» که
هردوی این جریان با سرعت کمتر و بیشتری به جریان جنبش مشروطه جذب شدند ،ابتدا در یک
همنظری و بعد با صفبندی در مقابل هم در موافقت با حکومت مشروطه و در مخالفت با آن.
منظور شما از این تفکیکی که میان مجتهدین بزرگ آن زمان صورت دادید ،چه بود؟ آیا این تفکیک
بدین معناست که روحانیونی همواره خواهان حضور و تأثیرگذاری در سیاست کشور و اداره امور و
تعداد دیگری مخالف چنین نقشی برای پایگان دینی بودند؟
اشکوری ـ گرچه نهاد «علمای شیعه» از سده پنجم هجری شکل گرفته است ،اما «نهاد روحانیت»
از عصر صفوی در سده دهم هجری پدید آمد .از نظر مفهومی و کارکردی تفاوتهای اساسی بین
عالم و روحانی وجود دارد (گرچه اکنون یکی است) که اکنون جای شرح آن نیست .اما باید دانست
که نهاد روحانیت صفوی از یک سو تحت تأثیر نهاد کلیسا و نقش و کارکردن آن بود و از سوی
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دیگر از الگوی نهاد علمای سنی دربار عثمانی ،رقیب رویاروی صفویان در جهان اسالم ،الهام گرفت.
در واقع تحت تأثیر شرایط جدید و به اقتضای سیاستهای مذهبی و منطقهای شاهان نخست
صفوی (به ویژه شاه طهماسب و شاهعباس اول) ،نهاد علمای پیشین تبدیل شد به نهاد روحانی که
افزون بر نقش علمی قبلی ،نقش بیشتر در حوزه دین و شعائر مذهبی پیدا کرد و مخصوصا مدعی
حق سلطنت برای خود شد و بدین ترتیب وارد عرصه سیاست شد و در کنار نهاد سلطنت به ایفای
نقش سیاسی و اجتماعی پرداخت .مؤسس و بنیانگذار این جریان محقق کرکی معروف به محقق
ثانی است که در عصر شاه طهماسب میزیست .در عین حال علمای غیرسیاسی و غیرمعتقد به
مشروعیت قدرت صفوی نیز وجود داشتند که بر همان سنت پیشین پای میفشردند .سخنگوی این
جریان محقق یا همان مقدس اردبیلی و شاگرد نامدار او قطیفی بود که هر دو معاصر محقق کرکی
بودند و با وی مخالفت کردند .اما به تدریج جریان دوم مغلوب جریان روحانیان سیاسی شد و از
صحنه خارج شد.
در عصر قاجار همان الگوی روحانیت صفوی بازسازی شد و به ویژه ادعای حق حکومت در عصر
غیبت برای فقیهان در این دوران غلظت بیشتری پیدا کرد که البته ،مانند عصر صفوی ،علما این
حق را به سلطان واگذار میکردند و عمال این حق را اجرا نمیکردند .به ویژه رخداد مهم جنگهای
طوالنی ایران و روس در دو نوبت در نیمه اول قرن سیزدهم هجری و دخالت مستقیم شمار زیادی
از مجتهدان طراز اول (از جمله سیدمحمد طباطبایی مجاهد) در آن و نیز بعدها ماجرای قتل
گریبایدوف و در نهایت ماجرای تحریم تنباکو ،بر نقش سیاسی علما افزود .با این همه تا رخداد مهم
مشروطهخواهی ایران ،اکثر علما (به ویژه طبقات میانی و پایین روحانیون) به امور علمی و تبلیغی و
اجرای وظایف معمولی شرعی خود اشتغال داشتند و چندان ارتباطی با نهاد حکومت و دولتمردان
نداشتند و از این رو غیرسیاسی شمرده میشدند .جنبش مشروطهخواهی این دسته از عالمان و
روحانیون را در تمام سطوح (حتی روستاها) با نهضت مشروطه درگیر کرد .پس از آنکه در جریان
تدوین متمم قانون اساسی بین علمای پیشگام اختالف افتاد ،روحانیان نیز دو دسته شدند ،عدهای به
حمایت مشروطه ادامه دادند و شماری نیز به مخالفان پیوستند .در این میان البته محورهای اختالف،
هم فکری بود و هم سیاسی .در حوزه فکر دو گروه علما حول واژهها و مفاهیم مشروطهخواهی مانند
مشروطه ،قانون ،تفکیک قوا ،مساوات ،آزادی نقش شریعت و روحانیون و ...اختالف تفسیر پیدا
کردند و در عمل سیاسی گروهی از عالمان (مانند بهبهانی) به دخالت بیشتر و مستقیمتری در امر
سیاست اعتقاد داشتند و در این راه میکوشیدند و کسانی دیگر (مانند سیدمحمد طباطبایی) از دخالت
مستقیم به ویژه در امور اجرایی و حکومتی احتراز داشتند .شیخ فضلاهلل نوری و پیروانش نیز اساسا
مانند گذشته به حفظ مرز بین نهاد روحانیت و نهاد سلطنت عقیده داشتند هر چند خود به دالیل حاد
سیاسی و ضرورت سخت درگیر سیاست شد و جانش را بر سر آن نهاد .در کنار این روحانیان طراز
اول ،البته اکثریت روحانیان میانی و پایینی به سرعت از جنجالهای سیاسی کناره گرفته و بار دیگر
به سنت بیتفاوتی خود در امر سیاست بازگشتند و ورود مستقیم به امر سیاست و کشور را خالف
شأن خود دانستند .این وضعیت کم و بیش تا دوران انقالب ایران ادامه پیدا کرد.
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ــ با توجه به اینکه هیچگاه در میان نیروهای اسالمی ،حتا میان مجتهدین بزرگ شیعه ،اتفاق نظر
نسبت به استقرار حکومت اسالمی به معنای حکومت فقها و سیادت فقها بر تمامی ساختار سیاسی
وجود نداشته است ،بفرمائید؛ نظریهئی که تحت عنوان حکومت والیت مطلقه فقیه در ایران و با
انقالب اسالمی بر همه دستگاه و نظام سیاسی فائق گردید ،از نظر تبار تاریخی به کدام جریان
اسالمی میرسد؟
اشکوری ـ تبار تاریخی والیت فقیه و حامالن و مدافعان آن به محقق کرکی و پیروان فکری او
میرسد .برای شرح و وضوح بیشتر این نظریه و پیگیری سیر تاریخی آن ،الزم است اشاره کنم که
«والیت مطلقه فقیه» به صورتی که آیتاهلل خمینی مطرح کرد و در قانون اساسی اول و دوم
جمهوری اسالمی انعکاس پیدا کرده و اکنون در حال اجراست ،کامال تازه است و در گذشته وجود
نداشته است اما اجزای آن در طول تاریخ شیعه به تدریج پدید آمده و در هر مقطع تاریخی به
اقتضای نیاز و شرایط آجری بر این بنا نهاده شده تا سرانجام در جمهوری اسالمی به کمال رسیده
است.
هندسه این هرم فکری ـ سیاسی شیعی چنین بنا شده است 1 :ـ حاکمیت مطلق از آن خداوند است،
 8ـ این حاکمیت مطلق به پیامبران از جمله پیامبر اسالم انتقال پیدا کرده است .در واقع حاکمیت
سیاسی خداوند از طریق حاکمیت پیامبر تحقق پیدا میکند 3 ،ـ پس از پیامبر این حق به علی و پس
از او از طریق «نص» و «نصب» به فرزندانش منتقل شده است 4 ،ـ پس از غیبت آخرین امام (امام
دوازدهم) برای حل معضل رهبری دینی و اجتماعی جامعه شیعی فقیهان شیعی ادعای «نیابت
عامه» کردند و خود را جانشین امام و متصدی امور دین و شعائر مذهبی شمردند .اما مسأله حق
حاکمیت در آن دوران یا اساسا مطرح نبود و یا چندان روشن و برجسته نشان داده نمیشد 5 .ـ حدود
پنج قرن طول کشید تا حکومت صفویان شیعی در ایران پدید آمد و در این دوران شاهان صفوی به
مشروعیت قدرت نیاز داشتند و برای این کار از عالمانی چون محقق کرکی استمداد کردند و آنان نیز
برای اول بار حق حاکمیت را برای خود دانستند اما آن را به سلطان صفوی تفویض کردند و خود به
تحکیم نهاد سلطنت در برابر اکثریت سنی و نماد قدرت آن یعنی خالفت عثمانی دست زدند 2 .ـ
این روند دوگانه در اندیشه و عمل فقیهان شیعی ادامه داشت تا در سال  1342شمسی آیتاهلل
خمینی در ستیز با محمدرضا شاه گام نهایی را برداشت و ادعا کرد که فقیهان باید برای استقرار
حکومت دینی ،خود حکومت را به دست گیرند.
چنانکه مالحظه میشود سنگبنای تئوری والیت فقیه از سده پنجم یکی پس از دیگری نهاده شد و
در عصر صفوی رسما حق حاکمیت از آن فقیه دانسته شد اما به دالیلی فقیهان خود مقام سلطنت را
احراز نکردند و عمدتا به یاری و همکاری با پادشاهان بسنده کردند و قانع بودند که فرمانروایان در
امور شرعی از فقیهان پیروی کنند و در نهایت آیتاهلل خمینی سنگ آخر را گذاشت و با اعالم عدم
مشروعیت نظام پادشاهی و ضرورت تشکیل حکومت با زعامت فقیهان نقطه پایانی بر تالش فکری
و رفتارهای سیاسی فقیهان در طول هزار سال نهاد .روشن است که این تفکر و رفتار در استمرار
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عالمانی سیاسی و معتقد به زعامت فقیه در عصر غیبت پدید آمده است .اما در طول مبارزات سیاسی
روحانیون ایران و عراق برای استقرار حکومت شرعی و روحانی و تاکنون ،اکثریت روحانیان وفادار به
اندیشه کالمی و سنتی شیعی با سکوت وگاه مخالفت علنی همچنان به راه خود رفته و میروند و
اعتقادی به حاکمیت شرعی با زعامت فقیه و یا هر مقام دیگر ندارند .دلیل اصلی آن نیز همان
معتقدات کالمی شیعی در مورد امامت و تعین امامان در دوازده تن و باور به علم و عصمت در امام
است.
ــ امروز با توجه به رویکرد گسترده و دوبارهای که به انقالب مشروطه و آرمانهای آن میشود ،ما
شاهد بررسی و نقد جریانهای مختلف فعال در این جنبش و انقالب و باز شدن زوایائی در برخورد
به آن هستیم ،که این رویکرد و بحث حول معنا و اهمیت انقالب مشروطه را به ژرفای بیشتری
میبرند .شما در همان گفتگو ضمن بررسی نظرات نائینی (و همچنین در مطلب مفصلی تحت عنوان
«نظریه آیتاهلل نائینی در باب حکومت اسالمی» منتشره در کتابی مشتمل بر دیدگاههای مختلف در
باره رابطه دین و دولت از سوی انجمن اسالمی مهندسین) و ارج گذاشتن به تالشها و خدمات
نظری وی به انقالب مشروطه ،بر برخی از این زوایا تکیه میکنید ،از آن جمله میفرمائید؛ «اساس
مشروطه بر دو محور است 1 .ـ حق حاکمیت مردم 8 ....ـ قانونگذاری هم در چارچوب اختیارات
نمایندگان ملت است ».آنچه در این پرسش مورد توجه ماست ،محور دوم یعنی امر قانونگذاری است.
به نظر میرسد که شما بر این باورید که نائینی در یک «پارادوکس» در مبانی فکر اسالمی خود
نتوانست به قول معروف حجت را تمام کند و بستر الزم را برای عرفی کردن کامل قانون و
قانونگذاری را فراهم آورد .به نظر شما نائینی یا پیروان وی در بسط کدام یک از بخشهای نظری
خود میتوانستند به چنین نتیجهئی برسند؟
اشکوری ـ چنان که در همان مباحث مورد اشاره شما گفته شده است ،عالمان مشروطهخواه آیتاهلل
آخوندخراسانی و آیتاهلل نائینی و دیگران با تکیه بر برخی مبانی کالمی و فقهی گامهای مهمی در
استقرار حکومت عرفی مشروطه و تحقق آزادی و عدالت و دموکراسی برداشتند .در شرایطی که
فقیهان نامداری در عصر صفوی و قاجار حق حاکمیت را برای فقیه در عصر غیبت محرز میدانستند،
علمای ثالث نجف (خراسانی ،مازندرانی و تهرانی) صریحا فتوا دادند که «در عصر غیبت به اجماع
فقها حکومت از آن جمهور مسلمین» است .این تحول بزرگی در اندیشه کالمی و سیاسی فقیهان
شیعه بود .یا نائینی در کتاب معروف «تنبیهاالمه» خود با ظرافت و هوشمندی تمام دو ویژگی
اساسی و انحصاری پیغمبر و امام معصوم یعنی «علم» و «عصمت» را به حکومت عرفی منتقل
میکند و میگوید علم امام به کارشناسان و متخصصان امور وانهاده میشود تا آنان با خرد جمعی و
صالحیت تخصصیشان در مدیریت بهتر کشور و مردم بکوشند و عصمت امام نیز به مبعوثان
(نمایندگان) انتقال مییابد تا پارلمان و نمایندگان ملت از خودکامگی فرمانروایان بکاهند .این تغییر
بنیادین است که سابقه نداشت و البته ادامه نیز نیافت.
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اما اشکال کار این بود که نائینی و دیگر عالمان مشروطهخواه نتوانستند از پارادوکس اساسی کالم
شیعی رها شوند و آن حل معضل جمع حکومت شرعی با نظام عرفی مدرن (مشروطه) بود .این
تناقض نیز از دو ناحیه وجود داشت ،یکی اعتقاد به حکومت فقیه در عصر غیبت در اندیشه نائینی ،و
دیگر ،اجرای شریعت و واگذاری اجرای احکام شرعی و فقهی به فقیهان .نائینی حکومت را از امور
حسبیه میدانست و لذا حق حاکمیت را در عصر غیبت برای فقیه ثابت میشمرد .اما به دالیلی (که
خودگفته است) جانب حکومت عرفی را گرفت و فقط برای تحقق مشروعیت قدرت به تأیید علما از
حکومت بسنده کرد .یعنی وی گفت یک یا چند فقیه از طریق عضویت در پارلمان و یا تأیید
حکومت سیاسی میتوانند به حکومت و دولت مشروعیت بخشند .روشن است که این نظریه از بنیاد
با بنیاد مشروطه و حکومت عرفی و دموکراسی در تضاد است ،چرا که در نظام دموکراتیک حق
حاکمیت ملی یکسره از آن مردم است و منشأ قدرت و قانون فقط مردماند و نیازی به تأیید دین و
متولیان نیست و اساسا «حق ویژه» برای هیچ شخص یا نهادی در کسب قدرت سیاسی یا
مشروعیت دادن به آن نیست .در عمل نیز ،به دلیل عدم انسجام در نهاد غیرمتمرکز روحانیت و
فقیهان ،چنین راهحلی هرگز شدنی و قابل تحقق نخواهد بود .اشکال دیگر مسأله جدا کردن احکام
شرعی از قوانین موضوعه و وانهادن اولی به علما و دومی به پارلمان و نمایندگان ملت بوده است.
فقیهان حامی مشروطه ،مانند مشروعهخواهان ،قبول داشتند که حکومت و مجلس حق دخالت در
کار شرع را ندارد و پارلمان نمیتواند خالف احکام شرع قانون را بگذراند .این نظر نیز چالش بنیادین
عصر مشروطه بود .زیرا بخشی از احکام شریعت (مانند مقررات مربوط به اهل کتاب و یا منکران
دین و یا زنان و یا حدود و دیات و )...با مساوات حقوقی بین تمام آدمیان و شهروندان یک کشور و
آزادیهای فردی و مدنی مردمان در تضاد بود و اگر بنا بود آن مقررات عینا به اجرا درآیند دیگر از
مشروطه چیزی باقی نمیماند .این تعارض خود را در اصل هشتم متمم قانون اساسی نشان داد .در
پیشنویس قانون نوشته شده بود همه مردم در قانون از حقوق مساوی برخوردارند اما این مضمون با
مخالفت شدید علما مواجه شد و گفته شد مردمان کشور (از جمله مسلمان و غیرمسلمان و زن و
مرد) از حقوق برابر برخوردار نیستند و هنگام اخذ رأی حتی بهبهانی نیز به آن رأی نداد .سرانجام
پس از مدتی کشمکش این اصل بدین صورت نوشته شد که همه مردم در برابر قانون دولتی
مساوی هستند .پیداست که در اینجا دو تحریف آشکار پدید آمد؛ یکی اینکه مساوات در قانون تبدیل
شد به مساوات در برابر قانون ،و دیگر اینکه اطالق قانون تبدیل شد به «قانون دولتی» و این ترفند
برای این بود که احکام شرعی را از قانون دولتی یعنی عرفی جدا کنند و اجرای بیچون و چرای
مقررات شرعی را تضمین کنند .با چنین تحریفی در باب روح قانون اساسی مشروطه جای شگفتی
نیست که مشروطیت ناکام میماند و به فرجام نمیرسد.
به نظر میرسد نائینی و دیگران میبایست بر همان فتوای تاریخی حکومت در عصر غیبت از آن
جمهور مسلمین است عمل میکردند و به لوازم منطقی آن گردن مینهادند .اگر حق حاکمیت
سیاسی از آن جمهور مسلمین است (بگذریم که در حکومت مشروطه و دموکراسی مردمان دیگر هم
هستند و آنان نیز حق مساوی با مسلمانان دارند) ،الجرم مشروعیت قدرت نیز به تمامی از آن
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شهروندان یک کشور است که از طریق رأی و رضایت (مقبولیت) عمومی حاصل میشود .در این
مقام دیگر جایی برای مشروعیت دینی و حق ویژه روحانیان و فقیهان و تأیید آنان باقی نمیماند .در
حوزه قانونگذاری و قانون نیز فقط یک مرجع برای قانونگذاری وجود دارد و آن پارلمان برآمده از
رأی مستقیم مردم است و لذا دیگر نمیتوان بخشی (اتفاقاً بخش مهمی) از مقررات اجتماعی و
حقوقی را به دین و فقیهان وانهاد و عمال نهاد قانونگذاری و قانونمحوری را بیخاصیت کرد .حاصل
این تفکیک آن میشد که تبعیض و خودکامگی همچنان باقی بماند و مساوات حقوقی و آزادیها
منتفی شود .فکر میکنم اگر عالمان مشروطهخواه از حکومت شرعی و حاکمیت فقیه به کلی چشم
میپوشیدند و جمهور مردم را در تمام امور حکومتی (تقنینی و اجرا و قضاوت) صاحب حق و اختیار
میدانستند و حاکمیت شرعی را به عصر ظهور امام معصوم مشروط میکردند ،قانون اساسی
مشروطه دچار تناقض نمیشد و شاید به سرانجامی بهتر میرسید .گرچه در آن شرایط توقع چنین
اقدام شجاعانهای چندان به جا و واقعبینانه نیست.
ــ اجازه بدهید در آخرین پرشس خود ،از بررسی گذشته نقبی به بحثهای امروز بزنیم .در میان
روشنفکران مسلمان و کسانی که با نگرش دینی به سیاست و حکومت نگاه میکنند و در عین حال
خود و جریان خویش را از کوشندگان تغییر ساختار سیاسی به یک نظام دمکراتیک قلمداد میکنند،
نظری وجود دارد مبنی بر اینکه همه تالشهای ما در راه استقرار دمکراسی و جامعه مدنی از بستر
دین میگذرد ،چون اکثر جمعیت این کشور مسلمان شیعه هستند .خود شما نیز بر این باورید ـ به
استناد به گفتههای شما در آن گفتگوی با «تالش» ـ «با توجه به اکثریت مسلمان و اکثریت شیعه
به باور من کوشش نواندیشان مسلمان در این راستا و در این مورد میتواند بیش از دیگران کارساز
باشد».
اما بخشهای دیگر جامعه فعال فکری و سیاسی که بعضاً هم برای تالشهای «نواندیشان
مسلمان» در جهت دمکراتیزه کردن جامعه و ارائه روایتهای نوین دینی ارج زیادی قائل هستند ،با
این نظر مخالفند و با استناد به اینکه دیگر جامعه ایران تکبعدی نیست و دین در زندگی اجتماعی و
عمومی بخشهای مهمی از مردم نقش تعیین کننده ندارد .از نظر آنها حوزه زندگی اجتماعی و
عمومی بویژه سیاست و دامنه تالش برای دمکراتیزه کردن آن بسیار فراتر از حوزه دینی است و
همه جریانهای اجتماعی را در بر میگیرد .هرچند در جوامع مسلماننشین اصالح باورهای دینی به
نفع دمکراسی و رواداری و احترام به حقوق بشر اهمیت دارد ،اما چرخش چرخهای جامعه و تحوالت
اجتماعی در انتظار این نخواهد ماند که ابتدا تالشهای اصالحطلبانه دینداران ـ که در پایبندی به
دمکراسی و حقوق بشر ،الجرم باید بپذیرند که تنها بخشی از فعالین اجتماعی هستند ـ روند مسلط
در میان جریانهای مختلف مذهبی معطوف به قدرت بشوند و همه چیز از «بستر دین» بگذرد .با
این توضیحات آیا فکر نمیکنید تکیه بر این «بستر» یگانه ،بازمانده همان انحصارطلبی و
سلطهجوئی و یا در بدترین حالت ادامه همان رویه ایدئولوژی سازی دین توسط ارادهای است که
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کسب قدرت سیاسی و قهر حکومتی را وسیلهای برای اسالمی نگاه داشتن همه مناسبات اجتماعی
قرار میدهد؟
اشکوری ـ چنان که گفته شد تمام نواندیشان مسلمان یا همان روشنفکران دینی شناخته شده،
اعتقادی به حکومت مذهبی و فقهی ندارند و اینان حکومت و قانون و تشریع را یکسره در قلمرو
عرف زمانه میدانند .هر چند اگر برخی از مقررات دینی عمال مفید تشخیص داده شوند ،میتوانند از
طریق دموکراتیک تبدیل به قانون شوند و به اجرا درآیند .بنابراین «حق ویژه» در عرصه حکومت و
قانون و اجرا برای هیچ کس و نهادی وجود ندارد .در این صورت مطالبات اجتماعی حول محور
دموکراسی ،آزادی ،حقوق بشر ،توسعه و عدالت است که جملگی آنها خواست ملی است و محدود
به یک گروه خاص و یا دین و ایدئولوژی معین نیست و طبعا نواندیشان مسلمان نیز جایگاه و نقش
ویژهای در تحقق این مطالبات برای خود قائل نیستند .در واقع در عرصه عمومی و مطالبات ملی
تمام شهروندان ایرانی در کنار هم قرار دارند و کسی را بر کس دیگر برتری نیست.
اما آنچه من گفتهام (و البته دیگر نواندیشان مسلمان میگویند) یک مسأله استراتژیک است نه یک
مقوله ایدئولوژیک ،و آن این است که در تمامی جوامع اسالمی و از جمله ایران ،که اکثریت قریب
به اتفاق آن را مسلمان و شیعه تشکیل میدهند ،اصطالح دینی یعنی تغییر در بینش و ایدئولوژی
تودههای مردم بیشترین نقش را در اصالح اجتماعی و تحول حقوقی و تغییرات سیاسی و مدنی دارد
و این کاری است که نواندیشان در حال انجام آن هستند .این مدعا نیز به قصد تجلیل از کسی یا
گروهی و یا امتیاز بخشیدن به این دسته و آن جمعیت نیست ،بلکه بیان یک واقعیت است .در واقع
این مدعا مبتنی بر منطق امور و تجارب بشری در شرق و غرب عالم است .در غرب مسیحی اگر
نواندیشانی چون آراسموس و ویکلیف و دیگران پدید نیامده بودند و یا حتی معترضانی چون لوتر و
کالون ،به رغم برخی افکار ارتجاعی و بنیادگرایانهشان ،هیمنه کلیسای روم و آداب دینی انحطاطآور
را نشکسته بودند ،تغییرات بعدی به سادگی پدید نمیآمد .در همین ایران و در عصر مشروطه اگر
فقیهانی چون خراسانی و نائینی و طباطبایی و بهبهانی و محالتی نبودند ،قطعا تحوالت فکری و
اجتماعی و مدنی مشروطهخواهی و بعد از آن رخ نمیداد و حتی مدرنیزاسیون عصر رضاشاه ،در پی
آمادهسازی فرهنگی و اجتماعی و دینی عصر مشروطه حاصل شد .انقالب اسالمی نیز در چنین
زمینهای رخ داد .تحوالت عصر اصالحات اخیر و به طور کلی فضای دموکراسیخواهی و
حقوقبشری کنونی نیز عمدتا برآمده از تالشهای فکری و مبارزات اجتماعی و سیاسی همین
نواندیشان مذهبی است .فکر نمیکنم در این مدعا و تحلیل عنصر انحصارطلبی و سلطهجویی وجود
داشته باشد .هر چند که اگر باشد ،قطعا محکوم است ،چنان که در دیگران نیز باشد ،مذموم است.
اما اینکه «جامعه ایران تکبعدی نیست و دین در زندگی اجتماعی و عمومی بخشهای مهمی از
مردم نقش تعیینکننده ندارد» ،قسمت اول درست است و با آن کامال موافقم و به همین دلیل
معتقدم که تمام مردم و سخنگویانشان با هر گرایش فکری و عقیدتی و سیاسی میتوانند در کنار
هم برای تحقق دموکراسی و استقرار عدالت بکوشند ،اما با قسمت دوم سخنان شما موافق نیستم.
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درست است که امروز دینگریزی در جوانان ایران دیده میشود و به ویژه گریز از اسالم سیاسی و
انقالبی آشکار است ،اما این بدان معنا نیست که دین در جامعه ایران و در عرصه خصوصی و یا
عمومی نقش مهمی ندارد .اتفاقا اگر به ظواهر و کمیتها توجه کنیم ،تظاهر مذهبی در سالیان اخیر
بیشتر شده است و حتی خرافات منسوب به دین در حال گسترش است ،به گونهای که بخشی از
روحانیان سنتی و حاکمان جمهوری اسالمی را نیز به عکسالعمل و انتقاد واداشته است .به هرحال
آسان نیست ثابت کنیم که جامعه ایرانی چه اندازه به دین بها میدهد ،اما آنچه مسلم است این است
که هنوز عموم مردم به نوعی خود را مسلمان میدانند و منطقاً تا اینان به جبهه آزادیخواهی و
عدالتطلبی و حقوق بشر نپیوندند ،تحقق این آرمانها آسان نخواهد بود و این پیوستگی نیز از بستر
یک رفرم مذهبی میگذرد.
اما در سالهای اخیر (به ویژه پس از سفر ریچارد دوروتی در چند سال قبل به ایران) ،این اندیشه
قوت گرفته است که دموکراسی و حقوق بشر نیازی به فلسفه ندارند و حداقل بدون طرح مبانی
فلسفی و نظری آنها میتوان به دموکراسی رسید .استدالل اینان ،که البته قابل توجه هم هست،
این است که طرح مبانی فلسفی در هر مقولهای در نهایت به یک یا چند «فراروایت» متکی خواهد
بود و چنین فراروایتی وجود ندارد و از سوی دیگر هر جمعیت و یا دین و مسلکی برای خود
فراروایتهای ویژه دارد و این فراروایتها در صورت تعارض هرگز به توافق نخواهند رسید و در این
صورت چگونه ممکن است مردمان جوامع مختلف با پیشینههای گونهگون و حتی متضاد بتوانند در
حوزه نظر و اندیشه و عقیده فیالمثل روی دموکراسی و حقوق بشر به مثابه اصولی جهانشمول و
عام انسانی در سطح فرافرهنگی به توافق برسند .این متفکران با طرح این پرسش به این نتیجه
میرسند که نباید تحقق دموکراسی و حقوق بشر و امثال آنها را موکول به تغییر افکار و مبانی
فلسفی مردمان جوامع مختلف کرد ،بلکه اول جوامع را مدرن کرد و دموکراسی و حقوق بشر را به
عنوان راهکارهای عملی مفید جا انداخت و آنگاه هم این اصول محقق میشوند و هم تحول در
مبانی نیز رخ خواهد داد .یعنی ابتدا تغییرات اجتماعی و آنگاه تغییرات فکری و فلسفی که خود به
خود حاصل خواهد شد .این نیز مطلبی است قابل مطالعه و من اکنون نمیتوانم به تحلیل و نقد آن
بپردازم ،اما شاید بتوان گفت که ماجرا «ماجرای مرغ و تخممرغ» است ،آنچه مسلم است اینکه یک
رابطه دیالکتیکی بین ذهن و عین و فرهنگ و تکنولوژی و اندیشه و عمل وجود دارد و نمیتوان
اهمیت هیچکدام از آن دو را نادیده گرفت و یا تقلیل داد .به هر حال نمیتوان نقش رفرم فکری و
فرهنگی را در تغییرات اجتماعی انکار کرد ،به ویژه در جوامع عقبمانده و در حاکمیت افکار ارتجاعی
و پیوندخورده با مذهب ،این نقش مهمتر و برجستهتر است .روند تحوالت اجتماعی ،آن هم در دنیای
پرشتاب امروز ،قطعاً در انتظار این و آن نمیماند و تمام تغییرات نیز از بستر دین نمیگذرد ،اما تجربه
نشان میدهد که به دلیل نقش فائقه مذهب در ذهن و رفتار جوامع دیندار ،اصالح فکر و فرهنگ
دینی در سطح گسترده و عمیق ،راه تغییرات اجتماعی و علمی و سیاسی را هموار میکند .نواندیشان
دینی نمیخواهند دین را حاکم بر تمام زندگی مردم کنند و همه امور را تحت کنترل و نظارت دین
قرار دهند ،بلکه در تالش هستند دین را ،که در طول تاریخ بسیار فربه شده و از جایگاه واقعیاش
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خارج شده ،به جایگاه اصلی خود بازگردانند که همان اخالق و معنویت و عدالت است .در عین حال
هر دینی از جمله اسالم در صورت فهم عصری از آن ،میتواند به بیداری و آگاهی و عدالتطلبی و
آزادیخواهی دینداران کمک کند .دین اسالم ،مانند دیگر ادیان ،در بستر تاریخ نقش متضاد ایفا کرده
است ،نواندیشان مسلمان میکوشند نقش مثبت و حقیقی آن را تقویت کنند و از آثار مخرب و
تفسیرهای زیانبار و سوءاستفادههای مکرر از آن بکاهند .در این عرصه نواندیشان دینی جای هیچ
نواندیش و اصالحگر دیگر را تنگ نکردهاند و در عرصه عمومی و در سطح مطالبات اجتماعی در
کنار دیگر دموکراتها و عدالتخواهان و ملیون قرار دارند و تمام تالش آنها در نهایت آزادی و
توسعه و عدالت و استقرار دموکراسی و اجرای حقوق بشر در ایران است.
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فصل اول :گسترهی دین در حیات اجتماعی ایرانیان

«ای عزیزم در اگر نتوان نشست»
حسن یوسفی اشکوری
اردیبهشت 1329
ــ در مطلبی که اخیراً در سایت شخصی خود منتشر و ،ما نیز آن را در «تالش آنالین» درج نمودیم،
گفتهاید؛ این مقدمهای است بر «بررسی تطبیقی برخی آموزههای سه جریان اسالمی معاصر».
با تکیه بر واژة «معاصر» که حامل معنای زمان است ،بفرمایید ،در این بررسی پژوهشی که مفصل
آن حتما خواهد آمد ،گرایشهای مختلف اسالمی را در کدام مقطع و دورهای مورد توجه قرار دادهاید
و نقطه آغاز این دوره کدام است؟ به عبارت دیگر مهمترین رویدادی که ضرورت یک بررسی
پژوهشی را در دستور کار قرار داده است و تأثیرات احتمالی که صفبندی جدیدی را در میان این
نیرو موجب شده چه و چگونه بوده است؟
اشکوری ـ تاریخ اسالم ،مانند تواریخ ادیان دیگر ،هیچگاه از تکان و جنبشهای دینی ـ اجتماعی
تهی نبوده است .از جنبش پیروان علی (که بعدها به عنوان شیعه علوی نامبردار شدند) و خوارج در
همان آغاز بگیرید تا نهضتهای علویان و عباسیان و زیدیان و اسماعیلیان و قرمطیان و شعوبیان و
نیز جنبشهای فکری ـ فلسفی ـ ادبی ـ عرفانی و علمی در سدههای بعد .این نهضتها جملگی
فرزند زمان خود بودند و طبعا شرایط و نیازها و بایستههای روزگار خود را بازتاب میدادند و خواه
ناخواه (حداقل شماری از آنها) در پی گرهگشایی از معضالت خاص و پاسخ به پرسشهای ویژه و
معین بودند.
اما در پژوهش تاریخی ـ فکری مورد بحث من و پرسش شما ،چنانکه به خوبی توجه کردهاید،
«معاصر» بودن به عنوان مقطع زمانی پژوهش انتخاب شده و بر آن تأکید شده است .به عبارت
دیگر ،شرط معاصرت ،از یک سو موضوع و محور پژوهش را از گذشتههای دور (سدههای نخست و
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میانه اسالمی) جدا میکند و از سوی دیگر مقطع زمانی روزگار ما و یا روزگار متصل به عصر کنونی
را در نظر دارد و به آن توجه میکند .یعنی با قید معاصرت ،نشان میدهیم که موضوع پژوهش و
تحلیل جنبشهای اسالمی و بررسی نحلههای درونی این جنبشها و بررسی مقایسههای
جریانهای داخلی این جنبشهای دینی ـ سیاسی و اجتماعی ،محدود به عصر ما و روزگار جدید
است؛ و به بیان روشنتر میخواهیم جنبشهای جدید اسالمی را در سطح جهان اسالم مورد توجه و
تحلیل و تعلیل قرار دهیم نه تمام جنبشهای اسالمی سنتی و دیرین را.
اما «معاصر» بودن به چه معنا است و کدام مقطع زمانی را در نظر داریم؟ و چرا این مقطع مفروض
را بر گزیدهایم؟ و عوامل و انگیزههای قریب و بعید این جنبشهای اسالمی نوین چیست؟ اهداف و
آرمانهای این جنبشها کدام است؟ نحلههای درونی این جنبش عام اسالمی کدامیناند و نقاط
اشتراک و افتراق آنها چیست؟ تأثیرات فکری ـ اجتماعی ـ سیاسی این جریانها در جوامع اسالمی
و در سرنوشت مسلمانان (مثبت و منفی) چگونه بوده و هست؟ آیا این اهداف به نتایج اعالم شده و
مطلوب بانیان و سخنگویان جریانها رسیده است؟ و پرسشهای بسیار دیگر .من سالیانی است که
به این پرسشها میاندیشم و تحقیق میکنم و میکوشم به پاسخهایی برسم .گرچه هنوز محصول
پژوهش من به مرحله عرضه به بازار کتاب و حتی تألیف نرسیده است اما در اغلب گفتارها و
نوشتارهای بیست سال اخیر من ،بیش و کم ،این نگاه تاریخی ـ پژوهشی انعکاس یافته است .در
این زمینه دو کتاب نیز از عربی به فارسی ترجمه کردهام (تجددگرایان مسلمان در عصر جدید ـ
ترجمه «زعماء االصالح فیالعصر الحدیث» اثر مشهور احمد امین مصری ـ و ابن بادیس و الجزائر ـ
ترجمه «بن بادیس والجزائر» اثر محمد المیلی الجزائری).
در این قسمت نمیتوانم به این پرسشها پاسخ دهم و فقط در مورد پرسش شما توضیحی مختصر
میدهم و اگر در سیر این گفتگو مجالی پیدا شد به آنها نیز در حد ضرورت و امکان خواهیم
پرداخت.
واقعیت این است که اوال تعیین زمان دقیق و بیمناقشه و مورد توافق تمام اهل نظر در این مورد (و
البته در موارد دیگر نیز) ممکن نیست و ثانیا معاصرت برای موضوعات مختلف و کشورها و
فرهنگها با توجه به تحوالت داخلی و خارجیشان متفاوت است و از این رو برای هر موضوع و یا
کشوری و یا جریانی آغاز معاصرت و مقطع زمانی آن با دیگری فرق خواهد کرد و به هرحال در این
زمینه قاعده و سنجة واحد و ثابتی در دست نیست .به هرحال در نهایت تعیین قید معاصرت بر هر
موضوعی (ادبی ،هنری ،دینی ،سیاسی ،اقتصادی ،فکری و فلسفی و )...تا حدودی به سالیق و در
نتیجه معیارهای ویژه و شخصی وابسته است.
اما من در ارتباط با جنبشهای اسالمی ،به طور کلی مقطع زمانی آشنایی مسلمان با غرب و
رویارویی مستقیم با پدیدة استعمار غربی و اروپایی و مواجهه با تمدن و تجدد فرنگی را مناسب
میدانم چرا که از این دوران است که مسلمانان عموما (بویژه گروههای مرجع و نخبه) از روزگار
گذشته به تدریج فاصله میگیرند و خواسته و ناخواسته آرام آرام وارد دوران تازهای میشوند و
تحوالت جدیدی را تجربه میکنند .میتوان گفت جوامع اسالمی نیز سه دوران را در تاریخ خود طی
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کردهاند :قرون نخست (اول هجری تا قرن هفتم) ،قرون میانه (هفتم تا قرن سیزدهم) و جدید
(سیزدهم و چهاردهم) که البته هنوز هم در مراحل نخستین آن قرار داریم .اما از این معیار کلی که
بگذریم ،در کشورهای مختلف اسالمی یا در ممالکی که مسلمان در آنجاها بسیار و انبوه بودند ،آغاز
این مقطع متفاوت است چرا که آغاز آشنایی و یا مواجهه با مغرب زمین یکی نبوده است .مثال
تأسیس کمپانی هند شرقی و نفوذ استعماری بریتانیا در شبه قاره هند از اوایل سدة هفدهم میالدی
را میتوان آغاز مواجهه هندیان و از جمله انبوه مسلمان این سامان با استعمار و تمدن فرنگی دانست
و معاصر بودن مردمان این ناحیه بزرگ و باستانی را با این برش مهم تاریخی تعریف کرد .یا از باب
مثال معاصرت مردم مصر و در پی آن جهان عرب و خاورمیانه مسلمان را با حمله ناپلئون به مصر در
اواخر قرن هجدهم ( 1729میالدی) و اشغال طوالنی شمال آفریقا تعریف کرد و اوایل سدة نوزدهم
را آغاز این مرحله از تحول دانست.
تحولی که از این مقطع به بعد در میان مسلمانان رخ میدهد ،این است که جوامع اسالمی و
مسلمانان شرقی و یا زیسته در آسیای میانه و یا شمال آفریقا با غربیانی روبرو میشوند که با گذشته
بسیار متفاوت هستند و در واقع اینان غرب جدید را به صورت حسّی و عینی تجربه و کشف میکنند.
از آغاز اسالم تا سدة نوزدهم میالدی  /سیزدهم هجری سه مواجهه بزرگ و پردامنه بین مسلمانان
شرقی و مسیحیان غربی رخ داده است .نخست رویارویی این دو گروه دینی ـ تمدنی در آغاز اسالم
است که هر چند محدود است اما تا سدة دوم هجری و بویژه فتح اسپانیا (آندولس) طول میکشد و
در این مقطع با پیروزی نسبی مسلمان و امپراتوری جوان و نوپای اسالمی پایان مییابد .مرحله دوم
جنگهای صلیبی است که از اواسط سدة یازدهم میالدی آغاز میگردد و تا اواسط سدة سیزدهم
طول میکشد .جنگی که به گفتة یکی از پژوهشگران یهودی معاصر «کلیسا برای غلبه بر فقر،
طاعون و شورشهای خونین ،جنگهای صلیبی را راه انداخت و دهقانهای قحطیزده و اوباش را
برای پس گرفتن سرزمین مقدس از چنگ مسلمانان بسیج کرد ».این زمان دراز جنگهای زیادی
(حداقل هفت پیکار بزرگ) بین دو طرف عمدتا در آسیای صغیر و فلسطین رخ میدهد .اما این بار
نیز شمشیر صالحالدین ایوبی پیروزی نسبی مسلمانان را در پی آورد .اما برخورد بزرگ سوم ،قدرت
یافتن عثمانیان در جهان اسالم و در شرق و تأسیس امپراتوری قدرتمند و تشکیل خالفت نوین
اسالمی و حمله عثمانیان به اروپا در اوایل سدة شانزدهم میالدی رخ داد .این رویارویی جدی که
حدود یک قرن طول کشید ،اروپا را به طور جدی تهدید کرد و مسلمانان بخشهایی از خاک اروپا را
اشغال کردند و تا پشت دروازههای وین نیز رسیدند ،اما سرانجام این تهاجم و تهدید متوقف شد و در
سدههای بعد به عقب رانده شد .در پی آن سدة نوزدهم فرا رسید و غربیان پیروز برای کامل کردن
پیروزی خود به اشغال و استعمار سرزمینهایی اسالمی روی آوردند (گرچه پدیدة استعمار را نمیتوان
به رقابت و رابطة سنتی دو قطب جهان اسالم و جهان مسیحیت فرو کاست اما من اکنون فقط به
دوگانه جهان اسالم  /جهان غرب مسیحی نظر دارم).
در پی این مواجهه جدید ،مسلمانان غربی را کشف کردند که تا کنون چندان با آن آشنا نبودند.
خاطره مسلمانان به طور تاریخی و وجدانی فقط از غربی خبر داشت که حداکثر در سدههای
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شانزدهم و هفدهم میالدی میشناخت و در آن زمان هنوز غرب جدید و علوم و فنون محیرالعقول
فرنگی پدید نیامده بود و در واقع در حال زایش و رویش بود .از آنجا که مسلمانان دیری بود که به
سراشیبی انحطاط افتاده بودند (از سدة چهاردهم میالدی) و روابط از دو سو کاهش یافته بود و اینان
از این تحرکات جدید دنیای رقیب چندان خبر نداشتند ،این بار از آشنایی با غرب مدرن و
دستاوردهای تمدنی آن بسیار شگفت زده شدند .بویژه مسلمانان هنوز خاطره شیرین برتری تمدنی و
اعتالی فرهنگی و اقتدار سیاسی ـ نظامی گذشته خود بر رقیب را حفظ کرده و هنوز در عالم ذهن و
در دنیای یوتوپیک خود برای خود مقام برتر قایل بوده و حتی رقیب را تحقیر میکردند .میتوان
گفت در این مقطع (قرن نوزدهم) ،مسلمانان با دو چهرة غربی آشنا شدند :چهرة سیاسی ـ نظامی و
چهرة تمدنی ـ فرهنگی .اما متأسفانه ،به دلیل حضور مستقیم استعمار و اشغال بخش قابل توجهی از
سرزمینهای اسالمی (هند ،مصر و شمال آفریقا ،آسیای مرکزی و ،)...آنچه بیشتر به چشم آمد
سیمای درشت و خشن و سلطه جو و اشغالگر غربی بود و چهرة دیگر یعنی علوم و فنون و توسعة
عظیم تمدنی و پیشرفت بینظیر فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دیده نشد و یا بدان بهای الزم داده
نشد.
در برابر این دو چهرة غربی ،نخستین واکنش مواجهه و مقاومت سیاسی ـ نظامی بود و آنگاه با یک
تأخر تقریبا یک قرنه واکنش نوگرایانه و اصالح گرانة فرهنگی ـ سیاسی رخ داد .میتوان دقیقتر
گفت که در این دوران تازه ،اکثر مسلمانان یا به سادگی تن به آشنایی و در نتیجه مواجهه ندادند و یا
به هرحال دچار سرخوردگی و انفعال شدند و بار دیگر به زیست جهان سنتی و مألوف خود چنگ زده
و با غنودن در آغوش آرام بخش سنت ،خود را از هر واکنشی و مسئولیتی بر کنار دانستند .اما در
میان مسلمانان شمار قابل توجهی دست به واکنش فعال زده و خود را برای یک رویارویی بزرگ با
غربیان استعمارگر آماده کرده و در تمام سرزمینهای اسالمی به پیکار نظامی با غربیان پرداختند .از
شبه قاره و قیامهای گستردة مسلمانان این ناحیه بگیرید تا شمال آفریقا (قیام عبدالقادر گیالنی در
الجزائر) و مصر (قیامهایی چون قیام عرابی پاشا و محمدعلی و مصطفی کامل) و آسیای میانه (قیام
شیخ شامل داغستانی) تا ایران (جنگهای طوالنی ایران و روسیه و قتل گریبایدوف و بعدها جنبش
تنباکو).
اما پس از حدود یک قرن ،تا حدودی روشن شد که راه رهایی از چیرگی غربیان و از جمله استعمار،
حداقل فقط مقاومت نظامی و پیکار رو در رو نیست ،بلکه به راه حل دیگری باید اندیشید .این آگاهی
و توجه به جریان نوگرایی انجامید که آغازگر تئوریک آن را میتوان سید جمالالدین اسدآبادی در
جهان اسالم و از جمله ایران دانست .در این گرایش موضوع اصلی و مشکل بنیادین عقبماندگی
فکری و فرهنگی و تمدنی مسلمانان است نه استعمار و یا به طور کلی غربیان .سخنگویان این
جریان مشکل اصلی را در درون جوامع اسالمی و در اندیشه و سنت منجمد شده مسلمانان
میدانستند و از این رو راهحل را هم در درون میجستند .اینان به این نتیجه رسیدند که باید
مسلمانان به توسعه و تمدن جدید دست پیدا کنند و این البته نمیشود جز با یک انقالب فکری و
تحول فرهنگی بزرگ و یک دگرگونی مهم اخالقی و روحی در مسلمانان .محصول این گرایش در
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ایران در جنبش مشروطهخواهی آشکار شد که شمار قابل توجهی از عالمان نوگرا و مسلمانان سر
خورده از یک قرن مبارزه صرفا سیاسی ـ نظامی در پیکار با استعمارگران غربی در آن مشارکت
کردند.
با توجه به این اشارات تاریخی (البته ناکامل) در قالب یک جمعبندی در ارتباط با پرسش شما و در
مورد چرایی پیدایی جنبشهای نوین اسالمی ،میتوانم بگویم:
 1ـ جنبشهای اسالمی در حال حاضر عمدتا (و حتی منحصرا) در ذهن و زبان و اصطالح
پژوهشگران به جنبشهای اسالمی دو قرن اخیر اطالق میشود.
 8ـ آغاز پیدایی این جنبشها آشنایی و تقابل مسلمانان (بویژه در سرزمینهای اشغال شده و
مستعمره) با غرب بوده و هدف اساسی آن رهایی از چیرگی جوامع و سر زمینهای اسالمی از
چیرگی سیاسی ـ نظامی و یا برتری تمدنی غربیان بوده است.
 3ـ صرف نظر از اکثریت غافل و یا خاموش و بیتفاوت و یا مأیوس مسلمان ،نخستین واکنش
مواجهه سیاسی ـ نظامی گروهها و یا شخصیتهای مسلمان در سراسر حهان اسالم در برابر غرب
بوده است ،اما پس از چندی شمار دیگری از مسلمانان به این نتیجه رسیدند که راهحل فقط مقاومت
نظامی و یا جدال سیاسی نیست ،بلکه مشکل اصلی معظل انحطاط است و آن هم بیش از هر چیز
در درون مسلمانان است و در نتیجه راهحل کامیاب و فرجامین توسعه و تمدن و تجهیز به علوم و
فنون جدید فرنگی است .بدین ترتیب جریان تازهای پدید آمد که امروز به آن اصالحطالبان و یا
نواندیشان دینی گفته میشود که در برابر جریانهای دیگر (سنتگرایی و بنیادگرایی) قرار دارد.
 4ـ گرچه در جوامع متنوع اسالمی مقطع آشنایی با غرب مختلف است اما من در ایران این مقطع را
اوایل عصر قاجار و روزگار فتحعلی شاه و جنگهای طوالنی ایران و روس و به طور مشخص
اصالحات شاهزاده عباس میرزا میدانم و تحلیلهای من عمدتا متمرکز است روی محور و مقطع
ایران که البته از مقاطع دیگر در سرزمینهای اسالمی نیز چندان فاصله ندارد .از این زمان سه
جریان سنتگرایی که در قالب بیتفاوتی و انفعال خود را نشان میدهد ،و بنیادگرایی که در شکل
صرفا مقاومت و رزمندگی نظامی آشکار میگردد ،و نوگرایی که افزون بر باور به مقاومت در برابر
استعمار و استعمارگران به تحول از درون و زایش تمدن از طریق نوزایی و اصالح فکر و سنت
اسالمی میاندیشد .تا پیش از مشروطه اندیشه و استراتژی اول و دوم غلبه داشت و از مشروطه به
بعد استراتژی سوم چیره شد که گرچه پس از ناکامی نسبی مشروطه مدتی به رکود رفت ولی پس از
شهریور  1381دوران تازه و شکوفایی جدید خود را آغاز کرد.
اهمیت موضوع در آن است که تا این ریشهها و زمینههای تاریخی جنبشهای اسالمی معاصر به
درستی شناخته و با معیارهای دقیق پژوهشی و همه جانبه تحلیل و بررسی نشود ،نه شناخت حال و
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چگونگی و چرایی افکار و رفتار مسلمانان و بویژه جریانهای پیشگام و مؤثر در سرگذشت و
سرنوشت بیش از یک میلیارد مسلمان (مخصوصا در خاورمیانه) ممکن است و نه در نهایت امکان
دارد راهی روشن و در عین حال آزادیبخش برای این جمعیت بزرگ و فعال در عرصه جهانی و
منطقهای گشوده شود .این موضوع هم برای مسلمانان و بویژه گروههای مرجع (از هر جریانی) مهم
است و هم برای روشنفکران و سیاستمداران جهان که به صلح و امنیت جهانی میاندیشند و به
راستی در اندیشه تأمین صلح و عدالت در جهان هستند.
ــ با استناد به توضیحات فوق ،معنایی که واژه «معاصر» را با خود حمل میکند ،نه تاریخ زمانی
معین بلکه رویداد مواجة جدید «جهان اسالم» با «جهان غرب» ـ حدودا دو قرن اخیر ـ را در نظر
میگیریم .در توضیح تاریخی این مقطع و پیدایش جریان جدیدی از اسالم گرایان ،به گروهی اشاره
کردید که پس از دورههای طوالنی مبارزات نظامی و جدالهای سیاسی ،متوجه شدهاند که «مشکل
اصلی و معضل انحطاطی است که در درون مسلمانان وجود دارد »...و به این نتیجه دست یافتهاند
که «راهحل کامیاب و فرجامین توسعه و تمدن و تجهیز به علوم و فنون جدید فرنگی است» .نمونه
و مصداق چنین جریانی در ایران را هم «اصالح طلبان و نواندیشان دینی» میدانید.
در اینجا و بر بستر این توضیحات ،نخستین پرسشی که به ذهن میرسد ،این است که اگر معضل و
مشکل انحطاط درونی «جهان اسالم» است ،آیا عامل اصلی این انحطاط به نوعی خود اسالم به
عنوان عامل شکل دهندة حیات دینی جهان اسالم در پرتوهای گوناگونش ،اجتماعی ،فرهنگی،
اخالقی و ،...نیست؟
دوم اینکه اگر مشکل اصلی درونی است ،چرا و چگونه میتوان «راهحل کامیابِ» بیرون آمدن از
چنین انحطاطی را که درونی ست ،از بیرون ـ غرب ـ وارد کرد؟
اشکوری ـ در مورد پرسش نخست دو نکته قابل توجه است :نکته اول این است که اگر مسلمانی به
جد به این نتیجه رسیده باشد که خود دین اسالم در حقیقت و ذاتیاتش عامل عقبماندگی است،
دیگر نمیتواند مسلمان معتقد و مؤمنی راست باور باشد .چرا که در این صورت ،چنین دینی نه عقال
قابل دفاع است و نه اخالقا قابل قبول خواهد بود .اگر به واقع چنین باشد و مسلمانی به این باور
رسیده باشد ،منطقا و عقال باید از خود اصل دین بگذرد و از این رو دیگر نوبت به اصالح و نواندیشی
دینی و مفاهیمی از این دست نمیرسد .به هرحال در این فرض ،گزارهای پارادوکسیکال خواهیم
داشت .چرا که ایمان به دینی که ذاتا معیوب است و عامل عقبماندگی آدمی ،مانند دایره مثلث
است .بنابراین از منظر نگاه درون دینی ،این پیشفرض اساسا قابل طرح و حتی قابل تصور هم
نیست .زیرا تصور و به ویژه تصدیق آن به معنای ویران شدن منطق مقبولیت و معقولیت دین است.
اما اگر کسی به هر رو چنین ادعایی دارد ،باید بتواند آن را به شکل منطقی و مستند به اثبات برساند.
در عین حال این مبحث از حوزه بحث کنونی خارج است و باید در جای دیگر به آن بپردازیم.
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نکته دوم ،گرچه این پرسش از یک نگاه ذاتگرانه ارسطویی برخاسته است ،که بسیار محل مناقشه
است و حداقل به شکل ارسطوییاش غیر قابل قبول مینماید ،اما بر فرض باور به ذاتیات اشیاء ،در
مورد دین اسالم به طور خاص میتوان پرسید آن ذات چیست؟ چگونه میتوان ذات و یا ذاتیات را از
عرض و یا عرضیات تشخیص داد و معیار تشخیص کدام است؟ مقام تشخیص دهنده کیست؟ با
توجه به اینکه در متون و منابع اصلی و یا فرعی اسالمی (مانند دیگر ادیان) ،چنین تعریف و تفسیری
و چنین تقسیم بندیی وجود ندارد ،امروز پس از چهارده قرن ،به سادگی نمیتوان در امور ذاتی و
عرضی دین اسالم به توافق رسید.
با این همه میتوان از گزارهها یا اصولی تحت عنوان «اصول موضوعه اسالم» سخن گفت که البته
در کنار آن نیز فروعاتی قرار دارند که بخشی از آنها ثابت و جاودانهاند و بخشی دیگر به ضرورت
زمانه طرح و جعل شدهاند و طبعا یا تأویل پذیرند و یا تغییر پذیر .اگر بخواهیم از اصطالح ذاتی و
عرضی استفاده کنیم ،میتوانیم اصول موضوعه را ذاتی بدانیم و بقیه را عرضی .البته ذاتی در اینجا
بدان معنا است که اگر فالن اصل نباشد ،دیگر دین اسالم هم نخواهد بود و بنابراین در آن صورت
شخص از دائره ایمان به خارج پرتاب خواهد شد و ذیل عنوان مرتد قرار میگیرد .توجه داشته باشیم
که این نوع ذاتی و عرضی در مورد تمام اندیشهها و فلسفهها و مکتبها و دینها صادق است .در
مفاهیمی چون دموکراسی و لیبرالیسم و سوسیالیسم نیز میتوان از چنین تقسیم بندیی استفاده کرد.
این امر اجتناب ناپذیر است وگرنه ثبوتا و اثباتا هیچ امر ثابتی نخواهیم داشت.
اما نکته آن است که اگر ذاتی اسالم را همان اصول دین (توحید و نبوت معاد) بدانیم ،این اصول به
خودی خود مفهوما و مصداقا هیچ ارتباطی با مقوالتی چون جامعه و سیاست و اقتصاد و به طور کلی
امور مادی زندگی آدمیان ندارند تا بتوان از انحطاط آفرینی و یا پیش برندگی تمدنی آنها سخن
گفت .به عبارت دیگر این سه اصل اعتقادی و ایمانی موضوعا از دائره بحث خارج هستند .فروعات
دینی مانند امور عبادی (نماز و روزه و حج و )...نیز همین گونهاند.
شاید بحث در امور ذهنی و انتزاعی به سادگی راهگشا نباشد ،به تاریخ بنگریم و به شکل اثباتی به
نقش پدیدة اسالم در تاریخ نگاه کنیم ،شاید آسانتر و تجربیتر به نتیجه رسید .گرچه خود اسالم به
مثابة یک ایمان و یک سلسله عقاید و احکام و شعائر هیچ ارتباط مستقیمی به تمدن و علوم و فنون
و امور زندگی ندارد یعنی اسالم برای تأسیس تمدن خاص نیامده است ،اما در واقعیت تاریخ این
اسالم بود که در بستر خود تمدنهای باستانی در حال زوال (از جمله تمدن ایران ساسانی) را جذب
کرد و آنها را تعالی بخشید و در نهایت بزرگترین تمدن بشری را تا تمدن اخیر غربی پدید آورد.
این نشان میدهد که اسالم دینی تمدن ساز است .شمار قابل توجهی از پژوهشگران غربی نیز به
این خصلت اسالم توجه کردهاند و دالیل آن را بر شمردهاند .در این صورت دلیلی ندارد که
عقبماندگی تمدنی مسلمانان را به اصل اسالم و یا ذاتیات آن نسبت دهیم .وقتی اسالم در آغاز
توان تغییرات مثبت در زندگی مادی آدمی را نشان داده است ،در صورت جمع شدن شرایط ،باز هم
خواهد توانست چنین کند .حداقل نواندیشان مسلمان چنین باوری دارند.
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اما نواندیشان مسلمان بین دین و تاریخ دین فرق میگذارند .خود دین و به قول شما اصل دین آن
چیزی است که در اصول موضوعه دین به وسیلة وحی و پیامبر مشخص شده و امروز از امور
ایمانیاند و مورد اجماع و اتفاق قاطبة مسلمانان است .اما دین تاریخی آن چیزی است که از طریق
تفاسیر مؤمنان از آغاز تا کنون سامان یافته و از طریق تعامل با قدرت (دانش و قدرت) و مقتضیات
زمانه در عرصه جامعه و سیاست و تاریخ آشکار شده است .در این نگاه خود دین نه تنها عامل زبونی
انسانی و سستی اخالقی و عامل عقبماندگی اجتماعی نیست ،بلکه در صورت فهم درست اصول و
فروع دین و تعامل مفاهیم انتزاعی دین با زمان و زمانه از طریق کاربرد اصل اجتهاد (اجتهاد در
اصول و در فروع) ،مجموعة دستگاه دینی در حد خود زمینه ساز پیشرفت و تعالی تمدنی خواهد بود.
چنان که یک بار نیز اسالم چنین نقشی را به خوبی ایفا کرده است .دریک کالم «نوزایی» (رنسانس
اسالمی) و «فهم عصری دین» بار دیگر میتواند به تعامل مسلمانان و زایش تمدن جدید یاری
رساند .این دعوی اصلی نواندیشان و مصلحان معاصر مسلمان است .در عین حال زایش تمدن به
علل و عوامل پیچیده و مختلفی بستگی دارد که در جای خود نقش آفریناند و نباید از آنها غافل
بود.
و اما در مورد پرسش دوم شما ،پاسخ و در واقع «طرح» و «برنامه» واحد و روشن و توافق شدهای
وجود ندارد که بتوان به عنوان یک «بسته» ارائه داد .از بیش از یک قرن پیش تا کنون ،به استناد
تحلیلهایی که افراد از چرایی و علل انحطاط مسلمانان داشتهاند ،به فراخور حال راههایی برای حل
معضل عقبماندگی مسلمانان ارائه شده است که هرکدام در جای خود درست و مفید بوده است.
مثال سر سید احمدخان در هند آشنایی مسلمانان با علوم و معارف و فنون جدید را تنها و حداقل
مهمترین راهحل برای آگاهی و خروج جامعه مسلمان هند پیشنهاد کرد و خود نیز یک عمر در این
راه تالش کرد .او دست به کار مهم زد .یکی تأسیس مدرسه علیگر (که بعدا تبدیل به دانشگاه شد)
و دیگر تدارک نهضت ترجمه برای ترجمه کتابها و منابع علمی (و بیشتر علوم پایه) غربی برای
آموزش نسل جوان مسلمان هند .یا از باب نمونه محمد عبده در مصر فکر میکرد اصالح را باید از
آموزش نسل جوان و اصالح در نهاد روحایت و علمای دین (االزهر) آغاز کرد .بازرگان در ایران در
کنار آموزش علوم پایه و جدید و تالش مستمر برای سازگار کردن دین و علم بیشتر به نهادسازی و
گسترش نهادهای مدنی (انجمنها و حزب) توجه داشت.
در اینجا نمیتوان به افکار و اقدامات تمام مصلحان اشاره کرد .چرا که این کار مستلزم نگارش یک
کتاب است .اما من در پاسخ شما فقط به صورت خیلی کلی و به اشاره میگویم که نواندیشان در دو
حوزه نظر و عمل دو کار اساسی کرده و میکنند و در واقع دو وظیفة اساسی به قصد فراهم آوردن
زمینههای خروج جوامع اسالمی از بنبست عقبماندگی دارند:
 1ـ آگاهی دادن به تودهای مردم و نظریهپردازی برای متفکران و پژوهشگران عرصه علوم
اجتماعی و نیز کمک به سیاستمداران در طراحی مدلهای نوین توسعه (سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی،
مدنی و )...بر بنیاد ارزشهای دینی و اخالقی،
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 8ـ نهاد سازی و یا کمک به نهاد سازی در عرصه عمومی و در قلمرو جامعه مدنی (جامعه مدنی به
معنای منطقه حایل بین حاکمیت و مردم).
میتوان گفت نواندیشان مذهبی ،مانند گروه روشنفکران و به مقتضای کار روشنفکری ،همزمان دو
نقش را در جامعه ایفا میکنند ،از یک سو به کار روشنگری و نظریهپردازی اهتمام میکنند و از
سوی دیگر در حوزه عمومی به پیشبرد امر عمومی (مانند نقد قدرت و سیاست) و کمک به آزادی و
عدالت و توسعه فعال هستند .بخش اصلی کار ذهنی و فرهنگی و نظری است و بخش دیگر عملی و
عینی .طبق عناوین گفته شده نواندیشان مسلمان چهار کار را همزمان انجام میدهند و یا بهتر است
بگوییم الزم است انجام بدهند :روشنگری (در سطح توده) ،روشنفکری و کار پژوهشی و
نظریهپردازی (در سطح نخبگان و گروههای مرجع) ،کمک به ارائه الگوهای مناسب و بومی برای
توسعه درونزا در کشورهای اسالمی و در نهایت تأسیس نهادهایی در حوزههای مختلف جامعه .نقش
ویژه نواندیشان یا روشنفکران مسلمان ،که آنها را با دیگر نحلههای غیرمذهبی روشنفکری متمایز
میکند ،این است که اینان میکوشند با استفاده از اندیشه و ذهن و زبان مذهب ،هم با تودههای
مذهبی سخن مؤثر و تحولآفرین بگویند و آنها را به لحاظ ذهنی آماده برای ورود به عصر مدرن
بکنند ،و هم با استفاده از سنت فکر اسالمی و با استناد از منابع تفسیر پذیر دینی ،برای تالشگران
عرصه فرهنگ و سیاست نظریهپردازی کنند و نیز به طرح الگوها و مدلهای بومی توسعه یاری
رسانند.
اینها کارهایی است که مصلحان اسالمی در قرن اخیر کردهاند و تا حدودی هم موفق بودهاند .هر
چند که هر کدام در حد توان علمی و فکری و امکانات اجتماعی و با سلیقهها و تشخیصهای خود
در این راه کوشیدهاند .البته باید گفت که این مصلحان در دو مورد نخست موفقیت بیشتری داشتهاند
و در مورد سوم چندان کامیاب نبودهاند و در مورد چهارم تالش کمی داشتهاند.
سخن آخر اینکه مسألة مهم خروج از عقبماندگی یک جامعه به علل و عوامل معنوی و ذهنی و
مادی فراوان و تو در تو بستگی دارد که قطعا در صورت جمع بودن تمام شرایط امکان تغییر و زایش
است .یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار آگاهی و تغییر ذهنها و تحوالت فرهنگی است که مربوط
میشود به کار نواندیشان و فعاالن حوزه اندیشه و فرهنگ .به ویژه الزم است بیفزایم که بین ذهن
و عین رابطه متقابل و به اصطالح دیالکتیکی وجود دارد ،از این رو همان گونه که تغییرات فکری و
ذهنی به تحوالت عینی و مادی منجر میشود ،تغییرات عینی و به ویژه اقصادی و توسعه فناوری
نیز به سهم خود به تغییرات ذهنی نیز راه میبرد .نتیجه این است که اگر در کشورهای اسالمی
اصالحات اقتصادی و مادی و معیشتی انجام شود ،میتواند زمینهای الزم را برای اصالحات فکری و
فرهنگی فراهم کند .امروز کم نیستند کشورهایی که خرافه و سنتهای غیرعقالنی در آنها بیشتر از
جوامع اسالمی است اما کم و بیش پیش رفتهاند و حتی از نظامهای سیاسی و حوزه مدنی مدرنتری
برخوردارند.
ــ برپایة توضیحات بخش نخست شما «از منظر نگاه درون دینی» و برای ماندن در مقام «مسلمان
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معتقد و مؤمنی راستباور» باید از پیش پذیرفته شده باشد که آن دین از نظر ذاتیات خود عامل و
موجب «عقبماندگی» نمیتواند باشد ،تا جایی که حتی چنین پیش فرضی «قابل طرح و تصور هم
نیست».
پیامد چنین امری این است که «ما» ـ در مقام مسلمان ـ برای ریشهیابی عقبماندگی درون
اجتماعی اسالمیمان و طرح پرسش و اعالم تردید ،منطقهای ممنوعه داریم ،به عبارت دیگر همه
جای دیگر میتوانیم آزادانه به دنبال این ریشهها بگردیم ،چیزهایی بیابیم و برای آنها نظریهپردازی
کنیم ،حتی اگر آن چیزها و نظریهها حقیقت نباشند .پرسش این است که «ما» تا وقتی امکان
بررسی مستقل و بدور از هر پیش فرضی را نداشته باشیم چگونه میتوانیم از صحت و حقیقت
یافتهها مطمئن باشیم؟ یا اگر از پیش بخواهیم همچنان مسلمان بمانیم و الجرم در تردید و شک از
مرزهائی رد نشویم ،از جمله عدم طرح پرسش از بنیاد یا ذاتیات دین به عنوان موجب احتمالی
عقبماندگی ،چگونه میتوانیم مطمئن باشیم ،آنچه به عنوان ریشههای عقبماندگی در جایی دیگر
یافتهایم ،حقیقت است؟
اشکوری ـ ظاهرا مراد من و به طور کلی حوزه بحث ،چندان مفهوم نشده است .اول باید روشن شود
که ما در کدام حوزه و در چه موضوعی گفتگو میکنیم تا در چهار چوب منطق خاص گفتمانی همان
حوزه به داوری بپردازیم و صحت و سقم دعاوی را مورد ارزیابی قرار دهیم .زیرا منطق و معیار هر
مبحث و موضوعی ،با دیگر حوزهها و قلمروها متفاوت است ،در همه حوزهها منطق واحدی حاکم
نیست .دعاوی مطرح شده در پاسخ پرسش قبلی شما ،در حوزة بحث «روششناسی» است نه در
قلمرو مباحث دینی و به اصطالح مذهبی حق و باطل و یا به اصالح فلسفی صدق و کذب گزارهها و
دعاوی.
توضیح بیشتر مطلب این است که بحث این نیست که میتوان یا نمیتوان از بنیادهای یک دین یا
یک اندیشه و مکتبی پرسش کرد یا نکرد ،بحث این بوده و هست که وقتی ما ،به هردلیل و از هر
راهی ،به یک فکر و یا مکتب و آئینی معتقد و به اصطالح دینی مؤمن شدیم ،دیگر منطق درون
گفتمانی بر گفتارها و رفتارهای ما حاکم میشود و این قلمرو منطقهای مخالف و مباین را نفی و
طرد میکند و گرنه در تناقض مداوم که نمیتوان زیست و به تعبیر منطقیون «اجتماع نقیضین را
نشاید» .این حقیقت و واقعیت روششناختی در تمام حوزههای معرفتی و گفتمانی و سیستم باورها
حاکم است و دین هم یکی از همین حوزهها است و از این نظر فرقی بین آنها وجود ندارد .از باب
مثال اگر کسی به سوسیالیسم و یا لیبرایسم و یا دموکراسی ،به هردلیل و از هر راهی ،معتقد شد و
قرار شد به مکتب مختار خود وفادار باشد ،طبعا پس از اعتقاد قلمرو باورها و اندیشهها و رفتارهایش
از منطق درون گفتمانی پیروی خواهد کرد و دیگر نمیتواند افکار و آرای معارض را قبول کند وگرنه
دیگر سوسیالیست و یا لیبرال و یا دموکرات بودن بیمعنی و لغو خواهد بود .گرچه همه این مفاهیم
تفسیرهای مختلف بر میدارند اما منطقا باید حداقل یک اصل بنیادین و ثابتی (ولو مرحلهای) در هر
اندیشه و باوری وجود داشته باشد تا هم این مفاهیم به صورت معرفتهای بین االذهانی در آیند و
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گفتگو ممکن شود و هم در عالم واقع مفهومی به نام مثال دموکراسی و دموکرات مصداق پیدا کند.
مثال ممکن نیست تحت عنوان سوسیالیسم نظرا و عمال از فاصلههای بزرگ طبقاتی دفاع کرد و در
مقابل از عدالت اجتماعی (با هر تفسیری و مصداقی از عدالت) و از جمله عدالت اقتصادی حمایت
نکرد و برای کاهش فاصلههای طبقاتی تالش نکوشید .یا ممکن نیست که دموکرات بود اما در عین
حال با آزادیهای اجتماعی و قانونگرایی و مشروعیت زمینی قدرت و دخالت خرد جمعی در
مدیریت کشور و گردش نخبگان در ساختار قدرت مخالف بود و یا آنها را نقض کرد.
دین هم یکی از همین امور است و تابع همین قواعد روشنشناختی است .یعنی یک دیندار ،تابع هر
دینی که هست ،به هرحال یک ذاتیاتی قطعی در بنیادهای ایمانی و اعتقادی خود دارد ،که در نهایت
به صورت «اصول موضوعه» دین او پذیرفته شده است ،و او منطقا نمیتواند از آن اصول خارج شود
و یا گزارهای معارض و متنافر را بپذیرد .این به حکم عقل است و بنابراین یک الزام و حصر عقلی
است و نمیتوان با آن مخالف بود .حکم عقل است که باورهای پسینی نمیتواند تا آنجا پیش برود
که بنیادهای معرفتی پیشینی را به کلی ویران کند ،چرا که این «نقض غرض» است و نقض غرض
عقال ممتنع خواهد بود .امیدوارم توانسته باشم منظور خود و حداقل حوزه بحث و مدعای خودم را
روشن کرده باشم.
حال بر میگردم به مدعایی که موجب پرسش شده است و میگویم اوال یک مسلمان منطقا
نمیتواند (مانند یک دموکرات و یا باورمند به هر اندیشه و باور دیگری) در جذب افکار و آرای
مخالف تا آنجا پیش برود که ذاتیات و اصول موضوعه دینش (ولو اصولی که خود به طور شخصی
اصول و ذاتی میداند) ،نفی و بالموضوع شود .مثال مسلمان بیخدا و یا مشرک و یا مؤمن بدون نبی
و نبوت ،امتناع عقلی دارد نه فقط امتناع ایمانی .بر گردیم به مثال مورد پرسش و مورد مناقشه .حرف
من این است که طرح گزارة «ریشة عقبماندگی مسلمانان در ذاتیات دین» برای یک مؤمن
غیرقابل قبول است ،چرا که با اصول موضوعه دینی در تعارض است و پیروی از الزامات منطقی و
عملی آن به نفی مبانی پیشینی و معرفتی منتهی خواهد شد .جدای از هر نوع استدالل فلسفی و یا
عقلی برای قبول دین ،حداقل این است که یک فرد مؤمن به طور کلی (ولو با تفسیر خودش از دین)
باید زیست مؤمنانه را به سود دنیا و آخرت خود بداند و دین مختار خود را عامل آزادی و عدالت و
سعادتمندی در زندگی بشمارد ،و گرنه دلیلی بر ایمان به دین مختار و تن دادن به زیست مؤمنانه
وجود ندارد .ایمان به دینِ عامل بدبختی و تباهی آدمی ،ولو در یک مورد ،مصداق ضرب المثل
ایرانی خودمان «کوسه و ریشه پهن» است .اگر کسی واقعا به این نتیجه رسید که دین در ذات و
حقیقت اصیل خود موجب انحطاط و عقبماندگی است ،به حکم عقل باید بیتعارف دینش را به سود
علم و آگاهی و حداقل دنیایش ،کنار بگذارد .چنانکه همواره نقل و انتقالی در جریان است.
اما اینکه میتوان از بنیادهای دینی پرسید ،قطعا میتوان چنین کرد ،منطقه ممنوعهای برای
پرسشگری وجود ندارد .هر چند در اینجا وارد مبحث مهم و پرمناقشه «عقل» و «دین» میشویم (و
فعال نمیتوان به آن حوزه وارد شد) ،اما به اجمال میگویم هر انتخابگری گزینه مختار خود را پس از
عبور از نوعی عقالنیت و استدالل بر میگزیند و آنگاه به الزامات آن نیز تن میدهد .مثال فردی
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«اعالمیة جهانی حقوق بشر» مصوب  1942سازمان ملل متحد را انتخاب میکند و برای اجرای آن
در جهان و یا یک منطقه و کشور تالش و مبارزه میکند و حتی جانش را هم در این راه هزینه
میکند .روشن است که او اول از راههایی (حداقل از طریق عقلی ـ تجربی) به این نتیجه رسیده
است که اجرای مفاد و مواد مقدمه و  31ماده این اعالمیه به سود بشریت است و مثال از نابرابریها،
ستمها ،جنگها و ناامنیها کم میکند ،آنگاه به میزان ایمانش به این انتخاب برای تحقق و اجرای
آن منشور تالش میکند و میکوشد خود به آنها عمل کند و دیگران را هم به اجرای بیچون و
چرای آن تشویق نماید .اگر او واقعا و به شکل وجدانی به این انتخاب نرسیده بود ،هر گز حاضر نبود
در این راه بکوشد و برای تحقق آن مبارزه کند و یا جانش را فدیه آن قرار دهد .چنان که مدعیان
بیاعتقاد و یا سست اعتقاد کم نیستند و میبینیم.
دین هم چنین است .هر چند متأسفانه نوع دینداریها میراثی و تقلیدی است و از این رو بر بنیادهای
عقلی و استداللی و حتی پرسشگری استوار و انتخاب نشده است ،اما فعال بحث ما در مورد فرض
درست دینداری یعنی دینداری معرفتاندیش است ،در این صورت انتخاب دین نیز الزاما باید بر
اساس استدالل و اقناع عقلی باشد و گرنه دین جاهالنه است و این نوع دین ورزی ،اعتباری ندارد و
مقبول نیست .اگر این سخن اجماعی تمام فقیهان شیعی را که «تحقیق در اصول دین واجب است و
تقلید حرام» ،واقعا عملی کنیم ،نتیجه همان است که گفته شد .البته من بر این باور نیستم که تمام
باورهای دینی (از اصول گرفته تا فروع) با عقل برهانی و یا دادههای علوم تجربی قابل اثباتاند ،اما
مدعی هستم یک فرد باید حتما برای انتخاب دین مختار خود دلیل داشته باشد یعنی از نظر عقلی و
استداللی (نه البته لزوما استدالل برهانی و فلسفی) باید به اقناع رسیده باشد و گرنه نظرا و عمال
نمیتواند دیندار باشد و دیندار بماند.
پس پرسشگری در مرحله پیش از انتخاب دین به طور کامل آزاد است و هیچ محدودیتی وجود
ندارد .اما پس از انتخاب ،چنانکه پیش از این گفته شد ،در عمل دایرة پرسشگری شما منطقا محدود
خواهد شد .چرا که فرض این است که شما قانع شدهاید فالن عقیده و یا دین درست و معقول است
و در نتیجه مقبول ،دیگر پس از آن تابع مبانی و استداللهای درون گفتمانی خواهید بود و از آن
منطق پیروی میکنید .اگر جز این باشد ،عمال در بحران تناقضات و آشفتگیهای ذهنی و
آشوبهای ویرانگر فرو خواهیم رفت و حداقل به ورطه شکاکیت مطلق و «نیستانگاری» در
خواهیم غلطید .اگر بنا شود هر روز و هر لحظه بنیادها را زیر سئوال ببریم نه گفتگو و مفاهمه و
معرفت بیناالذهانی ممکن میشود و نه زندگی و عمل معقول و مؤثر شدنی خواهد بود .حداقل این
است که هر ایمان و باور و عقیدهای در هر زمینهای ،دینی یا غیر دینی ،تا زمانی که با «اما» و
«اگر» مواجه نشده و زیر سئوال نرفته و مقبول مینماید (یعنی تا اطالع ثانوی) ،در خور عمل و
پیروی است وگرنه نتیجهای جز هرج و مرج ندارد« .ای عزیزم در اگر نتوان نشست»!
اما در مرحله پس از انتخاب چطور؟ میتوان از بنیادها پرسش کرد؟ قطعا پاسخ مثبت است .چرا که
پرسشگری در هیچ مقامی و در هیچ زمینهای تعطیل بردار نیست .احمد حنبل (چهارمین امام فقهی
و امام جزماندیشان اهل سنت) در قرن پنجم هجری میگفت «السئوال بدعه» .البته در اسالم سلفی
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و سنتی و بنیادگرایانه عمدتا همین طور است و آنان میگویند پس از ایمان آوردن نه میتوان از
اصول پرسید و نه از فروع ،فقط باید شنید و اطاعت کرد ،و از این رو «تعبد» را به معنای ناپرسایی
میدانند و آن را با ایمان ورزی مالزم میشمارند .در این نحله اگر هم پرسشی هست ،اوال باید از
عالمان و دانایان دینی پرسید تا موجب گمراهی نشود ،و ثانیا صرفا برای دانستن بیشتر و تقویت
ایمان است نه بیشتر .حکم فقهی مرگ برای مرتدین بر آمده از همین تفکر است .حتی کسانی چون
عالمه طباطبایی و مطهری نیز به صراحت میگویند در اسالم «آزادی فکر» هست اما «آزادی
عقیده» نیست .یعنی شما میتوانید هرگونه که خواستید فکر و یا تحقیق کنید اما در نهایت حق
ندارید جز توحید و اسالم (یعنی همانی را که ما میگوییم و درست میدانیم) را انتخاب کنید.
اما بنیاد نواندیشی اسالمی معاصر (البته در گذشتههای دورتر نیز تا حدودی چنین بود) ،اساسا با
آزاداندیشی و بازاندیشی و نقد آغاز میشود و این نقد و نقادی مرز ندارد و به قول شما دارای
«منطقه ممنوعه» نیست .هر دعوی و گزارهای میتواند زیر تیغ بیرحم نقد قرار گیرد .بنابراین هر
مؤمنی در هر زمانی از این حق برخوردار است که به قول اقبال الهوری «در کل دستگاه مسلمانی»
خود تجدید نظر کند (سخن مهمی که به عنوان شعار و تابلو وب سایت خودم انتخاب کردهام) .اما در
این میان سه نکته هست ،یکی اینکه پرسش و شک دستوری نیست ،باید به طور طبیعی رخ دهد.
دوم اینکه سخن پیشین من در مورد کسانی بود که ایمان و اسالمشان از صافی مرحله اول (مرحله
تحقیق) گذر کرده و لذا ایمان آگاهانه و انتخابی است .و سوم اینکه ،اگر در پرسشگریها و تحقیقات
جدید به تناقضات جدی در بنیادها رسید ،منطقا باید به نوعی معقول رفع نقیضین کند ،وگرنه ثبوتا و
اثباتا برای همیشه نمیتوان در تناقضهای بنیاد بر افکن زیست .به ویژه در امر ایمان که با یقین
اصیل مالزمه دارد ،نیستانگاری جاودانه جایی ندارد .در این زمینه بود که گفتم باور به معیوب بودن
ذاتی دین (در هر زمینهای) ،تناقض است و اگر قابل تصور باشد ،قابل تصدیق نیست ،چرا که با
بنیادها و دالیل معرفتی و کالمی مقبولیت دین در تعارض قرار میگیرد .البته باید سخن پیشین را
که گفتم چنین فکری قابل تصور هم نیست ،اصالح کنم ،زیرا هرچیزی قابل تصور است و اساسا
تصورات عمال امر اختیاری نیست تا بتوان درباره آن ارزش داوری کرد.
اما به این پرسش مقدر شما هم جواب بدهم که آیا نواندیشان کنونی مسلمان در تمام حوزههای
بنیادی دینی (اصول و فروع) پرسش و تحقیق جدی و وافی به مقصود کردهاند؟ پاسخ من این است
که گرچه در این زمینه گامهایی برداشته شده اما هنوز چندان جدی نشده است و حتی اگر هم افراد
در برخی موضوعات اندیشیده باشند ،محصول آن کمتر انتشار یافته و در معرض نقد و بررسی
منتقدان قرار گرفته است.
اما به این پرسش شما هم اشاره کنم که درستی و نادرستی هر تحقیق و نظریهای ،ربطی به آزادی و
یا غیرآزادی در پرسشگری از بنیادها ندارد ،هر نظریه به تناسب حوزه تحقیق و قلمرو موضوع و با
معیارهای شناخته شده ،مورد ارزیابی و داوری قرار میگیرد .مثال تحقیق در مرحله پیشادینی (بیرون
دینی) نمیتواند با معیار درون دینی داوری شود ،و در مرحله دوم و در حوزه باورها و گزارههای
خاص دینی ،منظر و معیارهای نقلی (منابع) معتبر است و مالک داوری؛ هر چند که آن نیز در درون
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عقالنیت و خرد آدمی قرار دارد و الزاما باید معقول باشد و قابل دفاع عقلی .اما میدانیم که عقل ذات
گرایانه ارسطویی وجود خارجی ندارد ،هر چه هست «عقل مضاف» است (مانند فلسفه مضاف) نه
عقل مطلق و انتزاعی .عقل مضاف هم دورانی است و از این رو در عمل آنچه واقعیت دارد «عقل
زمانه» است و نیز عقالنیت اختصاصی حوزههای مختلف معرفتی که البته آن نیز تابع شرایط زمانه
است.
ــ تا کنون در این گفتگو تکیة بیشتر پرسشها بر این نکتهها در پاسخهای شما بود :یک مسلمان
راست آئین ـ که به قاعده باید جریان نواندیشان مسلمان به عنوان یکی از سه جریان اسالمی مورد
بررسی شما نیز با همین صفت شناخته شوند ـ برای ماندن در این مقام و مرتبه نمیتواند در
کوششهای خود برای یافتن ریشههای «انحطاط و عقبماندگیِ» جوشیده از درون «جهان اسالم»
ـ جامعههای اسالمی ـ از این تردید آغاز کند که ممکن است« ،اصول موضوعه و ذاتیات دینش»
موجب و عامل این انحطاط و عقبماندگی باشد .نه اینکه چنین مسلمانی نتواند تصوری از چنین
تردید و پرسشی را به خود راه دهد ـ چه ممانعت و اساساً کنترل چنین رویداد ذهنی در عمل ناممکن
است ـ بلکه در برابر آن و در پاسخ به آن باید همواره ـ به جواز و ارادة ماندن در همان مقام ـ به
نفی چنین شبههای برسد نه به تصدیق آن .هرچند ممکن است از توضیحات شما چنین برداشت
شود که چنین اقدامی ـ گزینش دین و الجرم پذیرش و ایمان به خلل ناپذیری اصول آن ـ یک
انتخاب برای همیشه است ،اما فرض ما بر این است ،چنین گزینش ایمانی ممکن است در یک
مسلمان حساس به واقعیتها و تغییرات دائمی «فهمی» و پیرامونی ،از نو و «آگاهانه» تجدید شود،
چه هیچ دینداری در این رده ـ نواندیش دینی ـ تا وقتی بخواهد دیندار بماند ،نمیگوید که دین خود
را «جاهالنه» برگزیده است .علیرغم این ،این پرسش برای ما همچنان باقی است که در جائی که
نمیتوانیم یا بهتر است بگوئیم با پیش فرض ایمانی خود نمیخواهیم بررسی کنیم و اگر هم بررسی
کنیم برای بازگشت به نقطه اول و تصدیق ایمان است ،چگونه میتوانیم حداقل در همان حوزه از
آگاهی و روشنی سخن بگوئیم.
و اما ادامه پرسشهای ما :اگر در موضوع علل و ریشههای انحطاط و عقبماندگی «جهان اسالمی»
یا جامعههای اسالمی اصول ذاتی دین و اساساً دین از نظر مسلمان بری از ظن و تردید است ،پس
موضوع اصالح دینی یا «پروتستانتیسم اسالمی» که نه تنها امروز بلکه در همین دو قرن گذشته
بسیار متداول بوده است ،یعنی چه؟ چنین «نهضت پایداری» برای اصالحِ چه چیز است؟
اشکوری ـ ظاهرا من در تالش فکری و گفتاری خودم چندان کامیاب نبودهام .بار دیگر به کوتاهی
مدعایم را تکرار میکنم که به عنوان یک اصل متدولوژیک و روششناختی ،نه اصل دینی و
ایدئولوژیک ،اوال فرض این است که متدین به دین اسالم فکر و مسلک خود را مدلل و با حجت
(عقلی یا نقلی و یا از هر طریق دیگر) برگزیده است؛ ثانیا تا زمانی که در مبادی و اصول موضوعه
مرام خود تردید و خللی نمیبیند ،از آن دفاع میکند و کوشش او عمدتا در جهت توضیح و تعمیق
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تفسیری درون گفتمانی و احیانا اصالح و تکیمل و توسعه تفاسیر و بینشها و روشهای جاری در
درون همان فکر و سنت خواهد بود .این یک قاعده و سنت جاری است و شما نیز در چهارچوب
عقاید و دیسکورس خودتان قطعا جز این نمیکنید .اما روشن است که این سخن بدان معنا نیست
که انتخاب شما «یک انتخاب برای همیشه است» ،شما همواره میتوانید و حق دارید تمام اصول
خود را به پرسش بگیرید و از این رو میتوان گفت انتخاب شما «انتخاب تا اطالع ثانوی» است .اما
نکته این است که اوال پرسش و یا شک دستوری و ارادی نیست و معموال در جریان سیال و
بیانتهای اندیشه و پژوهش رخ میدهد و ثانیا تا زمانی که پرسش و تردید رخ نداده و یا پس از
پژوهشهای مکرر بر همان اندیشه گذشته استوار ماندید ،عقال و عمال به لوازم اندیشه و باورتان
متعهد خواهید بود و گرنه نیستانگاری که جایی برای استقرار و تداوم اندیشه و حرکت باقی
نمیگذارد .این سخن نیز به کلی بیوجه است که «اگر هم بررسی میکنیم برای بازگشت به نقطه
اول و برای تصدیق ایمان است» .اگر کسی واقعا با این انگیره تحقیق و بررسی کند ،هر نامی
میتواند داشته باشد ،جز پژوهشگر.
با این توضیح در مورد پرسش جدیدتان عرض میکنم که ،بر خالف تصور شما« ،اصول ذاتی دین و
اساسا دین بری از تردید نیست» ،اما تا زمانی که به هردلیل و علت دچار تردید نشده و بر بنیادهای
اصیل و تحقیقی خود (فراموش نکنید که طبق اجماع تمام فقها تحقیق در دین واجب است و تقلید
حرام) استوار است ،در خور پیروی است و الزم االتباع.
اما در مورد اینکه اصالح دینی چیست و مصلحان و یا نواندیشان مسلمان در پی چیستند ،پیش از
این توضیح کافی دادهام« .اصالح دینی» و یا عناوین ترکیبی مشابه در این حوزه ،از دو جزء تشکیل
شده است« :اصالح» و «دین» .این عنوان بدان معنا است که یک دیندار مسلمان میخواهد در
دینداری خود اصالحاتی و تغییراتی مثبت ایجاد کند و به عبارات دیگر میخواهد افکار و آموزهها و
سنتها و شعائر مذهبی خود را «اصالح» و «نو» کند .در واقع مرحله اصالح بر اساس دیانت
معرفتاندیشانه و تحقیقی مفروض استوار است و در حوزه مباحث و مسائل معرفتی و تفسیری درون
گفتمانی اسالمی معنای محصل پیدا میکند و قابل طرح و تحلیل است و از این رو یک پروژه درون
گفتمانی است و پسینی نه بیرون گفتمانی و پیشینی .یعنی باید دینی موجود و مفروض باشد تا
اصالح و نواندیشیای در آن متصور باشد و ضرورت پیدا کند .میتوان گفت بر سر در آکادمی اصالح
دینی (پروتستانتیسم اسالمی یا هر نام دیگر) نوشتهاند :هر کس ایمان ندارد و اسالمش از مرحله
تحقیق و انتخاب عبور نکرده است ،وارد نشود.
موضوع اصالح دینی هم روشن است :خروج جوامع اسالمی معاصر از بنبست عقبماندگی تمدنی از
طریق احیای ایمان راستین و خرافه زدایی از باورها و اندیشهها و آداب دینی و بازسازی دیانت اسالم
بر بنیاد ایمان ،آزادی ،عدالت ،تعقل ،اخالق و معنویت .در واقع مصلحان نواندیش و مدرن بر آنند که
با بازسازی ایمان و اندیشههای اسالمی و درانداختن یک انقالب فکری و تحول عمیق فرهنگی و
طراحی یک جنبش اخالقی و معنوی مؤمنان را به دگرگونی اجتماعی و تمدنی فراخوانند .از این رو
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این جنبش یک پروژه اجتماعی است که از حدود  151سال پیش آغاز شده که هنوز هم ادامه دارد.
بنابراین مصلحان نمیخواهند دین را تغییر دهند یا دین جدیدی بنیاد نهند و یا بر اصول و فروع
اسالم چیزی بیفزایند و یا از آن بکاهند.
اما در عین حال همواره میتوان از بنیادها و باورهای پیشینی نیز پرسید و از بنیادها نیز در مورد
موضوع مورد بحث یعنی بازگشت ریشههای عقبماندگی به خود اسالم و امور ذاتی آن پرسید اما
مصلحان بر این گمانند که در ذاتیات اسالم نه تنها زمینهای برای عقبماندگی اجتماعی و تمدنی
وجود ندارد بلکه به حکم تجربه و الزامات عقلی در صورت دگرگونی در بینش دینی و اصالح ایمان
و اخالق مؤمنان (و البته جمع شدن شرایط ضروری دیگر) دگرگونی مثبت به سوی آزادی و زایش
تمدنی و فرهنگی قطعی است .در واقع در این تحلیل تحول و اصالح از گذرگاه تحول در ایمان و
بینش و اخالق عبور میکند.
ــ آن سخن «بیوجه» ما پایه در دو نکتة ناخوانا با هم دارد که شما به هردو آنها اشاره داشتهاید1 :
ـ تحقیق در دین و حتا بنیادهای ذاتی آن واجب است که در این صورت تحقیق بدون شک و
پرسش معنا ندارد و اگر شک و پرسش در اینجا جدی باشند ،نتیجة تحقیق باز است 8 .ـ خروج از
دین اسالم ارتداد است که ـ بخش نخست این گفتگو ـ هزینه سنگینی داشته و دارد.
مگر آنکه ـ برای رفع این ناخوانائی ـ همچون برخی پیشگامان نواندیشی دینی امروز ،باید موضوع
ارتداد را یا خطوط قرمز دیگر نظیر کفر و شرک را در کار یک بحث آزاد و محققانه از میان برداریم.
در این صورت؛ نه تنها درِ آن «آکادمی» را نمیتوان بست ،بلکه در تعریف دین و برداشت از آن هر
عقلی آزاد است؛ از جمله عقل آنان که امروز در ایران با دین خود حکومت میکنند و عقل
بنیادگرایانی که در راه وظائف ایمانی و دینی خود ،از براه انداختن حمام خون دریغ ندارند ،....مضافاً
اینکه هر بحث عقلی ممکن است نتایج عملی هم داشته باشد! و اما راه دیگر اینکه پایه را بر این
نظر شما قرار دهیم که گفتهاید:
«اگر ذاتی اسالم را همان اصول دین (توحید و نبوت معاد) بدانیم ،این اصول به خودی خود مفهوما
و مصداقا هیچ ارتباطی با مقوالتی چون جامعه و سیاست و اقتصاد و به طور کلی امور مادی زندگی
آدمیان ندارند تا بتوان از انحطاط آفرینی و یا پیش برندگی تمدنی آنها سخن گفت .به عبارت دیگر
این سه اصل اعتقادی و ایمانی موضوعا از دائره بحث خارج هستند .فروعات دینی مانند امور عبادی
(نماز و روزه و حج و )...نیز همین گونهاند ».ـ بخش نخست گفتگو ـ که در این صورت؛ چرا و به چه
منظوری در هر گام برای اصالح جامعه ،سیاست و اقتصاد و ،...همان مقوالتی که فرمودید ،باید به
دین و ایمان و مسلمانی مردمان استناد کرد و آن را برانگیخت ،که با توجه به آن «بیارتباطی» به
نظر استناد و برانگیزندهای بیوجه میآید؟
اشکوری ـ در مورد نخست باید بگویم به نظر میرسد تناقضی در میان نیست تا برای رفع آن تالش
کنیم .تحقیق در دین واجب است و تقلید حرام ،و تحقیق نیزگاه از شک آغاز میشود وگاه از حس
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کنجکاوی (و احتماال عوامل دیگر) ،اما زمانی که دینی (و البته هر اندیشه و مکتب دیگری) را به
استناد تحقیق پذیرفتیم ،دیگر به حکم عقل و الزام پژوهش به نتایج آن ملتزم میشویم .در عین
حال هر بار که در ارکان اندیشه و باور ما خللی ایجاد شد و شک در آن رخنه کرد ،بار دیگر به
تحقیق میپردازیم و به نتایج آن نیز ملتزم میشویم .با توضیحاتی که پیش از این دادهام نباید
ابهامی در این زمینه وجود داشته باشد.
و اما در مورد ارتداد نیز مسأله روشن است .اینکه کسی از دین خارج شود ،حق او است و این هم به
الزام وجوب تحقیق در دین است و نیز به الزام حرمت اکراه در دین (ال اکراه فیالدین) و هم به الزام
پایبندی گریز ناپذیر به تحقیق و پژوهش که اصل عقلی است و ربطی خاص به دین ندارد .از این رو
تعیین هرنوع مجازات (بویژه مجازات مرگ) برای مرتد نه با محکمات دین میخواند و نه با منطق
عقل و الزامات عقلی و انسانی .با توجه به این بنیادها است که در سالیان اخیر برخی فقیهان ،که
حکم شرعی مرتد را غیر قابل دفاع یافتهاند ،آن را با انگیزههای خاص سیاسی زمان پیامبر توجیه
کردهاند و در نهایت به الغای آن در زمان ما فتوا دادهاند (مانند آیت اهلل منتظری) .بگذریم که
مجازات مرگ برای تغییر عقیده و یا اظهار نظر در قرآن وجود ندارد و وقوع آن نیز در زمان پیامبر
اثبات نشده است (در این مورد کتاب «حکم ارتداد در اسالم و حقوق بشر» اثر یکی از روحانیون قم
به نام صرامی از انتشارات مؤسسه مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری در زمان ریاست جمهوری
هاشمی رفسنجانی حرفهایی مهم برای گفتن دارد) .موضوعاتی چون کفر و شرک مفاهیمی هستند
که معانی درون دینی خاص خود را دارند اما به هرتقدیر تعارضی با مدعای مورد بحث ندارند.
و اما اینکه فرمودید که در این صورت هر عقلی حق دارد در دین تحقیق کند و به نتایج آن ملتزم
باشد پس حاکمان جمهوری اسالمی نیز حق دارند به عقل و تحقیق خود عمل کنند ،نمیدانم
اشکال چیست و در چهارچوب بحث و دعاوی ما ایراد کدام است .ظاهرا اینکه آنان نیز به عنوان یک
انسان و یا یک مسلمان حق دارند در دین خود تحقیق کنند و تفاسیر خاصی از اسالم و شریعت خود
داشته باشند ،نباید مورد اعتراض شما باشد ،از این رو اگر سخنی هست در دینشناسی آنان و
رفتارهایشان است .درست است هرکسی در تحقیق و تفسیر خود آزاد است اما از نظر معرفتشناسی
و هرمونتیک ،هر تفسیری از هر متنی ممکن نیست و به همین دلیل است که در قرون اولیه
اسالمی برای هر دانشی از جمله تفسیر قران و فقه قواعدی تنظیم کردهاند تا فهمها و تفسیرها
روشمند و مضبوط باشد و از هرج و مرج تفسیری و رفتاری جلوگیری گردد .در واقع بنیادگذار این
روشمندی ارسطو است که در برابر سوفسطاییان آتن منطق را تأسیس کرد.
با توجه به این نکات است که عرض میکنم ایراد ما به فقیهان و مسئوالن جمهوری اسالمی این
نیست که شما حق ندارید تفسیری دیگر از دین داشته باشید ،بلکه دقیقا سخن ما این است که
برخی تفاسیر شما از قرآن و دیگر منابع دینی یا روشمند نیست و یا خالف قواعد و اصول عقلی و
نقلی مورد توافق است و یا اصوال روشها و قواعد شما قدیمی و ناکارآمد است .یکی از فرقهای
فارق بین نواندیشان مسلمان با سنتگراها و بنیادگراها در همین جا است .اصوال به آنها میگوییم
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که چرا به همان تفاسیر کهن دلبسته و دیری است که هیچ اجتهاد و تفسیر جدیدی نمیکنید ،در
حالی که راه باز است و معارف سنتی هم تا حدودی اجازه فهمهای تازه را به شما میدهد.
تازه تمام آنچه گفتیم در حوزه علم و تحقیق است ،پرسش اساسی این است که مگر بسیاری از
گفتارها و رفتارهای حاکمان جمهوری اسالمی مبتنی بر تحقیق و اجتهاد و دینشناسی خاص است؟
هر کس که اندک آشنایی با فقه و سنت و سیره داشته باشد تصدیق خواهد کرد که شمار قابل
توجهی از اقدامات جاری در جمهوری اسالمی با هیچ قاعدهای از قواعد مسلم دینی و فقهی سازگار
نیست و بلکه غالبا در تعارض است و از این رو شمار قابل توجهی از فقیهان نامدار نیز از منظر کامال
فقهی بارها به این کارها اعتراض کرده و میکنند.
و اما در مورد پرسش اخیر باید به دو نکته اشاره کنم:
نکته اول .درست است که اصول دین و حتی شماری از فروع دین به خودی خود ارتباطی با مقوالت
اجتماعی و یا پدیدههای تمدنی ندارند و اساسا دین برای حل مشکل تمدن نیامده است ،اما این
اصول در عالم واقع و در اذهان به گونههای مختلف و چه بسا متعارض تفسیر میشوند و یا میتوانند
چنین باشند و بدین طریق خواه و ناخواه در عمل نیز نقش آفرینند .اصوال طبق قواعد هرمونتیک
کنونی ،ما در عالم واقع «حقیقت تفسیر ناشده» و از این رو «دین تفسیر ناشده» نداریم و در نتیجه
تفاسیری از اصول و فروع دین اسالم (مانند هر دین یا مکتب دیگر) میتوانند فرهنگپرور و
تمدنساز باشند و عکس آن نیز صادق است .مصلحان مسلمان در قرن اخیر تالش میکنند با استناد
به محکمات و اصول موضوعه دین و تحلیل تاریخ اسالم و نیز خرد نقاد مدرن ،با تفاسیر نادرست و
انحطاط آور و ذلت بخش مقابله کنند و با اتکا به تفاسیر معقولتر راهی برای آزادی و رهایی و
پیشرفت مؤمنان پیدا کنند و این کاری است بایسته و مفید .زیرا برای برانگیختن جامعه مؤمنان و
تغییر اذهان آنان استفاده از باورها و ارزشها و زبان و بیان دینی کارسازترین ابزار است .محور
اصالح طلبی دینی نیز همین است.
نکته دوم این است که نواندیشان مسلمان هر گز نمیخواهند از درون منابع دینی (کتاب و سنت و
سیره) مفاهیمی چون آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و امثال آنها استخراج کنند ،زیرا این پدیدهها
و مفاهیم را از تجارب دنیای جدید میدانند که چندان ربطی به جهان مادون مدرن ندارد .از این رو
مثال پسوند دموکراسی برای اسالم موجه نمینماید .گرچه در گذشته برخی چنین میکردند و اکنون
نیز برخی نوگرایان روحانی چنین میکنند .کاری که نواندیشان مسلمان کنونی میکنند این است که
اوال نسبت این مفاهیم را با دین و منابع دینی مشخص میکنند و ثانیا با تفاسیر جدید و خرد پذیر از
اصول و فروع دین و تحلیل و باز خوانی نوین از تاریخ اسالم و تغییر اذهان مؤمنان ،راهی برای
تحول مدنی و اجتماعی و رهایی جوامع اسالمی باز کنند.
در اینجا الزم است به این نکته مهم اشاره کنم که یکی از کارهای مهم نواندیشی و اصالح دینی
این است که اوال به این پرسش مهم پاسخ دهد که «از دین چه انتظاری؟» و ثانیا حوزهها را تفکیک
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کند و بگوید از هر حوزه و یا اصل و فرع دینی چه کاری ساخته است .دین سنتی و بنیادگرایانه یک
دین تمامیتخواه است و به گزاف تمام حوزههای زندگی را در قلمرو دین و دینشناسان (یعنی فقها
و متولیان دین) تعریف میکند و همه چیز را به همه چیز ربط میدهد و بلکه رابطه علّی بینشان بر
قرار میکند و این اختالطها و تمامیتخواهیها هم کار را بر دین و دینداری سخت کرده و بار
سنگینی به ناحق بر گرده دین نهاده و هم بویژه در حاکمیت دینی برای حاکمان و بیشتر مردمان
فاجعه ایجاد کرده است .تعیین حدود و ثغور دین و تفکیک حوزهها ،گام مهمی در اصالح دینی است
و این دو کار هم نقش متولیان دین را بسیار محدود میکند و هم طبق تفسیری حکومت دینی را
بالموضوع میکند.
ــ به باور ما «بالموضوع ساختن حکومت دینی» در عمل ،نیازمند مقدمات ذهنی و نظری در
حوزههای مختلف زندگی اجتماعی به ویژه در حوزه سیاست است که در آن توازن نیرو نقش مهمی
را بازی میکند و در بسیاری مواقع تصور داشتن وزن سنگینتر وسوسه انگیز میشود .این مقدمات
البته مستلزم بحثهای روشنگر و همه جانبهتری هستند در موضوعات و مفاهیم عدیده ،از جمله در
بارة پسوند «اسالمی» در پیوند با بسیاری مفاهیم که برای ما هنوز روشن نیست که این درهمآمیزی
مفهومی و در عین حال تالش برای تفکیک حوزهها چقدر با هم خوانائی دارند .ما امیدواریم در باز
نمودن بار معنائی ،ابعاد نظری ،نتایج عملی و احیاناً استفادة ابزاری آن همچنان از غنیمتِ یاری و
شکیبائی شما بهره گیریم.
با امید به انجام گفتگوهای دیگر ،اگر اجازه دهید ،پرسش آخر این دور از گفتگویمان را مطرح کنم،
آنهم با اقتباس از گفتهای از شما در مصاحبة رادیو زمانه (دیگر هرگز لباس روحانیت به تن نخواهم
کرد!! ـ سایت شخصی اشکوری) در بارة «چاقوی دو دم حمایت روحانیت از جنبش سبز» و «حق
ویژه خواستن» در صورت پیروزی .با سرایت همین نظر به جریان روشنفکری و نواندیشی دینی که
تالش خود را در «برانگیختن مسلمانان ،با استفاده از باور و ارزشها و زبان و بیان دینی کارسازتر»
میشمارند ،این پرسش پیش میآید که آیا این نوع برانگیختن و استفاده از باورها و ...دینی
انسانهای مؤمن و معتقد به همان «حق ویژه» ختم نخواهد شد؟ البته حتماً عنایت میفرمائید که در
اینجا قصد بلند کردن انگشت قدرتطلبی به سوی افراد اصالً در میان نیست ،موضوع پایههای
نظری و بهرهگیری از افکار است .چنانچه آیتاهلل نائینی هم احتماالً تصور نمیکرد که دههها بعد
نظراتش در دست آیتاهلل خمینی به حکومت والیت مطلقه فقها بدل گردد.
اشکوری ـ به نکات مورد اشاره در پرسشها و در واقع نکته سنجیهای شما به اختصار پاسخ
میدهم.
اینکه برای بالموضوع شدن طرحی به نام «حکومت اسالمی» در کشورهای اسالمی نیازمند
مقدمات و مقارنات مختلف و تا حدود پیچیده است ،سخن درستی است و طبعا از جهات متعدد باید
برای تحقق آنها کوشید .بخشی مهم به روشنگریها و نظریهپردازیها بستگی دارد اما تمام ماجرا
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این نیست ،تغییرات اجتماعی ،تحوالت اقتصادی ،رشد شهرنشینی و گسترش جهانشهری و در
نهایت توازن قوا در بزنگاههای تاریخی و در زمان تأسیس نظام سیاسی جدید از شرایط زمینهساز
مهمی هستند که مجموعه آنها به بالموضوع شدن نظام دینی خاص و تأسیس نظامهای اجتماعی
و سیاسی عرفی و مدرن میانجاند .براین اساس باید اذعان کرد که ما در جهان اسالم و نیز ایران
راه درازی در پیش داریم که باید طی گردد.
در مورد اختالط مفاهیم و درهم جوشی حوزهها و سپس ضرورت تفکیکها ،حق با شما است؛ زیرا
که در طول تاریخ و از جمله در دوران معاصر حتی به دست برخی از نواندیشان و مصلحان مسلمان،
یک انتظار حداکثری و تمامیتخواهانه از دین و نقش شریعت پدید آمده و در این روند با الصاق
پسوند اسالمی به مفاهیم و یا نهادها و واقعیتهای زندگی و پدیدههای تمدنی ،اسالمی شکل گرفته
است که همه چیز را در خود جمع دارد و مدعی است که برای تمام پرسشها پاسخ و برای تمام
مشکالت راهحل الهی و فراتاریخی و مقدس دارد .این تلقی از دین ،زادة تاریخ و غالبا ضرورتهای
سیاست و نهادهای دینی بوده است نه الزاما برآمده از دعوت دینی اولیه و یا اراده و مشیت خدا و
پیامبرش .اما اکنون پس از این همه تجربه و کسب آگاهیهای عظیم تاریخی ،غالب نواندیشان
میکوشند با تفکیک دین از تاریخ دین ،این اختالطها را روشن کنند و بار سنگین و نامتعارف دین را
کم کنند و در نهایت از دعاوی گزاف دینداران و در واقع دست درازیهای بنیادگرایان بر حوزههای
غیردینی جلو بگیرند.
در مورد پرسش اصلی شما ،باید بگویم گرچه الزام منطقی بین آموزههای دینی نواندیشان کنونی و
تالشهای اجتماعی و سیاسی آنان در جهت برانگیختن تودههای مذهبی برای کسب آزادی و
عدالت و دموکراسی و حقوق بشر وجود ندارد ،اما واقعیت این است که هیچ تضمینی هم برای
جلوگیری از چنان فرجامی نامبارک وجود ندارد .در واقع از منظر تاریخی ،تحوالت اجتماعی عمدتا
غافالنه یا خوابگردانه رخ میدهند و معموال سازندگان تاریخ در تمام حوزهها و از جمله حوزه اندیشه
و فرهنگ خود نمیدانند در آینده از افکار و اعمالشان چه تفسیرها و برداشتهایی خواهد شد و در
نهایت آرمانها و اندیشههای آنان دقیقا به چه فرجامی خواهند رسید .نه پیامبران به درستی
میتوانند پیشبینی کنند که چندی بعد دینشان چگونه فهم و عمل خواهد شد و نه مصلحان دینی
بعدی و نه مصلحان و یا فیلسوفان قادر بوده و هستند که بدانند و بگویند در سیر تحوالت بعدی
افکار و نظریاتشان به کجا و کجاها راه خواهد برد .چنانکه لوتر و کالون نیز اگر میدانستند افکار و
کوششهایشان یک قرن بعد به کجا خواهد کشید ،احتماال وحشت میکردند و چه بسا از تمام یا
برخی از آموزههای خود دست میکشیدند.
با توجه به این تجارب تاریخی ،کاری که نواندیشان و مصلحان مسلمان کنونی میتوانند و باید
بکنند این است که به گونهای سخن بگویند و به گونهای نظریهپردازی کنند که در آینده دور و
نزدیک کمتر موجب سوء برداشت و بدتر از آن موجب سوء استفاده شود و در نهایت آرمانهایشان به
ضد خود تبدیل نگردد .تجربه مشروطیت و بعدها نهضت روحانیت و انقالب اسالمی و نیز نواندیشان
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سیاسیاندیش و اثرگذاری چون بازرگان و شریعتی و حنیفنژاد منبع بزرگی از آگاهی و به قدر کافی
مایه عبرت است .اصوال یکی از فوریترین کارها برای مصلحان کنونی ،آسیبشناسی جریانهای
اسالمی معاصر است و این آسیبشناسی میتواند هم مردم را نسبت به آینده هوشیار کند و هم خود
پیشگامان و رهبران فکری را در مسیر درستتر و کم خطرتر پیش ببرد .با این همه کار بشری
همواره با غفلتها و کجیها و سوء استفادهها همراه است و فقط میتوان از دامنه آن کاست.
از این کلیت که بگذریم ،به نظر میرسد اینکه متفکران مذهبی در یک جامعه مذهبی و نیمه سنتی
به صورت مؤثرتری میتوانند به آگاهی و بیداری مردم و تحقق دموکراسی و به طور کلی مدرن
شدن جامعه و گسترش علوم و فنون کمک کنند ،امر منطقی و تجربی است و ظاهرا نباید کسی
منکر آن باشد .اما این واقعیت هیچ حق ویژه درحوزه جامعه و سیاست و عرصه عمومی برای این
گروه نه چندان بزرگ ایجاد نمیکند ،بلکه بار مسئولیت آنان را بیشتر و سنگینتر میکند .در عین
حال این برتری عملی در حوزه قدرت تودها ،مستعد دعوی «حق ویژه» برای این جماعت است و
باید با آسیبشناسی مانع ظهور چنین حق ویژهخواهی شود و البته مسأله رشد آگاهی عمومی و
تحوالت مدنی در ممانعت از چنین افکار و رخدادهایی به شدت مؤثر است .اگر در مشروطیت و یا
انقالب ایران روحانیت برای خود حق ویژه خواست ،در زمینههای تاریخی خاصی بوده و فکر
نمیکنم در آینده چنین زمینههایی برای هیچ گروهی وجود داشته باشد.
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فصل اول :گسترهی دین در حیات اجتماعی ایرانیان

«میوه ممنوعه» حکومت مذهبی:
تجربه تلخ ما و جنبشهای جدید جهان عربی ـ اسالمی
حسن یوسفی اشکوری
فروردین 1391
ــ تجدید انتشار مقالة پژوهشی «اخوانالمسلمین» در شرایطی که در کشورهای عربی و شمال
آفریقا دگرگونیهای ظاهراً برقآسایی جریان دارند ،به لحاظ جلب نظر و کنجکاوی برانگیختة
خوانندگان ایرانی حساس به رخدادهای منطقه و تحلیل دقیقتری از بازیگران حاضر در این
تحوالت ،بسیار به موقع بود.
اما از آنجا که میان این نوشته و انتشار دوبارة آن امروز فاصله زمانی نسبتاً طوالنی وجود دارد ،برای
ما این پرسش را پیش میآورد که شما به عنوان پژوهشگر و نگارنده این مطلب در بارة وجوه
مختلف تاریخ «اخوانالمسلمین» ،با چه پرسش یا ضرورتی در کشورمان در آن زمان مواجه بودید که
میتوانست ارائه تحقیقی در سرنوشت یک سازمان مذهبی ـ سیاسی برخاسته و ریشهدار در کشوری
دیگر ،به حل آن پرسش یا رفع آن نیاز یاری رساند؟
اشکوری ـ واقعیت این است که تحقیق و تحریر مقاله «اخوانالمسلمین» در حدود بیست سال
پیش ،چندان با انگیزه و تصمیم شخصی نبود ،بلکه سفارش مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی عامل
و بانی در نگارش این مقاله بود .توضیح مطلب آن است که من از سال  1324به عنوان نویسنده با
مرکز دائرهالمعارف در تهران همکاری داشتم و هم اکنون نیز رسما عضو آن هستم و کمی همکاری
نیز دارم .سنت نگارش مقاالت دائرةالمعارفی این است که هر مدخلی را به متخصص آن موضوع
سفارش میدهند .از آنجا که من محقق تاریخ اسالم هستم و سالیانی در حوزه و دانشگاه تاریخ
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اسالم تدریس کرده و نیز با تاریخ معاصر و به ویژه تاریخ جنبشهای اسالمی معاصر آشنایی دارم،
آن مرکز مدخل اخوانالمسلمین را به من سفارش داد و از من خواست این مدخل را بنویسم و من
هم پذیرفته و مقاله را نوشتم.
در عینحال انگیزه شخصی هم در قبول این دعوت بیتأثیر نبوده است .با این توضیح که از آغاز
جوانی با نام و سازمان مذهبی ـ سیاسی اخوانالمسلمین آشنا بودم و شماری از اعضا و گویندگان و
نویسندگان اخوانی را به خوبی میشناختم و به طور خاص آثار حسنالبنّا (بنیادگذار اخوان) و سید
قطب (مؤثرترین و با نفوذترین نویسنده اخوان) را به عربی و فارسی خوانده بودم .آگاه بودم که
روحانیت سیاسی و مبارز ما در پنجاه سال اخیر عمدتا تحت تأثیر افکار و اعمال اخوان بوده و از این
رو شناخت درست اخوانالمسلمین به شناخت اندیشهها و رفتار سیاسی و دینی بخشی از انقالبیون
مسلمان معاصر ایران کمک میکند .اکنون میدیدم نگارش مقاله برای دائرهالمعارف بهانهای
میشود برای یک تحقیق جدی و کسب اطالعات مستند و جامع در مورد این سازمان اسالمی
پرنفوذ و نقشآفرین .به هرحال فرصت را مغتنم شمرده تا اطالعات بیشتر و دقیقتری در مدخل
اخوان به دست آورم .در نگارش مقاله هم به مقتضای کار دائرةالمعارفی تالش وافر داشتهام تا
مستند و جامع و منصفانه و بیطرفانه سخن بگویم .این را هم بیافزایم که این مقاله حاوی اطالعاتی
در مورد اخوان تا زمان نگارش مقاله است و از این رو نیازمند تحقیق بیشتر و نوتر است.
ــ همزمان با تجدید انتشار این مقاله ،از شما در تارنماهای گوناگون ،مقالهها و گزارشهائی در بارة
رخدادهای مورد ذکر مشاهده شد که بیشتر آنها با هشدارها ،تردیدها و پرسشهایی در مورد سمت
و سوی این جنبشهاست .علت این تردیدها چیست و مخاطب این هشدارها چه کسانی هستند؟
مردم این کشورها یا خودِ ما؟
اشکوری ـ روشن است که من (مانند بسیار دیگر از هم نسالنم) در شرایطی نیستم که صرفا تحت
تأثیر عقاید مذهبی و عواطف شخصی ایمانی و یا آرمانهای سیاسی به طور لحظهای به حوادث و
تحوالت سیاسی جاری در جهان اسالم و یا ایران نگاه کنم و از سر ذوقزدگی دست به عمل
سیاسی بزنم« .ما» (یعنی مای ایرانی و مای مسلمان) یک تجربه مهم و شگفتی به نام «انقالب
اسالمی ایران» و «جمهوری اسالمی ایران» را از سرگذرانده و با پیامدهای غالبا ویرانگر و غیرقابل
تصور آن در آغاز (حداقل برای کسانی چون من) مواجه هستیم و از عواقب سوء آن در رنجیم و
تالش میکنیم در حد امکان از عواقب نامطلوب این رخدادها بکاهیم .کشورهای اسالمی هنوز یک
حکومت مذهبی از نوع نظام سیاسی ایران را تجربه نکردهاند و به تعبیر زنده یاد نصر حامد ابوزید،
متفکر نواندیش مسلمان مصری در دیدار با من در الیدن هلند در تابستان سال  ،22مصریان و دیگر
مسلمانان هنوز «میوة ممنوعه» را نخوردهاند و ما ایرانیان خوردهایم .حال که مردمان اکثریت
مسلمان کشورهای خاورمیانه بر ضد حکومتها و حاکمان مستبد خود برخاسته و آزادی و دموکراسی
و عدالت را فریاد میزنند ،طبعا برای افرادی چون من ،که هم تا حدودی جنبشهای اسالمی و از
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جمله سازمان پرنفوذ و سراسری هشتاد ساله اخوانالمسلمین و افکار و آرمانهایشان را میشناسم و
هم از نسل انقالب ایرانم و تجربه شکست خوردة نظام مذهبی کشورم را در برابر دارم ،نگران کننده
است و ناچار دغدغهها و نگرانیهایم را اظهار میکنم .نگرانی از اینکه مسلمانان تونس و مصر و
لیبی و جاهای دیگر با ایثار و فداکاری به انگیزه آزادی از خودکامکی و استبداد مستبدانی را براندازند،
ولی پس از آن برای تأسیس نظام جدید دچار توهم و اشتباه شوند و تجربه ایران را تکرار کنند .به
دالیلی (از جمله مسأله حل نشده فلسطین و رفتارهای ستیزهجویانه و غیر صلحطلبانه اسرائیل) چنین
زمینههایی در کشورهای اسالمی وجود دارد .آموزه و به طور کلی ایدئولوژی اخوان مستعد چنین
اشتباهی است .مثال از بٌعد اندیشه سیاسی ،اخوان همواره روی دو شعار محوری تکیه میکند ،یکی
شعار «االسالم هوالحلّ» و دیگر «االسالم دین و دوله» که اولی به این معناست که راه رهایی و
امکان نجات و حل مشکالت ما در این زمان در اسالم است و دومی یعنی اسالم عبارت است از
«دین و دولت» .از این رو سازمان اخوان که چهار سال پس از زوال عثمانی در سال  1982در
اسکندریه مصر تشکیل شد ،در واقع به قصد پر کردن خالء قدرت سیاسی متمرکز خالفت زوال
یافته و در نهایت تأسیس نوعی خالفت جدید اسالمی پدید آمد .تعالیم حسنالبنا و قطب و دیگران
عموما معطوف به تحقق این دو شعار محوری بوده و هست.
اما خوشبختانه در تحوالت جدید نشانههایی از اخوان و برخی دیگر از رهبران دینی ـ سیاسی دیده
شد که تا حدودی این نگرانی را برطرف کرد .از جمله رهبران اخوان آشکارا اعالم کردند که در پی
تأسیس حکومت دینی نیستند و گفتند این انقالب مردم مصر است نه فقط انقالب مسلمانان .نیز
شخصیتی چون راشدالغنوشی ،رهبر «النهضه» تونس که سالیان پیش کتابی در مورد آیتاهلل خمینی
نوشته و از انقالب ایران متأثر بوده و هست ،صریحا و مکرر اعالم کرد که من خمینی نیستم و
نمیخواهم لباس خمینی را بر تن کنم .با این همه هنوز باید منتظر ماند و آینده نشان خواهد داد که
این سخنان و در واقع این آگاهی چه اندازه جدی و از سر تعقل و اخالص است.
واپسین کالم اینکه گرچه مخاطب اصلی نگرانی و هشدارهای من مسلمانان مبارز کشورهای
اسالمیاند اما ایرانیان هم دور از نظر نیستند .زیرا که جنبش مدنی و سبز کنونی نیز از تکرار تجربه
انقالب و جمهوری اسالمی در امان نیستند ،ممکن است که خود ما نیز در شرایطی همان اشتباه
گذشته را تکرار کنیم .با توجه به این نگرانی است که در این دو سال اخیر بارها در مورد «روحانیت و
آینده جنبش سبز» سخن گفته و نوشتهام و هشدارهای الزم را دادهام.
ــ در همان مقاله به نفوذ و تأثیر این جریان اسالمی بر فدائیان اسالم و نواب صفوی اشاره
داشتهاید .هر چند پیامدهای رفتار و عمل این جریان بنیادگرا در ایران بسیار مخرب و مسموم کننده
بوده است ،ولی نیروهای اسالمی تعیین کننده در ایران ،از جمله رهبری انقالب اسالمی ،در ظاهر
کمتر به این جریان اهمیت میدادند .اما در واقعیت و در عمل چطور؟ آیا وجوه یگانه و مضمونی
واحد در میان این نیروها یافت میشود؟ به عنوان نمونه اجبار و الزام به تشکیل حکومت اسالمی در
کشورهای مسلماننشین یا «وحدت جهان اسالم»؟
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اشکوری ـ اشاره کردم که روحانیون سیاسی و مبارز ما در نیم قرن اخیر در ایران ،بیش از هرچیز
تحت تأثیر جنبشهای سیاسی و ضد استعماری و در وجوهی ضدغربی خاورمیانه بودهاند ،همان گونه
که مسلمانان سیاسی سنی در سدة سیزدهم و چهاردهم هجری /نوزدهم و بیستم میالدی (از
جنگهای ایران و روس تا عصر مشروطه) تحت تأثیر حنبش ضداستعماری و قانونخواهی روحانیان
شیعه عراق و ایران بودهاند .به ویژه سازمان اخوانالمسلمین در ایران بسیار اثرگذار بود .در دهه سی
تا پنجاه اغلب کتابهای مهم نویسندگان اخوان یا متمایل به آن از جمله بنّا ،سید قطب ،محمد
قطب ،محمدالغزالی ،مودودی و ...به فارسی ترجمه شد و در مطبوعات اسالمی این دوران (مانند
هفته نامه آئین اسالم ،هفته نامه ندای حق ،ماهنامه مکتب اسالم )...از اخوان و افکار و سخنگویانش
بسیار یاد و در واقع تبلیغ میشد .به ویژه اعدام سید قطب در حکومت جمال عبدالناصر در ایران
بسیار اثر گذاشت و عواطف مسلمانان سیاسی و روحانیان مبارز را برانگیخت.
میتوان گفت که نخستین گروه که در ایران مستقیما از اخوان مصر اثر پذیرفت« ،فدائیان اسالم»
در دهه بیست و سی بودند .در این زمان اوج فعالیت اخوان در مصر و سوریه و جاهای دیگر بود .دو
شعار «االسالم هوالحلّ» و «االسالم دین و دوله» در ایران به زبان شیعی ترجمه شد و «اسالم
تامگرا» و به تعبیری اسالم حداکثری شکل گرفت و طرح «حکومت اسالمی» با زبان و ادبیات
شیعی برای اولین بار در دهه بیست به وسیله فدائیان اسالم وارد ادبیات برخی روحانیان و مسلمانان
سیاسی شد و در دهه سی نیز ادامه یافت و در دهه چهل و پنجاه مدل حکومت فقهی و والیت
فقیهان همان اندیشه را تعیین و تداوم داد .در این دوران حتی این تفکر تا حدودی نواندیشان
غیرروحانی و منتقد روحانیت را هم تحت تأثیر قرار داد .موضوع استعمار و نیز نفوذ صهیونیسم و
تشکیل دولت اسرائیل در قلب کشورهای عربی ـ اسالمی و آوارگان میلیونی فلسطینیان در
کشورهای اسالمی و در جهان ،نیز اندیشه احراز اقتدار و ضرورت توانمند شدن مسلمانان را در برابر
دشمنان غربی و منطقهای و «وحدت اسالمی» را ،که از پیش مطرح شده بود ،بیش از پیش
ضروریتر و جدیتر نشان داد.
اما ،چنان که شما گفتید ،در آن دوران ،ماهیت چنان اندیشههایی و به ویژه الزامات چنان شعارهایی
چندان مورد تعمق و تأمل قرار نمیگرفت و کمتر به پیامدهای اندیشههایی چون استخراج تمام
پاسخهای زمانه از اسالم ،یکی شدن دین و دولت ،تأسیس حکومت اسالمی و ...اندیشیده میشد و
اگر هم گاه نقدی صورت میگرفت به سختی مورد بیتوجهی و حتی انتقاد و تخطئه قرار میگرفت.
در عین حال از آنجا که آموزهها و اهداف اکثریت روحانیت سیاسی و پیروان فقه محورشان با
گروههایی چون اخوانالمسلمین و یا نمونه ایرانی آن فدائیان یکی و هماهنگ بود ،نمیتوان انتظار
توجه و یا نقد چنان افکار و رفتار بنیادگرایانهای را از همتایان ایرانی آنان داشت.
ــ با استناد به منابع مختلف و در کوششی برای ارائه تعریفی نسبتاً جامع از این سازمان آوردهاید:
«دعوتی سلفی ،طریقتی سنی ،حقیقتی صوفیانه ،سازمانی سیاسی ،گروهی ورزشی ،پیوندی علمی و
فرهنگی ،شرکتی اقتصادی و اندیشهای اجتماعی»...
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این تعریف ما را به یاد عبارت وضع شده توسط اصالحطلبان صاحبنام در برخورد و نقد نظرات
مدافعان حکومت اسالمی میاندازد؛ «انتظار حداکثری از دین و اسالم» ،آنچه که در عمل
الهامبخش بیشتر نیروهای رادیکال و بنیادگرای اسالمی نظیر حماس ،جهاد اسالمی و ...بوده است.
آیا غایت غیر از آن است که در حکومت اسالمی در ایران تجربه کردهایم؛ گسترش نفوذ و کسب
قدرت سیاسی و سپس اسالمی کردن همه چیز ،علم اسالمی ،ورزش اسالمی ،اقتصاد اسالمی و...؟
آیا این ایدهآل پس از تجربه حکومت اسالمی ـ حداقل در ایران ـ به انتهای ظرفیت خود نرسیده
است ،حتا اگر دینداران سیاسی ما هنوز نقشی مؤثر در تحوالت آینده کشورمان داشته باشند؟
اشکوری ـ اول بگویم تعریف یاد شده از من نیست ،آن تعریف ترجمه متنی است که درباره
اخوانالمسلمین گفته است .اما واقعیت این است که محصول چنان افکار و اندیشهها کم و بیش
همان است که در نظر و عمل نهادها و جریانهای بنیادگرای اسالمی معاصر میبینیم و در این
میان بیش از همه در جمهوری اسالمی تجلیات چنان افکار و اهداف را مشاهده میکنیم .در
مشروطه نائینی فقط میگفت قوانین خالف شرع بیّن نباشد اما در حکومت اسالمی و فقهی
جمهوری اسالمی ادعا این است که شریعت منشاء قانون است و تمام قوانین باید از متن قرآن و
سنت استخراج شوند .روشن است چنین اندیشهای به اسالمیزه کردن تمام امور زندگی و مراقبت
تمام عیار زندگی روزمره مردم تحت نظارت متولیان دین منتهی خواهد شد ،و چون چنین انتظاری از
دین و فقه ثبوتا و اثباتا ممکن نیست و در واقع دین در حقیقت اولیهاش چنین ادعایی نداشت ،در
عمل به استبداد دینی و اعمال زور و فشار بسیار و حداقل آشفتگی در امور کشورداری و چندگانگی و
تناقض در قانون و اجرا کشیده میشود که شده است .داستان اسالمی کردن همه چیز در جمهوری
اسالمی به تراژدی وگاه به کمدی و فانتزی تبدیل شده است .اخیرا شهرداری تهران به پیشنهاد
یکی از روحانیون تلویزیونی (محسن قرائتی) تصمیم گرفته «سایت خنده حالل» راه بیندازد!
اخوانالمسلمین و همتایانش در جهان اسالم ،اگر روزی به قدرت حکومتی دست پیدا کنند و در مقام
اجرای آموزهها و شعارهای اعالم شدهشان در طول این هشتاد سال برآیند ،قطعا با این بنبستها و
مشکالت و در نهایت ناکامی مواجه خواهند شد.
با این همه مؤلفههایی که در تعریف و توصیف اخوانالمسلمین آغازین گفته شده است ،تا حدود
زیادی منطبق بر واقعیت گفتار و رفتار و نقش اجتماعی سازمان یاد شده است .اما اگر سازمانی در
همان محدوده بماند و سلفیگری را رها کند و داعیههایی چون یکی شدن دین و دولت و استخراج
قانون از شریعت و تأسیس خالفت اسالمی نداشته باشد و از آن سو دست از نفی کامل تمدن و
تجدد غربی بر دارد و به تعامل با جهان مدرن اهتمام کند ،میتواند در چهارچوب رعایت قواعد
دموکراتیک فعالیت کند و نقش مثبت و سازندهای نیز در مجتمع مؤمنان و هم کیشان بازی کند.
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فصل اول :گسترهی دین در حیات اجتماعی ایرانیان

ضرورت نقد بنیادی :آغاز از همان نخستین گزارة «حق فرمانروائی از آنِ خداوند»
حسن یوسفی اشکوری
اردیبهشت 1391
ــ ما در این گفتگو مایلیم سیر تحولی افکار جامعه روحانیت را از زمان تأسیس جمهوری اسالمی در
برخورد به والیت فقیه و حکومت مبتنی برآن مورد توجه قرار دهیم .هرچند به پیروی از
محدودیتهای ویژه یک گفتگو ،طرح و بررسی موضوع ـ آن هم بدین اهمیت در ایران ـ به اجمال
و فشرده خواهد بود ،اما امیدواریم به مهمترین محورهای دگرگونی اشارهای داشته باشیم.
در آغاز بفرمائید از چه زمانی موضوع به قدرت رسیدن روحانیت و تأسیس حکومت والیت فقیه در
ایران به عنوان دستورالعمل سیاسی و هدف مبارزات این قشر قرار گرفت؟
اشکوری ـ در تبارشناسی نظریة والیت فقیه میتوان ریشههای آن را تا سده پنجم هجری و طرح
«نیابت عامّه فقها از جانب امام غائب» (امام دوزادهم شیعه) پیش برد که در طول حدود هزار سال
در فراز و نشیبهای روزگار و در تعامل با محیط و بر اساس ضرورتهایی سیر تحولی کرده و در
نهایت در شکل کنونی آن در جمهوری اسالمی ایران ظاهر شده و متعین گشته است .اما والیت
فقیه به معنای کنونی آن ،در اواخر دهه چهل شمسی ،به وسیلة آیتاهلل خمینی مطرح و بنیاد نهاده
شد .ایشان در سال  1342در درس خارج فقه خود به مناسبت طرح موضوع ،چند جلسه درباره
ضرورت احراز قدرت سیاسی و طرح حکومت فقهی با فرمانروایی مستقیم فقیهان و مجتهدان
صحبت کرد که یک سال بعد این سخنان به صورت جزوات پلی کپی شده به ایران آمد و دست به
دست گشت .در این زمان البته بیشتر پیروان و مبلغان خاص ایشان آن را میخواندند و تکثیر و
ترویج میکردند .در اواسط دهه پنجاه این جزوات به شکل مطلوبتر و جامعتری در خارج از کشور
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چاپ شد و به ایران آمد و با نامهای مختلف در سطح گسترده پخش شد و تا زمان انقالب به صورت
روزافزونی در جامعه ایران ترویج و تبلیغ شد.
در عین حال در دهه چهل و پنجاه این نظریه چندان جدی گرفته نشد .حتی در میان روحانیون و به
ویژه جوانان و روشنفکران و نواندیشان مسلمان .در سال انقالب تقریبا این نظریه فراموش شد.
طرفه اینکه به میزانی که آیتاهلل خمینی به عنوان واضع نظریه جدید والیت فقیه (= سلطنت فقیه)
شهرهتر میشد و ستاره اقبالش بیشتر طلوع میکرد و در نهایت به صورت رهبر بالمنازع انقالب
درآمد ،نظریه اصلی و بدیع و بنیادینش به فراموشی و خاموشی میگرایید .دلیل اصلی آن شاید همان
سخنان بدیعتر و دموکرات منشانه ایشان در پاریس بود .وقتی ایشان به صراحت از مردم و آرای آنان
به عنوان منشاء قدرت و تأسیس دولت سخن میگفت و وعده میداد «جمهوری اسالمی» مورد
نظرشان همان «جمهوری فرانسه» است ،دیگر چه جایی برای فرمانروایی انتصابی فقیهان (آن هم
از نوع مطلقهاش) باقی میماند .پس از ورود ایشان به ایران و پیروزی انقالب نیز مدتی سخنی از
نظام مبتنی بر والیت فقیه نبود و ایشان نیز به وعده پیشین خود عمل کرد و از تهران پایتخت به
حوزه قم کوچ کرد .در رفراندوم نظام جدید نیز حرف روشنی در این زمینه مطرح نشد .حتی در
پیشنویس قانونی اساسی ،که با همکاری شورای انقالب و دولت موقت تدوین شده و به تأیید و
تصویب مبدع والیت فقیه و رهبر انقالب نیز رسیده و در اوائل تابستان  52منتشر شد ،باز والیت
فقیه و فرمانروایی فقیهان اساسا مطرح نبود و در این قانون جایی نداشت .پس از تشکیل «مجلس
بررسی نهایی پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران» ،زمزمه تازهای مبنی بر طراحی
نظام والیت فقیه در قانون اساسی و در ساختار قانونی نظام جدید آغاز شد و پس از آن پیشنویس
قانون به کلی کنار نهاده شد و قانون اساسی دیگری با محوریت بنیادین دین و نظام دینی ـ فقهی و
زعامت مستقیم فقیهان و مجتهدان شیعی نوشته و تدوین شد؛ قانونی که پس از تقریبا یک دهه باز
هم تحول یافت و در بازنگری آن در سال  22باز هم بر غلظت فقه والیت فقهی و اقتدار همه جانبه
روحانیان افزوده شد.
ــ گفته میشود ،نظریه حکومت والیت فقیه آیتاهلل خمینی و روحانیون هوادار وی مخالفانی نیز
داشت .از میان آیتاهللهای بزرگ و صاحب نفوذ ،چه کسانی و به استناد کدام دالئل با این نظریه
مخالف بودند؟
اشکوری ـ والیت فقیه به معنای حکومت (= سلطنت) فقیه ،از اوائل صفویه مطرح شد .نخستین
واضع جدی و نامدار آن محقق کرکی است که در زمان شاه طهماسب اول میزیست و دستی نیز در
سیاست و اداره امور کشور داشت .او ادعا کرد که حوزه نیابت فقیهان در عصر غیبت ،به حوزه حق
حکومت نیز تسرّی پیدا میکند .البته او بر این گمان بود که فقیهان میتوانند این حق را به
پادشاهان شیعه واگذار کنند و بدین ترتیب مشروعیت مذهبی آنان را تأمین و همکاری ضروری
«علما» و «امرا» را ،که در برخی روایات آمده ،عمال محقق کنند .در همان زمان فقیهان نامدار

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

101

دیگری (از جمله مقدس اردبیلی و شیخ قطیفی) به شدت با این نظریه مخالفت کرده و در نقد آن
حتی کتاب نوشتند .در عصر قاجار و در شرایط ثبات سیاسی نسبی و به ویژه در دوران جنگهای
طوالنی ایران و روس و ورود علما به عرصه سیاست و جهاد ،بار دیگر نظریه گسترش حوزه اقتدار
فقها برجسته و مهم شد .در این دوره فقیه مشهور مال احمد نراقی در کتاب «عوائد االیام» خود به
این موضوع پرداخت و ادعا کرد که سالطین باید در امور مذهبی و احکام فقهی و شرعی از فتاوای
مجتهدان پیروی کنند تا مشروعیت کسب نمایند .در همان زمان فقیهان بزرگ دیگری (از جمله
شیخ مرتضی انصاری) با این اندیشه به مخالفت برخاسته و آن را مردود اعالم کردند .در عصر
مشروطه فقیه برجسته و آزادیخواهی چون نائینی ،به رغم اعتقاد به حق سلطنت فقیه در عصر
غیبت ،در نهایت احراز مستقیم این حق را ناممکن میشمارد و از خیر احتمالی آن در میگذرد .اما
استاد نائینی یعنی آخوند خراسانی به کلی با آن مخالف بود و او حتی چنان والیتی را برای امامان
شیعه نیز قایل نبود .در تاریخ شیعه آیتاهلل خمینی نخستین فقیهی است که برای فقیهان در عصر
غیبت والیت یعنی سلطنت فقیه با قرائت مطلقه قایل شد و ادعا کرد که فقیه خود باید حاکم و
فرمانروا شود .در عین حال اهمیت قضیه در اصل نظریه نیست بلکه اهمیت آن در تحقق و تعین آن
است که به دست خمینی انجام شد و اگر چنین نمیشد به احتمال زیاد مانند شمار زیادی از نظریات
ریز و درشت دیگر به زودی فراموش میشد و چه بسا دیگر هیچ یادی نیز از آن نمیشد.
اما دالیل مخالفت علما با نظریه سلطنت فقیه عمدتا به بنیاد اعتقادی و کالمی شیعه باز میگردد.
شیعه اثنی عشری از همان آغاز معتقد شده که والیت و حاکمیت از آن خدا و رسول اوست و پس از
رسول به علی و فرزندانش از نسل فاطمه انتقال یافته و در دوران پس از غیبت کبرای امام دوازدهم
معتقد شد که سلسله امامان با امام دوازدهم پایان یافته و در واقع در دوازده تن متعین شده است .در
چهارچوب این اندیشه در عصر غیبت امام معصوم و منصوص من عنداهلل ،هر حکومت و سیاستی که
در رأس آن امام برگزیدة معصوم نباشد« ،جائر» یعنی «غاصب» است (غاصب حق معصوم) .با توجه
به این تفکر بنیادی شیعی ،از قرن پنجم به بعد شیعه و علمای شیعه امامی برای احراز قدرت سیاسی
و تشکیل نظام حکومتی تالش و اقدام نکردند و از عصر صفویان به بعد نیز ،به رغم اختصاص حق
فرمانروایی به فقیهان و مجتهدان در نزد برخی از فقیهان شیعی ،باز هم تا زمان ما کسی برای
احقاق این حق اقدام نکرد .چرا که در این صورت ،دچار تناقض عظیم و پارادکس غیرقابل حل
میشدند .اما آیتاهلل خمینی این تابو را شکست و از خط قرمز دیرین شیعی عبور کرد .او نه تنها از
نظریة سلطنت فقیه دفاع کرد بلکه آن را عملی ساخت و نه تنها حکومت فقهی را مشروع (=شرعی)
دانست بلکه حدود اختیارات فقیه سلطان را به اندازه اختیارات نامحدود پیغمبر و امام معصوم
گسترش داد و اعالم کرد که مخالفت با این نوع والیت و حکومت مخالفت با خدا و رسول و امام
معصوم است .این یک رخداد و تحول بزرگ در تفکر کالمی شیعی است و ظاهرا کمتر فقیهی به
پیامدهای نظری و عملی آن اندیشیده است .از پیامدهای مهم این تفکر این است که در سیر
تاریخی خود دو مفهوم مهم «مهدویت» و «ظهور» را لغو و بیمعنا خواهد ساخت (شگفت اینکه در
همین نظام بیشترین و حتی به خرافه آمیزترین شکل از مهدویت و ظهور دفاع و تبلیغ میشود) .در

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

101

عین حال شاید عدم تالش فقیهان برای تصدی مستقیم سلطنت ،تا حدودی به دلیل عدم توانایی یا
احساس عدم توانایی برای تحقق این فکر بوده است .اما این نکته هم قابل تأمل است که نظریه
والیت فقیه در زمانی و در شرایطی محقق شد که حدود هفتاد سال از جنبش مدرن مشروطه و بیش
از نیم قرن از مدرنیزاسیون عصر پهلوی گذشته بود و ظاهرا نمیبایست در ایران معاصر یک
حکومت مذهبی با زعامت فقیهان بنیادگرا به عرصه میآمد .فهم و تحلیل آن بسیار مهم و برای
آینده راهگشاست.
ــ به این ترتیب نظریه سیاسی والیت فقیه تنها یک نظریه در حوزة اندیشه سیاسی اسالمی است و
نه همة آن و منطقاً نه کل اندیشه سیاسی .اگر مقطع سال  48یعنی اوج فعالیت آیتاهلل خمینی و
طرفداران حکومت فقها ـ البته پیش از مرحلة نهائی انقالب اسالمی ـ را در نظر گیریم ،میدانیم که
در آن زمان روحانیونی که معروف است مخالف «حکومت اسالمی» یا حتا مخالف دخالت در سیاست
وقت بودند ،وارد اتحاد عمل با آیتاهلل خمینی شدند .به عنوان نمونه انتشار اعالمیهای در محکوم
کردن و «تکفیر» دادن حق رأی به زنان و ...با امضای مشترک چند تن از آیتاهللهای صاحب نام ـ
نظیر آیتاهلل بروجردی و آیتاهلل شریعتمداری ـ در آن زمان در کنار نام آیتاهلل خمینی.
چگونه در آن مقطع از فعالیت سیاسی دوجریان مخالف در کنار هم قرار گرفتند؟ عمق توافقات
شکلگیری این اتحاد عمل سیاسی تا چه درجهای بود؟ آیا اساساً در آن زمان بحث یا نشانههائی از
اهداف آیتاهلل خمینی مبنی بر تالش برای بدست گرفتن قدرت به دست فقها وجود داشت؟
اشکوری ـ اول دو اشتباه تاریخی در پرسش شما را اصالح کنم .اول جنبش روحانیت در پائیز سال
 41آغاز شد و در آن زمان آیتاهلل بروجردی زنده نبود چرا که وی در بهار  41درگذشته بود .از این
رو ایشان هرگز اطالعیهای با آیات شریعتمداری و خمینی و دیگران در هیچ موضوعی امضا نکردهاند
و طبعا او نمیتوانسته در موضوع حقوق زنان از جمله مسألة رأی زنان بیانیهای را امضا کرده باشد.
گرچه او قطعا با این نوع قوانین مدرن موافق نبوده است .دوم اینکه درست است که علما در مقطع
سال  48و حتی تا انقالب (و بسیاری هنوز هم) با وزیر و وکیل شدن زنان مخالف بوده و هستند و
آن را «خالف شرع انور» میدانند ،اما این به معنی کفر و یا تکفیر نیست .گرچه گاه برخی از
فقیهان ،به ویژه فقیهان سیاسی و حکومتی گذشته و کنونی ،به گونهای در این گونه امور سخن
میگویند که بوی تکفیر میدهد .به هرحال کفر و ارتداد در فقه تعریف و محدودهای مفهومی و
مصداقی خاص دارد.
اما در پاسخ پرسش شما باید بگویم که در مقطع سال  48 – 41که نهضت روحانیت آغاز شد ،نه
آیتاهلل خمینی در اندیشه حکومت و تشکیل حکومت مذهبی و والیت فقیه بود و نه دیگران؛ آنچه
در آن زمان رخ داد در مجموع در تدوام تکاپوهای سیاسی ادواری روحانیت شیعه در چندقرن اخیر
ایران و عراق بود نه بیشتر .هدف آن نیز در مرحله نخست تالش برای رعایت احکام شریعت از
سوی حکومت و در مرحله بعد قطع وابستگی به کشورهای غربی از نظر سیاسی و به ویژه فرهنگی
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بود .در این دو اصل تقریبا تمام روحانیون و مراجع دینی هم رأی بودند .حتی اکثریت روحانیت
مخالف دخالت در سیاست نیز همین گونه میاندیشدند و هنوز هم کم و بیش چنین است.
در دوران انقالب یعنی  52ـ  57نیز تا حدودی چنین بود .در آن دوران نه از سوی علمای منتقد شاه
و سیاستهای او مسأله حکومت مذهبی و والیت فقها مطرح بود و نه حتی آیتاهلل خمینی که حدود
ده سال پیش نظریه والیت فقیه و تز حکومت اسالمی را به عنوان آلترناتیو نظام کهن سلطنتی
ایرانی مطرح بود از نظام سیاسی جدید مبتنی بر والیت فقها سخن گفته بود .گرچه پس از انتشار
متن نهایی پیشنویس قانون اساسی شماری از فقهای ایران به شکلی از والیت و حداقل نظارت
عام فقها و مراجع دینی بر کار دولت و ارکان و نهادهای آن مانند قوة مقننه و قضائیه و حتی مجریه
سخن گفته و از ضرورت آن یاد کرده بودند .این رویکرد گرچه تا حدودی به مقتضای اندیشه سنتی
علما مبنی بر نظارت عالیه مجتهدان شیعه بر کار دولتهای شیعی بود اما در عین حال غلظت و
گستره بیسابقه حوزه نفوذ و اقتدار فقیهان کنونی برآمده از اندیشه تمامیتخواهی این سلسله از یک
سو و تأثیرپذیری آنان از فضای تند و رادیکال ماههای نخست پیروزی انقالب اسالمی و احساس
طعم و بوی لذیذ قدرت و سلطنت دنیوی از سوی دیگر بود.
ــ پیش از هر چیز از سهوی که در پرسش قبل در آوردن نام آیتاهلل بروجردی به جای نام آیتاهلل
گلپایگانی صورت گرفت ،پوزش میخواهیم .در اینجا منظور استناد به بیانیهای بود که در اسفند
1341علیه دادن حق انتخاب به زنان به امضای آقایان مرتضی حسینی لنگرودی ـ احمد حسینی
زنجانی ـ محمد حسین طباطبائی ـ محمد موسوی یزدی ـ محمد رضا موسوی گلپایگانی ـ سید
کاظم شریعتمداری ـ روحاهلل موسوی خمینی ـ هاشم آملی ـ مرتضی حائری صادر گردید.
و اما همان گونه که شرح دادید؛ آنچه از آیتاهلل خمینی به عنوان توضیح پیشینی مبانی نظری
حکومت اسالمی مبتنی بر «والیت فقیه» بجا مانده است در اصل همان کتابچة برگرفته از سلسله
سخنرانیهای ایشان در نجف است .اما توضیح به تفصیل در مبانی دینی و نظری این حکومت
اساساً بعد از پیروزی انقالب و تأسیس حکومت اسالمی صورت گرفت و نظر عموم را به خودجلب
کرد ،از جمله تالشهائی نظیر گردآوری نوشتهها ودرسهای آیتاهلل منتظری در مجموعهای تحت
عنوان «مبانی فقهی حکومت اسالمی» .نظرات مخالفین حکومت دینی ـ مانند کتاب «حکمت و
حکومت» اثر مهدی حائری یزدی ـ حتا سالها بعد از آن در گسترة بسیار محدودتری در اختیار قرار
گرفت.
جریان برخورد فکری در حوزه اندیشه سیاسی در درون جامعه روحانیت چگونه بود ،در میان کدام
اقشار و در چه گسترهای بازتاب داشت و این بازتاب از چه ژرفائی برخوردار بود؟
اشکوری ـ واقعیت این است که استبداد همیشه بزرگترین ضربه را به خودش میزند .داستان
«یکی بر شاخ بن میبرید» درباره نظامهای استبدادی و عامالن اختناق و مخالفان آزادی بیان
صادق است .استبداد با سلب آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده فضای نقد و بررسی افکار و عقاید را
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میبندد و در نتیجه اندیشههای مخالف زیرزمینی میشود و در نهایت آن اندیشههای مخالف بدون
نقد نقادی بایسته مطلوب عموم واقع میشود و در فرجام کار به مثابه اندیشه آزادی و آلترناتیو نظام
حاکم به صحنه باز میگردد و همه را افسون خود میکند .اگر در نظام محمدرضا شاه اندکی آزادی
فکر و آزادی نقد و نقادی وجود داشت و آثار و افکار مخالفان از جمله آیتاهلل خمینی زیرزمینی
نمیشد ،امکان نقد پیدا میشد و در چنان فضایی کتابی چون والیت فقیه ایشان نیز خوانده میشد و
مورد نقد قرار میگرفت و روشن میشد که در انبان آن چیست و در پی چه اهدافی است و
پیامدهای طبیعی آن کدام است .جای انکار ندارد در دهه چهل و پنجاه این کتاب و مانند آن اساسا
به معنای درست و فنی «خوانده» نمیشد تا مورد نقد و بررسی علمی قرار بگیرد.
در آن زمان علما عموما با همان نگرش سنتی خود با تز والیت یعنی سلطنت فقها مخالف بودند .اما
آنان به دلیل مالحظات خاص سیاسی و فرهنگ محافظهکارانه حوزوی در آن زمان از نقد کتاب
خمینی و افکارش خودداری کردند و شاید هم اصال چنین فکری را جدی نگرفتند .اگر کسی مستقیم
و غیرمستقیم سخن نقادانهای در این زمینه میگفت بالفاصله از سوی طالب و حتی جوانان و
دانشجویان مبارز آن روز (حتی جریان الئیک و غیرمذهبی و از جمله مارکسیستهای انقالبی) متهم
به محافظهکاری و یا همکاری با رژیم میشد .گرچه چنین ارتباطی در آن زمان کامال قابل قبول و
حداقل معقول و طبیعی مینمود و میتوانست در پارهای موارد درست باشد .بسیاری از روشنفکران
مذهبی آن دوران (مانند بازرگان ،طالقانی ،شریعتی ،سحابی ،حنیفنژاد) و پیروانشان نیز به گواهی
آثارشان یا به کلی با مفهومی به نام حکومت دینی مخالف بودند و یا حداقل با حکومت دینی ـ
فقهی ـ روحانی موافق نبودند .اما آنان نیز یا غالبا کتاب والیت فقیه را به درستی نخوانده و به لوازم
قطعی آن توجه نکرده بودند و یا آن را جدی نمیگرفتند و یا در نهایت به دلیل مالحظات سیاسی از
نقادی جدی آن تن میزدند .آنان در آن زمان همین که روحانیت محافظهکار شیعه به عرصه
سیاست آمده و چهرهای چون آیتاهلل خمینی را پرورده خرسند بودند .قابل تأمل اینکه برخی از
پیروان آیتاهلل خمینی نیز در آغاز با این نظریه چندان موافق نبودند اما هرگز به نقد علنی آن دست
نزدند .از جمله آیتاهلل ربانی شیرازی بود که امروز از نقد او نامهای در دست است که در اوائل دهه
پنجاه به سید حمید روحانی در نجف نوشته و در سال  57در جلد اول کتاب «تحلیلی از نهضت امام
خمینی» تألیف حمید روحانی منتشر شده و اکنون در اختیار همه است .او در آن نامه نقدهای قابل
توجهی به آرای خمینی وارد کرده که ایکاش به جد پیگیری میشد .نمونه دیگر مخالفت
حجتاالسالم سیدعلی خامنهای آن روز و آیتاهلل و رهبر کنونی جمهوری اسالمی امروز با تز
والیت فقیه است .یکی از شخصیتهای معتبر و مبارز قدیم مشهد و از دوستان قدیم خامنهای نقل
میکند (و من خود بارها از ایشان شنیدهام) که روزی آقای خامنهای به درب منزل من آمد و
جزوهای را به من داد و گفت این را مطالعه کن تا بعد با هم صحبت کنیم .قبول کردم .جزوه را
خواندم .کتاب والیت فقیه آیتاهلل خمینی بود .چندی بعد خامنهای به منزلم آمد .نظرم را در مورد آن
پرسید .من در مجموع نظر مساعدی داشتم و گفتم به هرحال سخن قابل توجهی است .ایشان بر
خالف انتظار من به شدت با این فکر مخالفت کرد و برای مخالفت خود استدالل کرد و از جمله
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گفت که مگر با این افکار علما و این آقایان میتوان مملکت را اداره کرد! (به دلیل عدم کتابت
سخن راوی نقل به مضمون است) .حال چه شد که حتی کسانی چون ایشان در آستانة انقالب و به
ویژه پس از آن یکسره مدافع والیت فقیه شدند ،داستانی دیگر و پدیده قابل مطالعهای است .در عین
حال نمیتوان انکار کرد که تز والیت فقیه در مجموع در فضای افسونزده دهه پنجاه نزد شماری از
جوانان مذهبی و متفکران نوگرای مسلمان اندیشهای مترقی و نو تلقی میشد .به ویژه با اینکه کتاب
«بعثت و ایدئولوژی» بازرگان (که در سال  42منتشر شد) و سخنرانی «امت و امامت» شریعتی (که
اندکی پیش از ارائه والیت فقیه خمینی عرضه شد) ،هیچ نسبتی با اندیشه فقهی و حوزوی خمینی
ندارند (و اصوال این دو شخصیت حداقل با حکومت روحانیون مخالف بودند) ،در عین حال نمیتوان
انکار کرد که به نوعی با اندیشه سنتی والیت فقیه (که در آن زمان کامال نو مینمود) پیوند خورد و
حتی میتوان گفت در ذهن بسیاری از جوانان مذهبی زمینه ساز این فکر و توجیه کنندة فرمانروایی
روحانیان و مجتهدان شد.
اما در دوران پس از انقالب نیز نقد جدی از والیت فقیه انجام نشد .گرچه در اوائل به ویژه در سال
 52به مناسبت انتشار متن پیشنویس قانون اساسی و آنگاه اوج آن در زمان طرح بحث والیت فقیه
در مجلس بررسی قانون اساسی نقدهای زیادی به طور مستقیم و غیرمستقیم از اندیشه والیت فقیه
در مطبوعات و سخنرانیها و بیانیهها صورت گرفت اما اوال این نوع نقدها غالبا سیاسی بودند و ثانیا
جدی و فنی نبودند و عموما از سوی افراد غیرمتخصص انجام میشد .اما این همه در فضای آشفته
اوائل انقالب و در پرتو درخشش استثنایی رهبر انقالب و خشم و خروش ایشان و پیروانش (که با
شعار :حزب فقط حزب اهلل ،رهبر فقط روحاهلل تمام فضا را در تسخیر خود درآورده بودند) شنیده نشد.
بعدها برخی از گروههای مذهبی نوگرا و غیر روحانی تا حدودی به نقد تز والیت فقیه پرداختند .از
جمله برخی پیروان فکری علی شریعتی (از همه جدیتر گروه «آرمان مستضعفین») و نهضت آزادی
ایران به صورت مکتوب و تا حدودی استداللی به نقد این نظریه اهتمام کردند که در مجموع بازتاب
مثبتی در بخشی از جوانان و درس خواندهها داشت .در میان روحانیان و مراجع نامدار تا آنجا که من
به یاد میآورم نقد جدی و مستقیم و به ویژه مکتوبی نسبت به اندیشه والیت فقیه و نظام حاکم با
رهبری آیتاهلل خمینی صورت نگرفت .قطعا کسانی چون آیات شریعتمداری و گلپایگانی نظرا و
عمال انتقادهای جدی به این فکر و این نظام داشتند اما کمتر ابراز کردند و اگر هم مخالفتی انجام
شد بیشتر پراتیک و سیاسی بود و چندان به مبانی نظری والیت فقیه و دیگر آموزههای دینی حاکم
و رایج توجه نشد .از جهات دیگر مخالفتهای این عالمان از جمله آیتاهلل قمی ،عمدتا از موضع
دموکراتیک و مترقیتر نبود بلکه از موضع سنتیتر و محافظه کارانهتر بود .از آنجا که این
رویکردهای انتقادی اوال عمدتا سیاسی و محافظهکارانهتر بود و ثانیا فاقد مبانی استداللی جدی
دینی و فقهی بود ،چندان بازتاب علمی و عملی ایجاد نکرد .البته نباید فراموش کرد که شدت خفقان
حاکم بر حوزهها و بیشتر از همه در قم ،تا حدودی مانع ارائه افکار انتقادی علنی و مکتوب بوده و
هست .حتی بعدها برخی آموزههای انتقادی و تعدیل کننده آیتاهلل منتظری در این زمینه نیز ،با
واکنش تند حاکمیت مواجه شد .این رویکردهای انتقادی بیشتر در طالب جوان و کمتر وابسته مؤثر
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بود .گرچه علمای سنتی مخالف والیت فقیه نیز تلویحا و گاه تصریحا اما غیر رسمی از آن استقبال
کردند.
شاید در این میان کتاب کم و بیش مهم «حکمت و حکومت» دکترمهدی حائرییزدی یک استثنا
باشد .چرا که حداقل در این دوران اوال از سوی یک روحانی (گرچه بیشتر دانشگاهی نه حوزوی)
نوشته شده و ثانیا بر بنیاد مبانی فلسفی و کالم و فقه سنتی استوار شده (گرچه آشکارا از افکار
لیبرالی مدرن متأثر است) و ثالثا از یک انسجام نظری و سازگاری درونی برخوردار است و این همه
از امتیازات کتاب است .اما میدانیم که این اثر در ایران هرگز به طور رسمی منتشر نشد اما در عین
حال در سطح وسیع خوانده شد .از میزان تأثیرگذاری آن در حوزه و در میان علما اطالع خاصی ندارم
اما در میان دانشگاهیان و پژوهشگران اعم از مذهبی و غیرمذهبی کم و بیش با استقبال مواجه شده
و به نظر میرسد با گذشت زمان اهمیت سیاسی و دینی آن آشکارتر خواهد شد .باید افزود که دو
کتاب «نظریههای دولت در فقه شیعه» و «حکومت والیی» اثر روحانی نواندیش دکترمحسن کدیور،
که در دهه هفتاد پدید آمدهاند ،مهم و قابل توجهاند و در این دو کتاب نویسنده به شکل پژوهشی و
مستند و روشمند نظریهای سنتی و کنونی حکومت مذهبی و فقهی را نقد کرده است.
ــ پس از تجربه سی ساله جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت فقیه و حضور گستردة روحانیت در
قدرت و نهادهای مختلف آن ،چه جمعبندی امروز میتوان از نظر دگرگونی در صفبندی میان
مخالفین و موافقین حکومت فقها در میان پایگان دینی شیعه ارائه داد؟ آیا میتوان گفت توازن ـ
حداقل از نظر فکری ـ به پیش از بدعت آیتاهلل خمینی بازگشته است؟
اشکوری ـ به هرحال تجربه ورود مستقیم روحانیت به عرصه قدرت سیاسی و تأسیس حکومت دینی
(نظام والیی) یک رخداد مهم و اثرگذار در تاریخ شیعه و در چارچوب تفکر و ایدئولوژی رسمی شیعه
است و ،چنان که گفتم ،آثارش را به خوبی آشکار نکرده است .امروز میتوان گفت که اگر نظام
مبتنی بر والیت فقیه توانسته بود نظامی و جامعهای را سامان دهد که در آن هم دین مردم از نقش
مفید و مثبت برخوردار بود و هم دنیای هم به سامان بود و در مجموع میتوانست یک الگویی موفق
و نوینی در جهان امروز ارائه دهد (الگویی که میتوانست متفکری چون فوکو را نیز به هیجان آورد)،
در این صورت وضع به گونهای دیگر میبود و امکان بقا وجود داشت ،اما با وضعیت فعلی دیگر
شانسی برای بقا و به ویژه الگو شدن نظام والیی باقی نمانده و در این شرایط به نظر میرسد که
اکثر علمای سنتی (کسانی که از آغاز هم موافق چنین حکومتی نبودند) با ورود مستقیم دین و فقه و
فقیهان به عرصه قدرت و سیاست موافق نیستند و مدافعان نخستین والیت فقیه و نظام دینی غالبا
آشکار و پنهان به صف مخالفان و منتقدان پیوستهاند و در این میان شماری اندک به طور صریح از
چنین الگویی دفاع و حمایت میکنند .بنابراین میتوان گفت اکثر روحانیون و فقیهان با نفوذ شیعی
در ایران و عراق از اندیشه سنتی شیعه مبنی بر عدم مشروعیت دینی هر حکومتی در عصر غیبت و
فکر عدم ورود علما به عرصه قدرت سیاسی پیروی میکنند.
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ــ از انقالب مشروطه به این سو «نظارت عالیه مجتهدان شیعه بر کار دولتهای شیعه» محدودترین
حد انتظارات پایگان دینی در تأثیر بر سیاستها و اعمال نفوذ بر روند تحوالت کشور بوده است.
سطحی محدودتر از این ـ اگر به بیاعتنائیهای عارفانه فردی و بعضاً صوفیانه گروهی به موضوعات
سیاسی و قدرت ،نیانجامد ـ چه معنا و مصداقی مییابد؟ آیا در حوزة تأثیر و نفوذ اخالقی میماند؟ آیا
این همان «انتظار حداقلی از دین» مورد نظر نواندیشان دینی است؟
اشکوری ـ گرچه عدم احراز قدرت سیاسی و عدم تسخیر دولت به وسیله فقها تا حدودی راه را برای
عرفی شدن حکومت و قانون باز میکند اما واقعیت این است اگر علما همچنان انتظار داشته باشند
که رعایت احکام «شرع انور» در مقام تقنین و اجرا الزم است و خود باید براین مهم نظارت داشته
باشند ،تناقض نظام عرفی (دموکراسی پارلمانی) با شرع و شریعت و تئوکراسی حل نخواهد شد.
تجربه جمهوری اسالمی ،که در آن ترکیبی از هر دو مدعا وجود دارد ،نیز این مدعا را ثابت میکند.
فکر میکنم باالخره مسلمانان و به طور خاص فقها باید قبول کنند که در نهایت برای حفظ منزلت
دین و نیز رعایت مصالح اجتماعی و رعایت مصالح دنیوی مؤمنان راهی جز دست کشیدن از
مدعیات دیرین مبتنی بر دین تامگرا و فقه و اجتهاد حداکثری (یعنی قرار دادن تمام امور زندگی در
قلمرو دین و شریعت با مدل «احکام خمسه») و واگذار کردن دنیای مردم (به تعبیر قران «امر») به
خودشان نیست .حداقل امروز باید فقیهان واقعا متدین و با اخالص فهمیده باشند که تمرکز قدرت
دینی و حکومتی در نهاد روحانیت جز تباهی دین و دنیای مردم نتیجهای ندارد.
ــ از فقدان «نقد جدی» به تز «والیت فقیه» از سوی روحانیون صاحب نام گفتید .خودداری از
همکاری و همراهی و مخالفت بخش قابل مالحظهای از آیتاهللهای بزرگ در بخش سنتی ،با رفتار
و سیاستهای آقای خامنهای و دولت احمدینژاد را به چه تعبیر میکنید؟
اشکوری ـ این نوع اتنقادها و مخالفتها برآمده از چند علت است .یکی به همان نگاه حرمت
حکومت شرعی در عصر غیبت بر میگردد که البته در شرایط رهبری آقای خامنهای و بیشتر در
سالیان اخیر زمینه و عینیت بیشتری پیدا کرده است .دیگر به گفتارها و رفتارهای خاص احمدینژاد
و گروه و خواص ایشان (به طور خاص اسفندیار رحیم مشایی) باز میگردد .این گروه نشان داده
است که نه به نهاد روحانیت اعتقادی دارد و نه چندان به همان حکومت فقهی ـ شرعی مورد ادعای
فقیهان والیتمدار اهمیت میدهد .اینان آشکارا میبینند که این باند به هیچ معیاری (شرعی و یا
عرفی و مصالح ملی قانونی) پایبند نیستند .از این رو خامنهای نیز ناچار در نهایت ،به رغم بهای
گزافی که تا کنون بابت حمایت بیدریغ از احمدینژاد داده است ،مجبور شده در برابر دولتیان
بیاصول بیایستد .گرچه رهبری و حامیانش از جمله کسانی چون مصباح یزدی خود این راه را
گشودهاند و تمام مرزها را در نوردیدهاند .اما روشن است که این همه نقد به معنای مورد نظر در
بحث قبلی ما نیست .منظور نقدهای جدی تئوریک و بنیادی است که همچنان جایش خالی است.
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ــ مضمون این مخالفتها ـ از سوی بخشی از روحانیت سنتی ـ با مضمون انتظارات و مطالبات
مردمی که به طور فعال مخالف حکومت هستند ،چه رابطه و نسبتی با هم دارند؟ همسو یا با سمت و
سوئی متفاوت و شاید هم متضاد؟
اشکوری ـ به استناد مواضع فکری اعالم شده علما و فقها ،باید گفت متأسفانه اغلب افکار انتقادی
آنان با گفتمان غالب جنبش سبز و مدنی دو سال اخیر ایران ،چندان سازگار نیست و حتی باید اذعان
کرد که در موارد بسیاری در تعارض مطالبات اساسی و اعالم شده جنبش است که در خیابانها و
بیانیهها و حتی به وسیله کسانی چون موسوی و کروبی انعکاس یافته است .روشن است که گفتمان
دموکراسیخواهی و تحقق حقوق بشر و جامعه مدنی مدرن نه با حکومت دینی ـ فقهی سازگار است
و نه حتی با مشروط کردن حکومت و دولت به رعایت احکام شرعی و در نهایت با نظارت عالیه فقها
بر کار قانونگذاری منطبق است .گوهر جامعه مدنی و نظام دموکراتیک و حقوق بشر بر بنیاد برابری
حقوقی تمام شهروندان استوار است و فقه موجود اسالمی هرگز چنین برابری را نمیپذیرد.
ــ از نظر خود شما «نقد جدی» به حکومت فقها از چه ژرفائی باید برخوردار گردد؟ در این نقد با
نقطه آغازین اندیشه سیاسی شیعه ـ جائر دانستن هر حکومتی حتا حکومت فقها در دوران غیبت ـ
چگونه باید برخورد شود؟ از منظر دینی ،دفاع از یک حکومت مبتنی بر اراده ،انتخاب و حق
قانونگذاری مردم چه مبنائی دارد؟
اشکوری ـ ببنید .نقد و پاالیش نظریه ضرورت تأسیس حکومت دینی و به طور خاص اندیشه شیعی
باید از همان نخستین گزاره آن باشد یعنی گزاره «حکومت از آن خداست» .از قرون نخستین این
اندیشه به شکل هِرمی بدین سان سامان یافته است :حکومت از آن خداست و بعد خداوند این حق را
به پیامبر واگذار کرده است .در اسالم سنی این نوع فرمانروایی در دوران پس از پیامبر به مردم
واگذار شده است .هرچند در عمل از همان قرن نخست (به طور خاص از زمان عبدالملک مروان
اموی) سنیان نیز به شکلی منشاء قدرت و دولت را به خدا و دین منسوب کردند .اما در شیعه این
هرم با اعتقاد به حق انحصاری فرمانروایی (خالفت) به امام علی تداوم پیدا میکند و با تسلسل آن
در آلعلی از نسل علی و فاطمه کامل میشود .البته بعدها برای پر کردن خالء رهبری و خالفت در
عصر غیبت ،نظریه والیت فقیهان ابداع میشود .روشن است که در دو گزاره بنیادین «حق
انحصاری حکومت برای خداوند» و «واگذاری این حق به پیامبر اسالم» بین عموم مسلمانان و علما
تفاوت چندانی نیست به اصطالح فکری است اجماعی.
حال وقت آن رسیده است که در این نظام اعتقادی و کالمی و فقهی تجدید نظر شود و این تجدید
نظر باید از همان نخستین گزاره آغاز شود .پرسیده شود آیا واقعا حق فرمانروایی از آن حق خداوند
است؟ دلیل عقلی و نقلی قابل اعتنایی برای اثبات این مدعا وجود دارد؟ اگر روشن شود که نه تنها
دالیلی برای اثبات این مدعا وجود ندارد بلکه اصوال طرح این موضوع و نسبت دادن فرمانروایی به
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خداوند ثبوتا و اثباتا لغو و بیمعنی است .به نظر میرسد که یک بدفهمی عمیق و یا خلط مفاهیم از
دو واژه «والیت» و «حکومت» در قرآن رخ داده است .والیت و حاکمیت انحصاری خداوند بر عالم
و آدم امری اعتقادی و تکوینی است و هیچ ربطی به فرمانروایی مورد بحث (مثال ریاست جمهوری و
یا نخست وزیری و وزارت و کالت و )...ندارد .در این صورت سخن گفتن از واگذاری این حق به
پیامبر و پس از آن به دیگران بیمعنی و لغو خواهد بود (در سلسله مقاالت «سیما و سیره محمد در
قرآن» که اکنون در وب سایت من منتشر میشود به این موضع پرداختهام) .به هرحال تمام دستگاه
فکری و سنت اندیشگی کالمی و فقهی مسلمانان و علما (به ویژه اهل تشیع) محتاج نقد و بازنگری
جدی است و تا چنین واکاوی صورت نگیرد ،با نظریه پردازیای ناقص و نصفه و نیمه در نهایت راه
به جایی نمیبریم.
ــ روحانیت شیعه در ایران تا چه میزان آمادگی پذیرش چنین دیدگاههائی را دارد؟ با فراهم بودن
امکان سلطه بر ابزار قدرت و سهولت پیشبرد اهداف دینی خود ،برای این قشر اجتماعی چه انگیزه و
مشوقی برای ترک قدرت و در پیش گرفتن «زیست مؤمنانهای» که شما از آن سخن گفتهاید،
میماند؟
اشکوری ـ گرچه با توجه به تجربه ناکام جمهوری اسالمی ،تا حدود زیادی آمادگی برای ترک قدرت
در مسلمانان و علما و اندکی تعدیل در مدعیات پیشین پیدا شده است اما به لحاظ نظری چندان
آمادگی برای نقد ریشهها و بنیادهای معرفتی اهل دیانت و فقها دیده نمیشود .روشن است که
داستان نقد ریشهها ،داستان دگرگونی عظیم در باورهای هزار و سیصد ساله است و تکان دادن آن
کار سادهای نیست .سنت متصلب به راحتی نقد نمیپذیرد .به ویژه مسئله نقد به موقعیت و منزلت و
منافع فردی و صنفی روحانیت و در نهایت مسئله «اتوریته» نیز گره خورده است.

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

110

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

111

فصل اول :گسترهی دین در حیات اجتماعی ایرانیان

تاریخ پیدایش نظم حقوقی در ایران
گذر از قانون فقهی به نظام عرف قانونی
دکتر محمدرضا خوبروی پاک
بهمن 1322
ــ با جنبش مشروطه و توسط نخستین روشنفکران این جنبش ،اندیشه قانونخواهی و اساساً موضوع
چگونگی استقرار نظم قانونی در کشور مطرح گردید .اما پیش از آنکه ایران برای نخستین بار به
جرگه کشورهای دارای قانون اساسی بپیوندد و دارای مجموعه قوانین در زمینههای دیگر بشود ،اگر
ممکن است بفرمائید؛ نظم در جامعه چگونه برقرار میشد و جایگاه احکام و فرامین دینی در تنظیم
مناسبات اجتماعی و میان مردم چه بود؟ آیا تعهد افراد به فرامین دینی صرفاً جنبه ایمانی و شخصی
داشت ،یعنی بصورت انجام فرائض دینی بود یا یک ساختار سیاسی و قوه قهریهئی نیزضامن اجرای
آن بود؟
خوبروی ـ در پیش درآمد پرسشتان از پیدایش مفهوم قانون یاد کردید .در مصاحبه پیشین با شما،
پیشینه تاریخی اندیشه قانونخواهی را بررسی کردیم و از دیوانیان برجستهای چون بزرگمهر،
عمیدالملک ابونصر کُندری ،خواجه نظامالملک طوسی ،خواجه نصیرالدین طوسی یاد کردیم .این
اندیشه سپس در دوران نوین هم ادامه یافت.
گفتگوی پر تشویش و دغدغه عباس میرزا نایبالسلطنه ،پس از شکست ایران از روسیه ،با فرستاده
دولت فرانسه که در آن نایبالسلطنه به دنبال یافتن علل شکست ایران بود نشان دلمشغولی
سرآمدان ایرانی در آن دوره است.
در پیش درآمد پرسشتان اصطالح نظم حقوقی ( )legal systemرا بکار گرفتهاید که به خاطر درست
بکار بردن آن از شما سپاسگزارم .شما نظم حقوقی را به معنای صحیح آن یعنی مجموعه قوانین و
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قواعد و عرف معتبر که حاکم به روابط اجتماعی مردم برای ایجاد نظم عمومی و حفظ منافع جامعه
است؛ بکار بردید .بنا براین پاسخ به پرسش یا پرسشهای شما شامل حقوق خصوصی و حقوق
عمومی ،هر دو میشود.
میدانید پیش از صفویان ،یعنی در درازای نهصد سال ،ایران دارای دولتی متمرکز نبود و نظام
قضائی آن بر اساس فقه اهل سنت قرار داشت .به هنگام تاسیس سلسله صفویان ،شعیان در اقلیت
شمارشی بودند بطوری که تنها یک سوم از مردم تبریز خود را شیعه میخواندند .در زمان صفویه فقه
امامیه رسمیت یافت اما «در همه تبریز حتی یک کتاب فقه شیعه نیافتند» (امین .)331 ،شاه
اسماعیل ،محقق کَرَکی ،از علمای جبل عامل لبنان ،ر ابه ایران آورد که در زمان سلطنت شاه
تهماسب نایب امام خوانده شد و شاه اجرای حکم او را بر همه حکام و ُعمال الزامی و واجب دانست.
در دوران صفویه کوششهائی برای محدود کردن محاکم شرعی که پیش از این در «دوره
سلجوقیان ...در چارچوب دستگاه حکومت گنجانده بودند و قرار دادن آن در زیر نظر مقامهای غیر
مذهبی» قرار داشت به عمل آمد (لمبتون  .)342از این زمان است که قضاوت در ایران به دو بخش
شرعی و عرفی تبدیل شد و دیوان بیگی نظارت بر دادگاههای عرفی که وظیفه رسیدگی به «احداث
اربعه» را داشتند بر عهده گرفت (راوندی  .)888منظور از احداث اربعه جرمهای :قتل ،تجاوز به عنف،
ضرب و جرح منتهی به نقص عضو و دزدی است .دعاوی مدنی در زمان صفویه و امور مربوط به
احوال شخصیه ،بویژه در شهرها ،بوسیله دینورزان و بر اساس فقه شیعه انجام میگرفت.
صفویه از سه عامل مذهبی ،عرفانی و ایرانی برای مشروعیت خود استفاده میکردند .شاه اسماعیل
خود را علی ،مهدی ،و حتی گاهی خدا میخواند .جانشینان او خود را از بازماندگان امام موسی کاظم
و نماینده امام غائب میدانستند .در میان صوفیها ،بویژه در میان ایلهای ترکمن ،آنان مرشد کامل
و راهبر نامیده میشدند و سرانجام آنکه خود را از نوادگان یزدگرد هم میدانستند که گویا دخترش
به همسری امام حسین در آمده بود .استفاده از هریک از این سه عامل بستگی به زمان داشت.
در دوران نادر شاه ( 1115خ  1732/م تا سال  1747 / 1182م) قدرت دولت برقرار شد و ساختار
سیاسی صفویه تولدی دیگر یافت دینورزان با سیاست نادر ،که میخواست مذهب شیعه شاخه
پنجمی از مذاهب اسالمی باشد ،همراه نبودند این سیاست نادر برای مقابله با سلطان عثمانی و
امپراتوری مغولی هندوستان بود؛ اما ،دینورزان اقدام نادر را نوعی شیعه ناقص و یا تلفیقی
میدانستند( .فوران  .)133از کارهای جالب نادرشاه مصادره موقوفههای دوره صفوی بود.
موقوفههائی که درآمد آن به عنوان نذر و یا کمک به دینورزان میرسید .نادر همه درآمد آن گونه
موقوفهها را برای پرداخت هزینههای ارتش اختصاص داد (امین .)377
با روی کار آمدن کریم خان در سال  1189خ 1751 /م ،در فاصله سالهای  1721 / 1141م تا
سال  1151خ 1771 /م دینورزان موقعیت خود را تثبیت کردند و آنانی که به علت فشار نادر و
اوضاع ناگوار اقتصادی به عراق رفته بودند به ایران بازگشتند.
به نوشته محیط طباطبائی ،کتاب معروف شرایع نوشته محقق حلّی ،در زمان کریم خان زند به عنوان
قانون الزم االجرا شناخته شد (امین  .)379در هر دو دوره افشاریه و زندیه ،امور مربوط به احوال
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شخصیه ،بویژه در شهرها برابر فقه امامیه بوسیله دینورزان و در خارج از شهرها برابر سنتهای
قومی و محلی زیر نظر روسای قبیلهها در مناطق ایلی حل و فصل میشد .دیوان بیگیِ دوره صفویه
نام خود را به «امیر دیوان» داد که به احداث اربعه رسیدگی میکرد.
در پایان دوره زندیه و آغاز برآمدن قاجاریه بود که پژوهش و تدوین اصول فقه حاوی اصول
استداللِ عقلیِ استباطِ احکام شرعی فرعی رونق گرفت و دینورزان اصولی به دینورزان اخباری
برتری یافتند .به این مختصر که اصولیها حدیثهای غیر موثق را نمیپذیرفتند و معتقد به تقلید
مردم از مجتهد اعلم بودند .در حالی که اخباریها مرجعیت را قبول نداشتند و حق حکم و فتوی را از
آنِ آنان نمیدانستند و بر این باور بودند که میتوان فروع دین را از حدیثهای معصومان استنباط
کرد و نیازی به مرجع نیست.
جمعبندی دوران پس از صفویه تا قاجاریه در مورد قانون و اجرای آن را میتوان به نقل از زرین
کوب چنین آورد که در دورانی نزدیک به یک سده« :استبداد پادشاه و حکام وی همچنان خشونت
آمیز ...نظارت امنای مذهب بر افکار و آراء هم چنان بیمنازع بود( ».زرین کوب .)727
در مدت یکصد و شصت سال از کشتن نادر شاه افشار ( 1182خورشیدی 1747/م) تا متمم قانون
اساسی مشروطیت ( 1825خ 1917/م) نظام حقوقی ایران در حقوق خصوصی بر اساس فقه شیعه و
در حقوق عمومی بر اساس قواعد و اصول دیوانی نامدوّن قرار داشت .نهادهای قضاوت ،در این دوره
یکصد شصت ساله ،در اختیار حاکمان شرع و حاکمان عرفی بود .در این نوشته ،منظور از واژههای
حکّام یا حاکمان عبارتند از حکّام شرع ،والیان ،حاکمان ،نایب الحکومهها و گاهی روسای ایالت و
عشایر.
دوران قاجاریه از بسیاری جهات تاریخی و حقوقی دارای ویژگیهائی است .در این دوران ،شاه مانند
گذشته از قدرتی پر دامنه بر خوردار بود .استبداد و خودکامگی تا پائینترین سطوح دولت نفوذ داشت.
در حوالی سال 1179خ 1211 /م دیوانساالری دوران جنینی خود را میگذراند ،اما در سالهای
 1879خ ،دستگاه حکومتی دولتی رشد کرد و به صورت نوینی در آمد.
حکام والیتها در آغاز از میان خانوادهها و قبایل بزرگ برگزیده میشدند و تعداد زیادی از
شاهزادگان قاجاری به این مقام منصوب میشدند .حکام از خودمختاری نسبتاٌ گستردهای در قلمرو
خویش برخوردار بودند و بخش اعظم مازاد قلمرو خود را نزد خود نگاه میداشتند( .فوران  814و
 .)815در همین دوران هیچ شورش ایلی به استقاللِ محلی کامل یا استقرار دودمان جدید پادشاهی
نینجامید ولی این به معنای قدرت و اقتدار دولت قاجار نبود .زیرا خانها و سرکردگان ایلی از سودای
سلطنت دست کشیده و در بافت سرآمدان کشور ادغام شده بودند.
در این دوران دو رویداد مهم در نظام قضائی کشور تاثیر گذاشت .نخست افزایش قدرت دینورزان
اصولی و موضوع «والیت» فقیهان است که برای نخستین بار در این دوره آغاز و مطرح شد .رویداد
دیگر برقراری روش قضاوت کنسولی یا کاپیتوالسیون پس از شکست ایران در جنگ با روسیه است.
از ویژگی دیگر آن دوران ،گسترش اقتدار دینورزان به قلمرو اجتماعی ـ سیاسی و سپس افزایش
شمار آنان است .امتیازات دینورزان در این دوره را تنها میتوان با دوره پایانی صفویان مقایسه کرد؛
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با این تفاوت که پادشاهان صفوی ،همانگونه که در پیش گفته شد ،خود را دارای ریشه مذهبی
میپنداشتند در حالی که پادشاهان قاجاریه این ادعا را نداشتند .از این روی ،خود را «مرشد کامل»،
«صاحب کرامت» و یا «کلب آستان علی» تصور نمیکردند و وابستگی آنان به ایل ظفرمند قاجار!!
بیشتر بود.
پس از آقامحمد خان ،اقتدار دینورزان به آنجا رسید که فتحعلی شاه برای تثبیت موقعیت خود و به
دست آوردن مشروعیت مذهبی بر آن شد که سلطنت را به نیابت از مجتهدان در اختیار گیرد .پیآمد
این سیاست ،محبوبیت موّقتی برای شاه و گسترش چشمگیر قدرت برای دینورزان بود .فتحعلیشاه
( 1797ـ « )1234درست مثل شاه تهماسب اول ،سلطنت خود را همچون شغلی که از جانب امثال
میرزا ابوالقاسم قمی به او تحویل شده بود تلقی میکرد» (زرین کوب .)797
طرفه آنکه شخص فتحعلیشاه با همه خسّت و مال دوستی معروفش «بانی و سازنده مدرسه
فیضیه» قم است( .زرگرینژاد  )15از نمونههای دینورزان صاحب قدرت میتوان از آقا سیدمحمد
اصفهانی معروف به مجاهد نام برد .او همان کسی است که فتوی برای جنگ با روسیان را داد و
دیگر شیخ جعفر نجفی نویسنده کتاب کاشفالغطا است که به شاه اجازه دریافت خراج را داد (همان
 .)24مقتدرترین دینورز دوران فتحعلیشاه سیدمحمدباقر شفتی است؛ وی در زمان سلطنت محمد
شاه قاجار ،به تحریک دکتر مکنیل ،فرستاده دولت بریتانیا ،لشکر کشی محمدشاه قاجار به هرات را
خطا دانست و میخواست خود مدیری ( )Autonomieرا در اصفهان برقرار کند( .ناطق )52 ،که
سرانجام محمدشاه مجبور به لشگر کشی به اصفهان شد.
در پیش گفتیم که اندیشه قانونخواهی در میان دیوانیان ایران پیشینهای دراز دارد .از میان
دولتمردان دوره قاجاریه ،قائممقام فراهانی ،در سال  1813خ  1234 /م  /سالهای پایانی فتحعلی
شاه مجلس وزرا را ترتیب داد .این نهاد را دیوانخانه یا دیوان عدالت نیز نامیدهاند و آن را ،در برابر
محاکم شرعی ،عالیترین مرجع قضائی عرفی هم خواندهاند (امین .)329
دو شخصیت بزرگ سیاسی ایران :امیر کبیر با احترامی که برای قانون و خیالی که برای
کنستیتوسیون داشت ،و دیگری میرزا حسین خان سپهساالر مانند دیگر دیوانیانی که در پیش نام
بردیم در ادامه تداوم دبیری در ایران قصد تاسیس دولت قانونی را داشتند .اما ،دینورزان مانند دوره
صفویه بر «تمام امور مسلط و در همه شئون صاحب دخل بودند( ».زرین کوب .)797
دکتر جواد طباطبائی ،به حق ،نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه را دهههای بیاعتباری سنت قدمائی
خوانده است؛ زیرا در این دوران «گروههایى از ایرانیان داخل و خارج کشور به شیوههاى دیگرى به
اندیشیدن روى آوردند که از آن پس روشنفکرى خوانده شد»( .از مصاحبه دکتر جواد طباطبائی با
حامد یوسفی درباره کتاب تاملی درباره ایران)
نمونههائی از این شیوهِ نوین اندیشیدن را میتوان در قوانین آن دوره دید به این خالصه که:
فرمان تاسیس شورای دولتی از سوی ناصرالدین شاه در سال  1837خورشیدی ( 1252م)؛
منشور مصلحتخانه آذر ( 1832نوامبر)1259؛
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قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت خانههای ایران ،در  119ماده در اردیبهشت 81( 1851می)1271
به همراه دستورالعملی به نام «تحدید حدود فیمابین حکام و رعیت»؛
نحستین طرح رسمی قانون اساسی ،بنا به نوشته آدمیت ،مبتنی بر ده اصل در  1851خورشیدی (ه
)1278؛
الیحه تشکیل دربار اعظم که از آن به نامهای «مجلس شورای دربار»« ،مجلس وزرای مسئول»
«هیئت وزرا» یا دارالشورای کبری نیز یاد کردهاند در  3آبان  84( 1851اکتبر )1278؛
دستورالعمل همین طرح به نام «دستورالعمل کارگذاران دولت و قرار مشاورات مجلس دربار اعظم»
در برابر با  11فروردین  31( 1858مارس)1273؛
کتابچه تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه ایران در  1858خورشیدی ( 1274میالدی)
دستورالعمل حکام در سال  1822خورشیدی ( 1227میالدی).
مالحظه میکنید که در مدت  89سال  9فرمان ،طرح و دستورالعمل برای خدمات عمومی و قواعد
رابطه نهادهای دولتی با مردم تهیه شد.
اما ،به اقتضای حکومت استبدادی ،نبود آزادی و قانون ،عدم امنیت قضائی با چهره کریه خود به
مردم حکومت میکرد و عامه مردم گرفتار حاکمان (شرعی و عرفی) بودند .آبراهامیان ،قاجاریه را
خود کامگانی بدون ابزار خودکامگی مینامد که «با اجازه ضمنی قدرتمندان ایالتها ،رهبران دینی و
مقامات محلی حکومت میراندند» (فوران  )819افزون بر آرای ناسخ و منسوخ و آز پایان ناپذیر
حاکمان ،جمعی از دینورزان از تحریک عوام برای ترساندن حکام محلی و یا دولت مرکزی نیز
استفاده میکردند .از این روی ،اندیشه قانونخواهی در دوره ناصری به مرحله اجرای کامل نرسید و
جنبش مشروطیت ،در نخستین خواست خود ،برقراری عدل و تاسیس عدالتخانه را عنوان کرد.
خالصه آنکه دنیای ایران همان دنیای دوران صفویه باقی ماند .با همه روضه خوانیها ،تعزیهها،
استفتا و تقلید و خرافات به همراه نوعی بیگانهستیزی بر اساس مذهب که سبب جدا شدن بخش
مهمی از کشور به بهانه توافق مذاهب شد (زرین کوب  .)792در حالی که میدانیم سیاست جهانی
دگرگون شده بود و روسیه و بریتانیا با تضعیف دولت عثمانی همه کاره این منطقه بودند.
ــ به این ترتیب و براساس توضیحات شما میتوان چنین نتیجه گرفت که نه تنها درکی از اهمیت
مفهوم نظم و امنیت اجتماعی ـ به عنوان ضرورت ادامه حیات ،پیشرفت و رونق هر جامعه ـ از دیر
زمانی نزد ایرانیان وجود داشته ،بلکه همچنین برخی از مناسبات اجتماعی یا حداقل در حوزهای که
امروز از آن تحت عنوان حوزه حقوق خصوصی یاد میشود ،کم و بیش تابع مقررات و نظمی مشابه
نظم قانونی بوده است.
با وجود این محققین تاریخ اجتماعی ،سیاسی و حقوقی ما یکی از نشانههای مهم اینکه جنبش
مشروطیت و انقالب آن را سرآغاز تاریخ مدرن ایران محسوب میکنند ،دستاورد بزرگ آن یعنی
تدوین قانون اساسی و تشکیل نهاد قانونگذاری و پیامدهای بعدی آن از جمله تأسیس نظام قضائی
نوین و ایجاد دادگستری و به موازات آن تدوین قانون مدنی و ...میباشد .لطفاً بفرمائید؛ چه تفاوتی
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میان درک از نظم حقوقی پیش از دوران مشروطیت و بعد از آن وجود دارد که از اولی تحت عنوان
درک و یا نظم سنتی یاد میشود و از دیگری تحت عنوان نظم نوین یا مدرن؟
خوبروی ـ همانگونه که گفتید مفهوم نظم و امنیت و مناسبات اجتماعی از دیر زمان نزد ایرانیان
وجود داشته است .کارل یاسپرس متفکر و فیلسوف آلمانی ،ایران را به همراه چین و هند در دوره
محوری تاریخ بشر (سالها  211تا  811پیش از میالد) قرار میدهد .این کشورها در آن دوران در
عین تداوم بخشیدن به گذشته خود به سازماندهی و ملت سازی ـ البته نه به معنای امروزی ـ دست
یازیدند .در همان زمان ،زرتشت نظریه مبارزه میان خوب و بد را عرضه کرد و دولتهای جهانگیر
پدید آمدند .به نظر یاسپرس از همین دوره است که آدمی به خود میآید و تفکر جای خود را در
میان مردم باز میکند .به نظر او آنچه در آن دوران اندیشیده ،آفریده و یا ساخته شده تا به امروز پایه
زندگی آدمیان است .چنین اقدامهائی بینام و نشان از قواعد و قانون و یا بگونة امروزی بینظم
حقوقی نمیتوانست آفریده شود( .کارل یاسپرس 12 ،و .)71
درباره بخش دوم پرسشتان در باره تفاوت درک سنتی نظام حقوقی در دوران پیش از مشروطیت و
درک نوین آن پس از مشروطیت به نظرم میرسد که افزون بر آنچه را که از آقای دکترطباطبائی
برایتان نقل کردم؛ رویارویی «اندیشه» با تعبد و باور برخاسته از آن را میتوان در سرتاسر جنبش
مشروطه دید.
تفاوت دیگر درک نظام حقوقی از آنجا بر میخیزد که خشونت قانونی و یا مشروع ،به قول ماکس
وبر ،دگرگون میشود .زیرا پیش از مشروطیت روابط مردم با آنچه که دولت خوانده میشد بیشتر
ناشی از تسلط فردی حاکمان بر مردم بود .جنبش مشروطیت این تسلط را از حالت فردی بدر آورد و
در قالب دیگری به نام قانون قرار داد( .بنگرید به اصل  9متمم قانون اساسی) به این ترتیب اقتدار
سلطة شاه و یا حاکمان (خواه عرفی و یا شرعی) دستکم در متن قانون از میان برداشته شد.
قالب نوین متمم قانون اساسی یک ساختار قانونی  Statut légaleایجاد کرد و اختیارات و
صالحیتهائی را مشخص کرد تا مشروعیت دولت را ایجاد کند که این بار نه بر اساس جاودانگی
سنتهای باستانی بود و نه بر اساس فره ایزدی ،بل ،بر اساس مشروطه ساختن حکومت مطلقه قرار
داشت.
اما مردم ،هیچگاه به آزادی و به قولی آن خجسته آزادی نرسیدند و همانند زیردستان درمانده باقی
ماندند .زیرا عدل و عدالتخانه خواست نخستین مردم بود نه آزادی و توجه رهبران جنبش نیز به آن
کم بود .در نتیجه میبینیم که چگونه در نوشتن متمم قانون اساسی برابری و آزادی آماج حملههای
سخت و گزنده دینورزان شد .و پس از گذشت چندی از جنبش مشروطیت ،شیوه مالوف قلب معنای
اندیشه و پردهپوشی حقایق پیش گرفته شد .مانِس اشپربر نویسنده اتریشی ـ فرانسوی به درستی
گفته بود که« :جباریت با آنکه پدیدهای کهنسال است جدیدالوالده نیز هست».
توجه داشته باشیم که تدوین و تصویب نخستین قانون اساسی ،به همان اندازه که عمل حقوقی
است پدیدة تاریخی و سیاسی نیز هست .زیرا با تصویب قانون اساسی ،گسستگی از بنیاد پیشین
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تثبیت میشود و رابطه میان نیروهای سیاسی در یک جامعه دگرگون میشود .گسستگی انواع
گوناگون دارد مانند گسستگی ناشی از انقالب و جنگ و یا در روزهای نزدیک به ما فروریزی دیوار
برلین .در چنین مواردی نظم حقوقی پیشین دگرگون شده و تدوین کنندگان به آفرینش نظم نوین
دست میزنند .در ایران ،به نظرم میرسد که ما از بنیاد پیشین نگسستیم ،بل ،تنها به برقراری قالبی
جدید همت گماشتیم .مفاهیم برجسته یا ایدههای مورد توجه هر قانون اساسی متفاوت است مانند
لغو امتیازات اشرافی (قانون اساسی بلژک  1231که مورد استفاده تهیه کنندگان متمم قانون اساسی
ما قرار گرفته است) و یا مفاهیم مربوط به آزادی و برابری و یا عدالت و انصاف.
یکی از مواردی که باید بررسی دقیقی از آن به عمل آید موضوع عدالت در کشورهای مسلمان است.
زیرا ،با اینکه اصل عدالت ،جزو اصول مذهب شیعه است و با اینکه اصل عدم والیت افراد بر
یکدیگر در فقه وجود دارد یا بهتر بگویم وجود داشت (لنگرودی )58؛ با همه اینها در دوره
مشروطیت در ایران و هم اکنون در بسیاری از کشورهای مسلمان خواست مردم و نام و هدف
حزبهائی که در کشورهای اسالمی تشکیل شده و یا میشوند عدالت بوده و هست.
در جنبش مشروطه هم از روز اول درخواست مردم بر اساس عدالت و عدالتخانه قرار داشت نه بر
اساس آزادی فردی .آقا میرزا محمود ،نماینده دوره اول مجلس میگوید «از روز اول که اهل این
مملکت اتفاق نموده مشروطه خواستند از کثرت ظلم بود» (مذاکرات مجلس اول به همت
غالمحسین میرزا صالح) درحالی که به عنوان نمونه در انقالب فرانسه سخنی از عدالت نبود و مردم
برای آزادی و برابری قیام کرده بودند .روبسپیر حکومت خویش را «خودکامگی آزادی» خوانده بود.
آیا میتوان در باره جنبش مشروطیت تنها به این قانع شد ـ آن گونه که من استدالل کرده و
میکنم ـ که مردم ما از آنهائی که عدالت میورزیدند ذله شده بودند و درخواست عدالتخانه را
داشتند؟ چرا آنان هیچ اعتراضی به سلطنت و قدرت خودکامه پادشاه نداشتند و آن را مانع دسترسی
به آزادی نمیدانستند؟
تدوین متمم قانون اساسی اختالف میان دینورزان و غیر آنان را بر انگیخت که سه موضوع اختالف
عبارت بود از :قانونگذاری ،برابری و آزادی .دو موضوع نخستین مستلزم بحث جداگانهای است و در
اینجا تنها راجع بیتوجهی به درک مفهوم آزادی توضیحی میدهم:
دینورزان سنتگرا ،آزادی را با اساس اسالم و فقه امامیه ،که عبودیت و تقلید است ،متباین
میدانستند و از آثار آزادی ،انتشار عقاید زنادقه ،مالحده و کفریات را مثال میآوردند.
مشروطهخواهانی هم بودند که آزادی را در حقوق خاصه مردم مانند غذا ،لباس ،مسکن میدانستند و
مقصود از آزادی در گفتار و افکار را نیز مصالح عامه میدانستند .اینان بر این اعتقاد بودند که اگر
انتشار افکار یا نشریات در باره مصالح عمومی بود پذیرفته میشود و در غیر این صورت میتوان با
دلیل آنها را مردود شناخت .یکی از دینورزان مشروطهخواه ،آزادی مجامع را این گونه تعریف کرد:
«احرار گرد هم برآمده و در امور مملکتی و والیات که مدخلیت در سیاست و تدبیر منزل دارد با
مشورت یکدیگر همرای شده و ...به مقتضای حکمت رفتار نمایند» (زرگری .)97
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مفهوم آزادیهای ویژهِ افراد وآزادیهای عمومی که در قانون اساسی بلژیک هم آمده بود برای
اکثریت وکالی مجلس شورای ملی قابل درک نبود .بگونهای که پس از استقرار مجلس در
بهارستان ،هنگامی که گفتگوی آزادی بیان و قلم و انتشار روزنامه مطرح شد؛ «پس از مذاکرات این
طور رای دادند که عریضه به آستان شاهنشاه مشروطه معروض و کسب تکلیف نمایند .برحسب
اکثریت رای دادند عریضه معروض و درخواست یک نمره روزنامه برای مجلس نمودند ...که
دستخط ...شرف صدور یافت» (مافی  .)123شیخ فضلاهلل نوری آزادی را «کفر» میدانست .وی در
گفتگو با طباطبائی و بهبهانی اظهار میدارد« :مگر شما دو بزرگوار نمیدانید که آزادی در اسالم کفر
است .من شخصا از روی آیات قرآن بر شما اثبات و مدلل میدارم که در اسالم ،آزادی کفر است»...
(مافی .)324
یحیی دولت آبادی در کتاب حیات یحیی مینویسد« :امروز حکومت ایران در جلوگیری از آزادی
ملت بیشتر از هر چیز به روحانی نمایان متوسل شده است و تا یک قوه قاهره این سلسله را در تحت
انتظام قانونی در نیاورده و حدود آن را تعیین نکرده مشکل است باجرای قانون مساوات و اصول
عدالت موفقیت حاصل گردد( ».دولت آبادی .)49
حاج سیاح به درستی نوشت« :در تمامِ زمین به این شدت ظلم از اُمرا و نفوذِ جهل از ملّاها نیست.
این ـ دو سنگِ آسیا در ایران در نهایتِ قوّت و شدّت عمومِ مردم را خُرد میکنند ،زیرا هرکس برای
حفظِ خودش در مقابلِ این دو قوّه ناچار به تزویر و دروغگویی است ،که سببِ انحطاطِ اخالق است».
هانا آرنت میان رهائی و آزادی تفاوت میگذارد زیرا در اروپا از دوران روشنگری این طرز تفکر رایج
بود که مبارزه برای آزادی وقتی به رهایی جامعه میانجامد که هم بندهای نظام خودکامه را بگسلند
و هم افراد درگیر اوهام ،باورهای تعبدی و سنتهای کهن خردستیز نباشند.
بهرهبرداری از آزادی بخشی از حقوق فطری و طبیعی انسان است و ارتباطی با دین و مذهب ندارد.
طرفه آنکه بخش قابل مالحظهای حتی در میان دینورزان از «طبایع استبداد» سخن میراندند ولی
راه رهائی از آن را در آزادی فردی نمیجستند .مىدانیم که آزادى ارزشی انسانی و دموکراسى یک
روش سیاسى است.
چون دینورزان ما درک درستی از مفهوم آزادی به تعبیر دوره روشنگری نداشتند دیگر تدوین
کنندگان قانون اساسی ،نواندیشان آنزمان ،در آنچنان موقعیتی قرار گرفتند که نتوانستند آزادی را
تامین و اجرای آن را تضمین کنند .توکویل به حق گفته بود که مساوات بدون وجود آزادی غیرقابل
تحمل است .به عنوان معترضه بگویم که منشور کبیر انگلستان در سال  1815و اعالمیه استقالل
هلند در سال  1512هر دو با کوشش و حمایت کشیشان تهیه شده بود اما در هر دو مورد به برقراری
دموکراسی انجامید.
دینورزان ما چه در آن زمان و چه اکنون جنگ افزاری دارند که با آن میتوانند با همه اندیشههای نو
مانند دستیابی به تجدد ،عرفیگرایی ،حکومت قانون و اصالحات اداری مبارزه کنند .برای از کار
انداختن و یا کُند کردن آن جنگ افزار دو روش تاریخی داریم که نخستین آن روش تدوین کنندگان
متمم قانون اساسی است و روش دوم شیوه رفتار آتاتورک و رضا شاه است.
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جنگ افزار دینورزان ،حرام دانستن بدعت و نوآوری است و این موضوع ارتباطی به شیعه و سنی
ندارد .گفتهاند «حرام محمد حرام الی یوم القیامه و .»...به نوشته باقر مومنی در کتاب دین و دولت
در عصر مشروطیت «اگر گاهی برخی از روحانیون به ضد نظامات سیاسی استبدادی موجود گله یا
اعتراض میکنند ،بیشتر از این جهت است که دستگاه استبداد قوانین مذهبی را در رابطه با مخلوقات
خدا رعایت نمیکند و از نظر آنها کافی بود که قوانین اسالمی اجرا شود تا حاکمیت استبدادی
چهرة موجه شرعی بیابد .روحانیت هر گونه نوآوری در هر زمینه را بدعت و کفر میدانست »...عرفی
سازی زمان رضاشاه در مشهد به عنوان «بدعتهای کفر آمیز» خوانده شد و حوادث مسجد گوهر
شاد را در تیر ماه  1314به بار آورد( .آبراهامیان )129
به نظرم میرسد که در پژوهشهائی که درباره شکست تجدد و مدرنیته در ایران منتشر شده است
یا به این موضوع اشاره نشده و یا من ندیدهام .پدران بنیانگذار قانون اساسی ایران با درایتی بیسابقه
با این «جهل و بدگوهری» دینورزان متعصب مبارزه کردند و بر عکس انقالب سال  ،1357نه تنها
«بازگشت به گذشته» و «آنچه خود داشت» را درخواست نکردند؛ بل ،یکی از عرفیترین قوانین
ایران را به تصویب رساندند.
ــ البته درست است که استقرار حکومت قانون الزاماً به تأمین و تضمین آزادی و بویژه آزادی فردی
نمیانجامد ،اما بدون یک نظم قانونی تصور وجود آزادی و حفظ آن ناممکن است.
اما ،ما پیش از آنکه در تاریخ خود به بحث یک نظام قانونی مبتنی بر حقوق فرد که طبعاً از نظر
مبانی یک وجه بنیادین آن احترام به آزادی فرد و وجه دیگرش احترام به برابری حقوقی وی است،
برسیم ،موضوع مورد توجه ما در این قسمت از گفتگو این است که چگونه از نظر تاریخی پایههای
نظام حقوقی یا بهتر بگویم نظام قانون عرفی در حوزه اجتماعی گذاشته شد؟ نتیجهگیری روشنی که
از توضیحات شما وجود دارد ،اینکه با انقالب مشروطه و تدوین قانون اساسی ایران ضربه اساسی به
ساختار سیاسی خودکامه و نظام فرمانروائی سنتی ایران وارد آمد .اما در حوزه اجتماعی و مناسبات
میان انسانها چطور؟ آیا میتوان گفت که با تدوین قانون مدنی ایران و تأسیس دادگستری و نظام
قضائی نوین ،ضربه مشابهی بر پیکر خودکامگی دینی وارد آمده و از حوزه اقتدار دین در مناسبات
اجتماعی کاسته شد؟
خوبروی ـ محور اصلی جنبش مشروطیت را پیشهوران ،صنعتگران ،بازرگانان کوچک و کاسبکاران
خرده پا تشکیل میدادند .ترکیب هیئتی که برای تدوین نخستین قانون انتخابات تشکیل شده بود و
بقولی دو هزار نفر در آن شرکت داشتند (فوران  )828نشان دهنده مشارکت قشرهائی است که نام
بردم (آبرامیان  91به بعد) ترکیب نمایندگان دوره اول مجلس ،که به حق باید مجلس موسسان
خوانده شود ،نیز این نظر را تائید میکند (همان  .)118همانگونه که گفتم ،در جنبش مشروطیت ،تا
حدی در انقالب  57هم ،مردم ایران اعتبار و قدرت سلطنت را با حیلههای دینورزان نابود کردند
بیآنکه احترام به قانون را جانشین آن کنند .بیم و هراس از قدرت در هر دو مورد جای عالقه و
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احترام را گرفت .دولتها وارث همه امتیازات شدند و فرد در برابر قدرتهای مطلقه دیگری مانند
نهادهای وابسته به دینورزان قرار گرفت و در نتیجه فرد درماندهتر شد« .خدعه» معروف دینورزان را
میتوان در فرایند جنبش مشروطیت نیز مالحظه کرد.
به نظر من آغاز اختالف مشروطهخواهان با دینورزان متعصب و مشروعهخواه از نخستین فرمان
مظفرالدین شاه در تاریخ  88دی ماه  1824خورشیدی هویدا شد؛ اما ریشه آن در جای دیگر و پیش
از این تاریخ است .زیرا شاه ،پیش از این دستخط ،کمیسیونی را برای اصالح کار عدلیه و پیشنهاد
ایجاد قوانینی که در ممالک فرنگ معمول است دعوت کرده بود که اعضای آن عبارت بودند از
نظامالملک (وزیر عدلیه) ،عالءالملک ،ممتازالدوله ،محتشمالسلطنه و احتشامالسلطنه.
(احتشامالسلطنه .)581 - 583در نخستین فرمان مظفرالدین شاه ،به عنوان عینالدوله صدر اعظم
آمده بود «عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع ...که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام
شریعت ...بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود »...تشکیل شود.
تاسیس عدالتخانه ،مخالف با قدرت بیحد دینورزان بود زیرا ،اجرای آن میتوانست دست آنان را از
بسیاری امور کوتاه کند .با جمعآوری قواعد و تدوین قوانین صدور ارای متناقض از میان میرفت و
امور قضائی در ایران عرفی میگردید .تشکیل کمیسیون یاد شده از غیر دینورزان و نامیدن دستگاه
قضائی به نام عدالتخانه دولتی موید این نظر است .افزون بر آن ،در جمله دیگری از دستخط
مظفرالدین شاه ،قانون شرع به این عبارت تعریف شده است« :قانون معدلت اسالمیه که عبارت از
تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است .»...از این جمله ،با توجه به معنای «حد» میتوان
نتیجه گرفت که صالحیت عدالتخانه دولتی برای صدور حکم در امور جزائی و اجرای آن بود و این
امر به منبع اصلی قدرت حاکمان آسیب میرساند.
قرینه دیگر ،برای اثبات نارضایتی و مخالفت دینورزان با دستخط پادشاه ،آن بود که در دستخط آمده
بود «قانون معدلت اسالمیه باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجال دایر شود بر وجهی که میان
هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود ...مالحظه اشخاص و طرفداریهای بیوجه قطعا و
جدا ممنوع باشد .»...پذیرش چنین برابری در حقوق و اجرای آن برای دینورزان دشوار بود؛ و برخی
از آنان برای خود «شئونات شخصّیه» قائل بودند و برابری را کفر میدانستند.
فرجام کارِ مخالفتِ دینورزان آن شد که آنان ـ به قول خودشان ـ دست به مهاجرت کبیر! زدند ،به
قم رفتند ،بست نشستند و جمع زیادی از مردم نیز به توصیه آنان به سفارت انگلیس پناه بردند .برای
آنکه روشن شود که حد انتظار ،تصور و توقع دینورزان چه بوده ،توجه کنید به تلگرافی که آنان از قم
برای پادشاه فرستادند .در این تلگراف آنان از پادشاه خواستار مجلسی میشوند که اعضای آن مرکب
باشد« :از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت ...جمعی از تجار محترم ...چند نفر از علما عاملین...
جمعی از عقال و فضال و اشراف و اهل بصیرت ...و این مجلس عدالت مظفریه که مرکب از امنا
پادشاه است در تحت نظارت و ریاست و فرمانروائی شخص شخیص پادشاه اسالم که رئوف و
خیرخواه است حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتی و ...تعیین حدود و وظایف و تشخیص دستور و
تکالیف تمام دوایر ..بر طبق قانون مقدس و احکام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی
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مملکت است معلوم و مجری شود( »...ناظم االسالم  .)317مالحظه میکنید که انتخابی بودن
اعضای مجلس ،مشارکت مردم و وضع قوانین ابدا مطرح نیست و تازه این مجلس هم زیر
فرمانروائی پادشاه است و قانون رسمی و سلطنتی مملکت هم قانون شرع است .این نظریات همان
است که سپس زیر عنوان «مشروعه» مطرح شد.
در چنین وضعی مظفرالدین شاه ،مجبور به برکناری صدراعظم ،عینالدوله ،و صدور فرمان معروف به
فرمان مشروطیت مورخ14جمادیالثانی  1384برابر  13مرداد  1825خورشیدی برابر  5اوت 1912
میالدی شد .در این فرمان ذکری از «عدالتخانه دولتی» نشد .یعنی اوضاع و احوال قضائی به همان
روش پیشین باقی ماند .با توجه به اینکه نمایندگان این مجلس قرار بود تنها از میان «شاهزادگان و
علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و مالکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه» برگزیده
شوند؛ گروه زیادی از مردم ،بویژه از طبقات پائین ،از حق رای برخوردار نبودند .از این روی ،آنان ،به
اعتراض پرداختند و شاه مجبور به امضای مکّملی برای فرمان خود شد که در آن از «منتخبین
ملت» نام برد .در همین فرمان از «فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسالمی موافق تصویب و
امضای منتخبین ،بطوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد »...نام برده شده
است.
پس از تهیه قانون انتخابات و تشکیل مجلس که باید آن را مجلس موسسان خواند؛ «مجلس در
ابتدای کار منتظر بود که قانون اساسی از طرف صدراعظم تقدیم گردد .ولی پس از مدتی که قانون
مزبور تقدیم شد مورد موافقت قرار نگرفت و هیاتی مرکب از مرتضیقلی خان صنیعالدوله،
مهدیقلی خان مخبرالسلطنه ،محمدقلی خان مخبرالدوله ،میرزاحس خان مشیرالدوله و عدهای دیگر
از نمایندگان مامور نوشتن قانون اساسی شدند و آن را به نظر سیدین سندین [سیدمحمد طباطبائی و
سیدعبداله بهبهانی] نیز رساندندکه مورد تائید قرار گرفت و پس از تصویب برای توشیح فرستادند»
(مجلس شورای ملی .)3
متن مصوب قانون اساسی با نص فرمان شاه تطابق نداشت و پدران بنیانگدار قانون اساسی هشیارتر
ازآن بودند که تنها به آن نص اکتفا کنند .به عنوان نمونه مقایسه فرمان مظفرالدین شاه با اصول 15
تا  81قانون اساسی گویای آگاهی نمایندگان است .برابر این اصول مجلس میتواند در «همه امور با
رعایت اکثریت آراء آنچه را که صالح و مصلحت بداند»« ،کلیه قوانینی را برای تشیید مبانی دولت و
سلطنت و انتظام امور مملکتی الزم است» و نیز «لوایح الزم را برای تغییر و تکمیل و نسخ قوانین
موجوده» را تصویب کند .این اصول با فرمان دوم و سوم مظفرالدین شاه و در اصل با هدفهای
پوشیده ولی نیرنگآلود دینورزان مباینت داشت؛ زیرا نه مجلس خود را اسالمی خواند و نه «کلیه
قوانین» را بر اساس «قوانین شرع مقدس» قرار داد و در همه قانون اساسی نامی از دین و مذهب
رسمی هم برده نشد.
در پاسخِ پرسش پیشین شما گفتم که متمم قانون اساسی ایران یکی از عرفیترین قوانین ما است .با
توجه به اصل دوم متمم قانون اساسی (نظارت دینورزان) عرفی دانستن متمم قانون اساسی ممکن
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است شگفتآور به نظر آید؛ اما نگاهی به برخی از اصول متمم نشان میدهد که متمم قانون اساسی
از بسیاری جهات عرفی است مانند اصول:
1ـ اصل ششم متمم ،جان و مال اتباع خارجه مقیم در خاک ایران را مامون و مصون میداند .این
اصل با موازین فقه امامیه تطبیق ندارد و دینورزان سنتگرا ،اتباع خارجه را به دو قسمت کافر حربی
و کافر ذمی تقسیم میکردند اولی را مستحق جنگیدن و دومی را موظف به پرداخت جزیه
میدانستند و هر دو را بگونهای مطلق کافر میخواندند.
 8ـ از شاهکارهای متمم قانون اساسی ،اصولی است که به پیروی از خواست مردم در مورد ایجاد
عدالتخانه و کوتاه کردن دست حکام (شرعی و عرفی) از امور قضائی آوردهاند( :اصول ،71 ،87 ،18
 73و  .)74این اصول ،مهارت نویسندگان آن قانون را کامال روشن میکند:
الف ـ اصل  18متمم از جمله مواردی است که دست دینورزان را در امور قضائی کوتاه کرد زیرا این
اصل مقرر میدارد« :حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به موجب قانون ».بند دوم از اصل
« 87قوه قضائیه و حُکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم
شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات».
ب ـ برابر اصل  71متمم «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی
هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است».
پ ـ بند دوم اصل  73نیز مقرر میدارد« :کسی نمیتواند به هیچ اسم و رسم محکمه بر خالف
مقررات قانون تشکیل نماید».
ت ـ اصل  74متمم قانون اساسی نیز مقرر میدارد «هیچ محکمهای ممکن نیست منعقد گردد مگر
به حکم قانون».
اصول نامبرده ،از یک سو ،اعتبار محاکم شرعی را ازمیان برداشت زیرا آنان برابر قانون تشکیل نشده
بودند و از سوی دیگر حکم و اجرای هر حکمی باید به موجب قانون باشد .یعنی دینورزان
جامعالشرایط دیگر نمیتوانستند به میل خود قضاوت کنند و یا اینکه مانند برخی از آنان
«مبسوطالید» باشند و بتوانند حکم خود را بوسیله افراد اجیر اجرا کنند .سرانجام آنکه آنان باید در
دادگاههائی به کار قضاوت بپردارند که به موجب قانون تاسیس شده باشد .به این ترتیب ،امتیاز
دینورزان ،که بر خالف اصل برابری بود از میان برداشته شد و دادگستری پارهای از حاکمیت ملی
شد که آن هم ناشی از ملت است .گفتنی است که سپس مسئولیت تشخیص شرعی یا عرفی بودن
موارد حقوقی هم به قضات عرفی واگذار شد.
ث ـ اقدام مهم دیگر متمم قانون اساسی مشروطیت ،که بر خالف فقه امامیه بود اصل  22متمم
قانون اساسی است که محکمه استیناف را برای تجدید نظر از رای دادگاهها به رسمیت شناخت .زیرا
در نظام حقوقی اسالمی اعتراض و پژوهش از احکام وجود ندارد همان گونه که سلسله مراتب نیر در
میان حاکمان شرع نبوده و نیست.
با همه این نوآوریها تا انحالل تشکیالت عدلیه در زمان داور ،قاضیان در دادگاههای نوین بر اساس
همان فقه امامیه مبادرت به رسیدگی و صدور رای میکردند از این رو عدالت قضائی آن طور که
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باید ،بویژه در مورد اقلیتهای دینی و مذهبی ،اجرا نمیشد .داستان کشتن فریدون زردشتی
سرمایهدار تهرانی در برابر چشم زن و فرزندش در سال  1822برابر با  1917م از نمونههای
بیعدالتی است .قاتالن این شخص پس از دستگیری به ارتکاب قتل اقرار کردند و پس از رسیدگی
به مجازات شالق محکوم شدند .به هنگام اجرای مجازات در ماه خرداد همان سال سه نفر از چهار
نفر مجرمان جان سپردند .گروهی از مسلمانان «بر اساس قانون قصاص قتل مسلمان را به جرم قتل
نامسلمان ناروا خواندند و برای انتقام جوئی از زردشتیان اعالم آمادگی کردند» (امین  491به نقل از
صدراالشراف محسن ،خاطرات ،تهران ،انتشارات وحید .)1324
افزون بر مداخله قوه مجریه در امر قضا مانند کشتن آزادیخواهان در باغشاه ،مجلس نیز یک بار به
محاکمه دست یازید .از این قرار که در سال  1827شمسی  1912 /م ،علی اکبر دهخدا ،برای
نوشتن برخی مقاالت در روزنامه صور اسرافیل ،به تقاضای سیدعبداله بهبهانی ،بوسیله خود او و
سیدمحمد طباطبائی محاکمه و خوشبختانه تبرئه شد( .امین  )498شگفت آنکه قاضییان استخدامی
تا چند سال پس از مشروطیت از ترس دینورزان تصمیمهای قضائی خود را «حُکم» نمینامیدند و
آن را «راپرت به مقام وزارت» میخواندند.
میرزاحسن خان مشیرالدوله یکی از کسانی است که در بنیانگذاری دادگستری عرفی ایران نقشی
اساسی داشته است .وی نخستینبار در سال 1822ش  1917 /م ،سپس در  1822ش 1919 /م و
سپستر در سال 1829و  1891ش 1911/م به وزارت دادگستری منصوب شد.
او« ،با نیت کوتاه ساختن دست روحانیان از امور قضائی ایران ضمن تنظیم قانون تشکیالت وزارت
عدلیه مورخ  81رجب  1382هجری قمری [ 2مرداد  1829برابر با  19ژوئیه  1911م] به اصول
تنظیم محاکمات نیز پرداخت؛ ولی علمای طراز اول با قانون تنظیمی مشیرالدوله به مخالفت
برخاستند و برای اِعمال نظر خود هشت ماده بر آن افزودند» (زهرا شجیعی )195
سرانجام در سال  1389قمری ( 1891شمسی و  1911م) در دوره دوم مجلس ،مشیرالدوله قانون
اصول محاکمات را تهیه کرد که دینورزان به رهبری مدرس در مجلس به مبارزه با آن برخاستند.
خواست آنان این بود که:
« 1ـ هیچ کس غیر از مجتهد جامعالشرایط حق محاکمه و فصل خصومت در دعاوی شیعیان را
ندارد؛
 8ـ بعضی از مقررات پیشنهادی در آئین دادرسی (کذا) مثل تامین خواسته ،توقیف اموال قبل از
ثبوت حق است و این امر وجاهت قانونی (شرعی) ندارد؛
 3ـ توقیف متهم قبل از اثبات مجرمیت وجاهت شرعی ندارد»( .امین )497
سرانجام با مذاکراتی که میان مدرس و مشیرالدوله به عمل آمد چند ماده به قانون افزوده شد و
سپس در کمیسیون عدلیه مجلس به نام «قانون موقتی اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه و
احکام صلحیه» مشتمل بر  385ماده در  81رجب  1389ق /سوم مرداد  1891ش  7 /ژوئن 1911
به تصویب رسید.
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توضیح این نکته الزم است که این قانون و هم چنین «قانون اصول محاکمات حقوقی»« ،قانون
اصول محاکمات جزائی» و «قانون اصول محاکمات تجاری» همه عنوان قانونهای موقت و
آزمایشی را داشتند که تنها به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس میرسید( .امین ص.)497 - 492
قانون اصول محاکمات جزائی در کمیسیونی به تصویب رسید که مدرس هم در آن عضویت داشت و
موافقت خود را با آن اعالم کرد این قانون از اول شهریور  81 / 1311آگوست  1918در هیئت وزراء
تصویب شد و باجرا در آمد .در سال  1311در تهران تظاهراتی علیه این قانون برگذار شد که دولت
مجبور به لغو آن شد.
باوجود این قوانین و نهادهای تازه هنوز دادگستری ایران زیر سلطه دینورزان قرار داشت و نفوذ
دولتمردان تازه را نیز نباید فراموش کرد.
قانون کیفر همگانی به عنوان قانون جزای اسالمی در اختیار دینورزان باقی ماند تا آنکه در سال
 1895ش  1912 /م به صورت تصویبنامه هیئت وزیران به مرحله اجرا در آمد.
درسال  1981/1311م مشیرالدوله رئیسالوزرا شد و او تیمورتاش را به عنوان وزیر عدلیه برگزید.
در سال  1985 /1314م ،قانون مجازات عمومی به تصویب کمیسیون مجلس رسید و برای رهائی از
مخالفت دینورزان ماده یکم آن مقرر میداشت که« :مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر
حفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهائی که موافق موازین
اسالمی تعقیب و کشف شود طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات میشوند».
در دوران پهلوی کوشش شد تا مشروعیت دولت بر اساس ملی گرائی قرار گیرد .حفظ یکپارچگی
کشورکه عمال تجزیه شده بود سبب استقبال بخشی از مردم درمانده و دانش آموختگان آن دوره شد.
این دسته از دانش آموختگان با خود تفکر تجدد را آوردند .فراموش نکنیم که آن دوره دهه  1981و
 1931میالدی ناسیونالیسم در بسیاری از کشورهای جهان پاگرفته بود از ترکیه بگیرید تا مکزیک.
بدیهی است پذیرش ملی گرائی و مقبولیت آن ،در میان مردم ،در هر کشوری متفاوت بود.
رضاشاه در سال  1319به هنگام اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا سخنانی دارد که نظر او و
همکارانش را نشان میدهد او میگوید« :هدف اصلی ما در اعزام شما ...آن است که آموزش اخالقی
میبینید ...اگر فقط آموزش علوم بود نیازی به اعزام شما به خارج نداشتیم و میتوانستیم معلمان و
استادان خارجی را استخدام کنیم ...نمیخواهم ایرانیان را به نسخه بد یک اروپائی تبدیل کنم....
میخواهم از هموطنانم بهترین ایرانیان ممکن را بسازم .لزومی ندارد که بطور اخص شرقی یا غربی
باشند( »...فوران .)332
دولت با انحالل عدلیه و با لغو مقررات کاپیتوالسیون ،تدوین قانونهای مدنی ،آئین دادرسی مدنی،
جزای عمومی ایران را به انجام رساند .از این زمان ،همه قانونها هر چند گوشه چشمی به فقه
امامیه داشتند ولی گرایش آنان به سوی عرفی شدن همه نظام حقوقی و قضائی ایران بود .در دوره
چهارم قانونگذاری ،ماده  145مکرر مصوب  1983/ 1318به قانون اصالح تشکیالت عدلیه اضافه
شد که برابر آن بار دیگر دامنه مداخله دیندانایان را محدود کردند
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دگرگونی اساسی قانونهای دادگستری را پس از مشیرالدوله وامدار علی اکبر داور وزیر دادگستری
کابینه حسن مستوفیالممالک به هنگام سلطنت رضاشاه هستیم .وی در  81بهمن  / 1315فوریه
 ،1987با انحالل «تشکیالت موجود عدلیه» ماده واحدهای به مجلس تقدیم داشت که برابر آن وزیر
دادگستری میتوانست بوسیله «کمیسیونهائی مرکب از اشخاص بصیر ،موادی برای اصالح اصول
تشکیالت و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش در مدت شش
ماه به مجلس شورا پیشنهاد نماید .کمیسیونهای مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل
میشوند .مواد فعلی اصول تشکیالت و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای
فوق الذکر ...تغییر نکرده به قوت خود باقی میماند و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتا
معمول بها خواهد بود»
عدهای از پژوهشگران مانند سیدحسن امین این ماده واحده را انحالل قوه قضائیه تلقی کردهاند و
استدالل میکنند که چون برابر اصل  7متمم قانون اساسی ،مشروطیت تعطیل بردار نیست این ماده
خالف قانون اساسی است .دکتر مصدق هم در مخالفت با این الیحه استداللی همانند داشت.
این استدالل به گمان من درست نمیآید ،زیرا قوه قضائیه در اصل  87متمم قانون اساسی تعریف
شده است که« :محاکم شرع در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات» است .آنچه را که داور منحل
کرد تشکیالت عدلیه است با توجه به قوانین مقّدم بر آن تاریخ (سوم مرداد  )1891نه خود عدلیه؛ و
اگر هم منظور عدلیه باشد تنها بخشی از آنکه محاکم عرفی بود منحل شد و آن قسمت دیگر از قوه
قضائیه که محاکم شرع است دست نخورده باقی ماند .به هر روی ،پس از گذشت دوره چهارماهه،
در اردیبهشت ماه  ،1312عدلیه جدید بوسیله رضاشاه گشایش یافت و شروع بکار کرد .در همین
مراسم رضاشاه از مستوفی الممالک نخست وزیر خواست تا با توجه به اصالحات عدلیه الغای رژیم
کاپیتوالسیون را فراهم آورد.
چهار ماه برای اصالحات اساسی دادگستری کافی نبود از این روی ،داور ،دوباره در تاریخ 87
اردیبهشت  1312تقاضای تمدید اختیارات برای چهارماه دیگر کرد که با وجود مخالفت مصدق
مجلس اختیاراتی به کمیسیون دادگستری داد تا قوانینی را تصویب کند و آن قوانین بگونه آزمایشی
به موقع اجرا گذاشته شود .اما لوایح دولت در باره قانون مجازات عمومی و آئین دادرسی کیفری
مورد تصویب مجلس قرار نگرفت.
فرآیند برپائی دادگستری نوین ایران ،و کاهش اقتدار دینورزان یکی از جالبترین و درخشانترین
بخشهای تاریخ حقوق ایران است .به خوبی پیداست که دینورزان این اصالحات را بر نمیتافتند و
منصب قضاوت را تنها از آنِ خود میدانستند و دادگستری نوین ایران را فاقد مشروعیت میشمردند
با آنکه داور بسیاری از آنان را نیر بکار دعوت و یا اجازه ادامه کار به آنان داده بود.
در دوران کوتاهی دادگاههای دادگستری استقالل خود را نشان دادند و «در یکی دو مورد ...حتی
شخص رضاشاه را در دعاوی حقوقی محکوم کردند» (امین  )213تحوالت این دوره عمیقا نظام
قضائی ایران را دگرگون ساخت که تنها نمونههائی از آن نشان دهنده اثرهای این کار شگرف است
مانند :قانون ازدواج در سال  1311که حق انحصاری اجرای صیغه عقد ازدواج را از دینورزان گرفت،
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قانون تجارت مقتبس از قانون فرانسه ،دست آنان را بکلی از دعاوی تجاری کوتاه ساخت ،قانون
آئین دادرسی مدنی که تکلیف همه دعاوی مدنی را روشن کرد و دیگر موضوع شرعی و عرفی
مطرح نمیشد مگر در مواردی بسیار استثنائی مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طالق ،قانون ثبت
اسناد و امالک که محاضر شرعی دینورزان را بکلی بست و سندهای آنان را فاقد اعتبار شناخت .از
آن پس قوانینی که با فقه امامیه مخالف و متناقض بود وضع شد مانند فروش مشروب الکلی،
مجازات دینورزانی که صیغه ازدواج را بیثبت آن جاری میساختند و یا در این اواخر مجازات مردی
که بیاجازه دادگاه حمایت خانواده ،همسر دوم اختیار میکرد .قانون دیگری که حتما باید از آن نام
برده شود قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه است که به نظر من افزون بر تاسیس نوعی
خود مدیری شخصی یکی از بهترین قوانین برای حمایت از اقلیتهای مذهبی بویژه در موضوع
وراثت بود که فرصت دیگری میخواهد.
بدیهی است در همین دوره خالفکاری هائی نیز رخ داد مانند جابجائی قاضیان برحسب تفسیر اصل
 28قانون اساسی در سال  ،1311اجرا نشدن قانون انجمنهای ایالتی و والیتی ،که میتوانست
نخسنین پایه جامعه مدنی را بنا نهد ،ضبط و تصاحب زمینهای مردم و یا توقیف و محاکمه و کشتن
افراد به دالئل سیاسی و عقیدتی.
در دوران پهلوی دوم دوباره دینورزان نیرو گرفتند و برخی از آنان به کجرویهائی دست یازیدند .این
بار تنها شخص دینورز به تنهائی نبود بل نهاد و سازمانی هم بوجود آمد تا خشونت و وحشیگریهای
سدههای میانه را به گونهای سازمان یافته ( )Institutionnaliséعمل کنند .نمونهای از آن قتل احمد
کسروی به دلیل انکار ضَروریات اسالم ،مرتد بودن و مهدورالدم شدن وی است .برای نشان دادن
قدرت دینورزان سازمان یافته کافی است توجه کنیم که کشتن احمد کسروی در اتاق بازپرس
دادگستری تهران و در حضور وی رخ داد و از این جهت جرمی بود که آن را جرم مشهود میخوانند؛
اما هیئت وزیران پرونده را به دادگاه نظامی احاله داد و آن دادگاه سیدحسین امامی و برادرش،
قاتالن ،را از زندان آزاد کرد .همان سیدحسین امامی ،پس از چندی به کشتن هژیر نخست وزیر
دست زد زیرا بنا به ادعای او ،هژیر اتهام دستور تیراندازی به سوی مردمی را داده بود که در
تظاهرات علیه دولت ،قرآن را با خود حمل میکردند .سرانجام میتوان از کشتن رزمآرا نخست وزیر
بدست خلیل طهماسبی و تقدیس او بوسیله دینورزان و بخشودگی او بوسیله مجلس یاد کرد.
در دوران پهلوی دوم« ،میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی» و «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر»
در سال  1354خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .تصویب این میثاقها ،برعکس روش
کنونی تصویب میثاقها ،بیاما و اگر بود.
هدف اساسی دو میثاق باال ،این بود که اصول مندرج در اعالمیه جهانی حقوق بشر را به صورت
تعهدی حقوقی در آورند .زیرا اعالمیه با همه ارزش معنوی و اخالقی خود ،موضوع قرارداد بین
دولتها نبوده و ارزش حقوقی آن برابر یک قطعنامه سازمان ملل است.
آنچه در دوران پهلویها بر نظام حقوقی ما گذشت بار دیگر اثبات کرد که بیبرقراری آزادی
شهروندان همه قوانین عادالنه نخواهند بود ،قوه قضائیه استقالل نخواهد داشت و همه آنچه را هم
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که قانونی است نمیتوان اجرا کرد .پژوهشگران تاریخ ما باید بررسی کنند که توان و نیروی رضاشاه
و محمدرضا شاه در برابر نهادهای مذهبی تا چه حدی بود و آنان تا چه حدی درمانده این اختاپوس
بودند و تا چه حدی مراعات آنان را میکردند و مقاومت دینورزان در چه بود؟ به عنوان نمونه به
هنگام تاجگذاری رضاشاه % 84 ،نمایندگانِ مجلس شورای ملی را دینورزان تشکیل میدادند؛ در
حالی که در پایان سلطنت رضاشاه هیچیک از نمایندگان دینورز و یا در لباس آنان نبودند .نخستین
اعتراض دینورزان در سال  1312خ برای تصویب قانون نظام وظیفه رخ داد .در دوران محمدرضا
شاه ،شمار دینورزان را از  91تا  121هزار نفر برآورد کردهاند و در سراسر ایران  21هزار مسجد و
اماکن متبرک وجود داشت (فوران )499
ــ در تحوالتی که برشمردید بویژه در نکته آخری که ذکر نمودید ،به نوعی مسئله ابتنای نظام
حقوقی ،مجموعه قوانین و نظام قضائی بر نوعی از دستگاه و فلسفه حقوق نیز مستتر است .بعبارتی
در توضیحات شما موضوع اهمیت منابع و سرچشمهها نیز مطرح میشود.
نتیجة ابتنای یک نظم حقوقی و مجموعه قوانین اخذ شده بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر،
عبارتست از اجبار به بازگشت و استناد مداوم به همین منبع و التزام به تطابق هرچه بیشتر با آن در
عمل قانونگذاری .همانگونه که قرار دادن پایه نظام حقوقی و قوانین بر منابع دینی و اسالمی ،ما را
مجبور و محدود به آن منابع و به تطابق فزاینده با آنها نموده است .به این ترتیب آیا این نظر که
ابتنای قوانین ما بر منابع غیردینی مسیر تحوالت عرفی شدن جامعه را هموار میکند ،میتواند مبنای
درستی داشته باشد؟
خوبروی ـ هر نظام حقوقی در درازای تاریخی به تناسب تحوالت دگرگون میشود .در سده بیستم
میالدی ،نظام حقوقی ایران با توجه به تحوالت شگفتآور سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی در همه
زمینهها دگرگشتهای فراوانی را به خود دید .میدانیم که نظام حقوقی در هر جامعهای نمایانگر
ارزشها و فرهنگ آن جامعه است و کارآئی آن به هنگامی است که با فرهنگ جامعه همخوانی
داشته باشد .استفاده از بهترینها در حقوق و قانونگذاری هنر است .از این روی ،اگر در قانونی همه
یا بخشی از اصول جهان شمول مانند اصول حقوق بشر اقتباس شود حاکی از هنر انتخاب بهترین
است .بدیهی است که با توجه به اصل تداوم دولتها وقتی ما میثاقهای بینالمللی را میپذیریم
دیگر نمیتوانیم قوانین داخلی خالف آن را وضع کنیم .کاری که اکنون رواج دارد؛ از حقوق زنان
بگیرید تا سن بلوغ و اعدام افراد کمتر از  12سال .اما ،این نوع قوانین به حکم اجبار به خاطر نداشتن
مشروعیت و مقبولیت در نزد مردم یا تغییر خواهد کرد و یا اینکه اجرا نخواهد شد .به نظر میرسد که
مشروعیت قانون با مشروعیت حاکمان تفاوت دارد .برای اجرای درست قانون هر دوی آنان باید
مشروعیت داشته باشند وگرنه قانون مشروع و مقبول با حاکمان نامشروع تنها به زور و اجبار سرنیزه
اجرا خواهد شد.
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بدیهی است ادامه راه پدران بنیانگذار متمم قانون اساسی ایران میتوانست ما را به نهایت
عرفیسازی نظام قضائی برساند .چرا از آن راه نام میبرم؟ برای آنکه پدران ما به تقلید تنها اکتفا
نکردند؛ اگر در جزئیات متمم قانون اساسی دقت کنیم و مقایسه و تطبیقی با قانون اساسی سال
 1231بلژیک انجام دهیم درایت و ذوق پدران ما روشن خواهد شد .افزون بر آنچه در پیش گفتم،
بگذارید نمونهای برای شما بیاورم :ترکیه از سال  1223میالدی (سلطنت سلیمان قانونی) سازمان
اداری فرانسه را برای تقسیمات سرزمینی پذیرفت و شاهزاده نشینهای کرد را به زور منحل کرد و
آنان را واحدهای اداری نامید .در حالی که در ایران تا نیمه دوم سده نوزدهم میالدی دربار سنه
(سنندج) و حکومت اردالنها به زندگی خود ادامه میداد .پیش از جنگ بینالمللی یکم ،عثمانیها
کوشش داشتند تا ملتی بر اساس مذهب بنا نهند ـ تا بتوانند با ارمنیان و یونانیان مبارزه کنند و ملتی
یکدست را بنا نهند .همین کشور پس از شکست در همان جنگ ،ملتسازی را بر اساس ملی گرائی
آزادی زدا ( )Nationalisme liberticideقرار داد و هر گونه ویژگی اقوام را انکار کرد .در ایران فرآیند
دوباره سازی دولت ایران با متمم قانون اساسی ایران انجام شد بیآنکه بخواهند کشوری مانند ترکیه
بسازند که آتاتورک میگفت «دولتی را که بنا خواهیم کرد؛ دولتی تُرک است .نه تنها دولت بل،
جامعه هم باید دوباره سازی گردد تا ترکیه دولتی غربی شود»( .خوبروی پاک  )847تفاوت دو روش
در این است که ملت سازی در ایران بر اساس قومی و یا زبان رسمی نبوده است .شگفت آنکه قانون
اساسی بلژیک هم زبان رسمی داشت و هم از سه جامعه زبانی متفاوت نام میبرد ولی تدوین
کنندگان متمم قانون اساسی ،بکار گیری زبان فارسی را چنان بدیهی میپنداشتند که از نوشتن
اصلی برای آن خودداری کردند.
بر عکس کشورهای همسایه ،کشور ما تقریبا هیچگاه بر اساس یک قوم تنها بنیان نیافته بود .به این
معنا که تنها یک قوم حاکم در مقابل قوم و یا اقوام دیگر قرار نداشت .نویسندگان متمم قانون
اساسی این معنا را در اصول مختلف آن قانون مراعات کردند .کُردان در ترکیه تنها در برابر تُرکان
بودند و در عراق در برابر عربان؛ در حالی که در ایران با مجموعهای از قومها روبرو بودند که با آنان
همزیستی سدهها را داشتند .از این روی ،در حالی که در کشورهای همسایه جنگها جنبه قومی
داشت در ایران شورش و سرکشی بود نه قوم کشی .شمار جنگهای کردان در ترکیه و عراق و
شمار شورش آنها در ایران گویای این مفهوم است.
به عنوان معترضه بگویم که پرسش اساسی برای سرآمدان درون و بیرون کشور باید روش تشکیل
ملت باشد نه آنکه ملت چیست و کیست.
ــ در مجموع توضیحات شما که در عین حال یک بررسی سیر تاریخی پیدایش و تحوالت در نظام
حقوقی ،نظام قضائی و نظام قانونگذاری در سدهای پیش از انقالب اسالمی بود ،به مواردی اشاره
داشتید که میتوان از آنها به عنوان تالشهائی یاد کرد که کم و بیش تأسیس نظامی نوین در این
حوزهها و خروج آنها از حیطه سلطه شرع را در دستور کار خود قرار داده بودند .همچنین در این
توضیحات بدفعات به این نکته اشاره داشتید که روحانیت پاسدار نظام سنتی و شرعی ،در تمام طول
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این مدت به مخالفتها و مقاومتهای خود در برابر این تالشها ادامه داده و به جدال با آن
پرداخت.
اما درخور توجه اینکه آنچه از این جدال و مقاومت در میان روشنفکران و سرآمدان سیاسی و
فرهنگی غیردینی جامعه بازتاب مییافت ،یا بهتر بگوئیم ،مورد توجه قرار میگرفت؛ مضمون سیاسی
آن بود و تنها مخالفت روحانیت مبارز با حکومت وقت تعبیر میشد .گروه بزرگی از این نیروها عنایت
چندانی به مضمون این جدال که در جهت حفظ سلطه نگرش دینی و حفظ نظام سنتی بر نظام
نوبنیاد حقوقی یا قضائی بود ،نمیشد .پرسش اینجاست که چرا هرچه از دوره آغازین مشروطیت دور
میشدیم سرآمدان جامعه ما در بسیاری از حوزههای اجتماعی نسبت به اهمیت نظام حقوقی و
حکومت قانون و دستگاه قضائی و قانونگذاری بیتوجهتر میشدند؟
خوبروی ـ گمان میبرم که توضیح همه علتهای بیتوجهی سرآمدان به اهمیت نظام حقوقی و
حکومت قانون ،نیاز به فرصت بیشتری دارد .بنا براین تنها به یادآوری برخی از علل اساسی آن
میپردازم:
ـ ریشهدار بودن خرافات در فرهنگ جامعه و میدانیم که به قول آندره مالرو ،خرافات ریشهدارتر از
مذهب است .جمله هانا آرنت را که در پیش گفتم از یاد نبریم ما از خرافات رهائی نیافتیم و این یکی
از دالیل نرسیدن به آزادی بود .نتیجه آن شد که سرآمدان کژ راهههائی نظیر آنچه را که آلاحمد و
یا شریعتی میگفتند برگزیدند .بیهوده نبود که میگفتند و میگویند روضهخوانی و گریه کردن را
حفظ کنید و ادامه دهید؛
ـ تعریف نظریه حکومت در مذهب شیعه که حکومت را غاصب و سرامدان آنرا عمله ظلم میخواند
تفاوتی ریشهدار میان دولت و ملت ایجاد کرد که تا به امروز هم ادامه دارد و هنوز مردم دولت را
وابسته به بیگانه میدانند؛
ـ ریشه دار بودن مذهب سبب شد تا مردم ،دینورزان را از معصومان تلقی کنند و مبارزه آنان با
حکومت را مبارزه با معاویه و یزید بنامند.
ـ بیتوجهی به مفهوم آزادی؛ چه آزادی منفی (عدم محدودیت) و چه آزادی مثبت (به معنای آزادی
کردارها) .همانگونه که در پیش گفتم در جنبش مشروطه ،مردم و سرآمدان رهائی از بیقانونی
سازمان یافته در میان دینورزان و حاکمان عرفی را میخواستند؛
ـ دخالت بیگانگان ،به همراه ناامنی اجتماعی و اقتصادی و فساد دولتها ،بیگانهستیزی و اعتقاد به
همه کاره بودن بیگانگان قوی را به ارمغان آورد .در نتیجه سرآمدان تفسیرهای عوامپسند را ترجیح
میدادند تا هم به ساحت دینورزان تجاوز نکنند و هم به مرید پروری بپردازند؛
ـ اطاعت بیچون و چرا از ایدئولوژیهای وارداتی و تاریخنویسی بر اساس معیارهای آن؛
ـ بیاهمیت جلوه دادن مفاهیمی نظیر میهن ،یکپارچگی سرزمینی ،همبستگی قومی ـ ملی ،که
دنباله همان اطاعت از ایدئولوژی وارداتی بود؛
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فساد و زورگوئی نظام پس از مشروطیت ،که باقیمانده الیگارشی فاسد قاجاریه بود ،منجر برقرار
نشدن دولت قانونی شد که بیزاری را به همراه آورد که خود به جدائی کامل میان ملت و دولت
انجامید؛
ـ هراس از گرفتار شدن به سرنوشت دبیران و دیوانیان که در تاریخ ایران پیشینه فراوانی دارد؛
ـ بیبرنامگی سرآمدان لیبرال در برابر دو نیروی مسلح به برنامه و توده مردم ،که نخستین آن جنگ
افزار مذهبی را به همراه خود داشت و آن دیگری جهان وطن بود و سوسیالیست؛
ـ نکته آخر اینکه در دوران پهلویها نه مشروعیت مذهبی صفویه و نه مشروعیت ایل ظفرنمون
قاجار مطرح نبود و این سلسله نتوانست نه از نیروی مذهبی و نه از نیروی ایلی استفاده کند در
نتیجه با حفظ ظواهر قانون اساسی دست به نوسازی زدند که بهائی سنگین داشت.
ـــــــ
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فصل اول :گسترهی دین در حیات اجتماعی ایرانیان

حکومت قانون و قانون اساسی مشروطه ـ تضاد تاریخی دونگاه
دکتر محمدرضا خوبروی پاک
فروردین 1391
ــ اخیراً رسالهای تحقیقی شما «جستجو در قانون «از دسترفته» ـ قانون اساسی مشروطیت» بر
«تالش آنالین» به صورت کتاب الکترونیکی درج شده است.
میدانیم در این سی سال گذشته رویکرد به انقالب مشروطه و دستاوردهای آنکه اساساً برهمان
«قانون اساسی» استوار است ،دچار دگرگونیهای ریشهای شده است ،آن هم به یاری کتابها و آثار
تحقیقی بسیاری که در قیاسی ،نسبت آنها با آنچه که پیش از انقالب ،یعنی در آن هفتاد سال
منتشر شده بود ،انسان را دچار شگفتی میکند.
این گفتگو امیدواریم بتواند هرچه بیشتردر خدمت بازتر کردن رابطه میان اجزاء پراهمیتی که شما
بدانها پرداختهاید و تز محوری که مطرح کردهاید و ماهیت کلی آن رخداد بزرگ تاریخی ایران قرار
گیرد.
و اما پیش از هرچیز از نکتهای بپرسیم که در پیشگفتار آوردهاید ،ابراز اینکه :نوشتن مقالههای
متعدد ...برگزاری کنفرانسها ...دادن شمارههای ویژه به مناسبت یکصدمین سالگرد جنبش
مشروطیت ،را میتوان «حضور گذشته در حال» خواند و یا آن را «حسرت و خیال» نامید .راستش
این قضاوت برای نشریهای چون «تالش» که خود بانی یکی از همان شمارههای ویژه بوده و عالوه
بر این از همان آغاز تأسیس بررسی مضمون و اهمیت جنبش و انقالب مشروطه یکی از ستونهای
فعالیتش بودهاست ،دمی نیاسوده ،تولید احساس ناآرامی میکند که مبادا ما حسرتی نوستالژیک
نسبت به آن گذشته و یا اساساً هر گذشتة دیگری را پراکنده باشیم! یا اینکه اساساً در بارة آن در
تخیل بسر میبریم؟ منظور شما از این سخنان چیست؟
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خوبروی :با سپاس از توّجهتان و کوششهائی که برای توضیح بیشتر رساله «جستجو در قانون از
دست رفته» بکار بردهاید ،باید بگویم که این نوشته به خواهش دوستی برای صدمین سال
مشروطیت تهیه شده بود .سپس به همان یکهزار و یک دلیل معروف نشریه ایشان امکان انتشار پیدا
نکرد .پس از چهار سال ،برای رعایت احترام آن دوست ،و حال با اجازه او آن را منتشر کردم .عنوان
نوشته از رمان معروف مارسل پروست به نام «در جستجوی زمان از دست رفته» برگرفته شده است.
این رمان مربوط به گذشته و مرتبط با زمانی از دست رفته است .امّا ،به نظر پروست زمان گذرا بار
دیگر باز میگردد .آن دو اصطالح هم از آنِ پروست است که به نظر او به یاری گذشته ما هم زمان
را تسخیر و هم آن را بازسازی میکنیم .اگر فراموش نکرده باشیم روز  14مرداد ـ روز همرائی ـ
هرکس به تعبیری ـ امّا همراه با سکوت مردم ایران بود .نشانهای از آنکه ما باری از آن رویداد
گذشته را بر دوش خود داریم و حسرت آن را میخوریم .امّا ،همزمان پاس آن گذشته را هم داریم و
باید هم داشته باشیم .افسوس و حسرت از دست دادن قانون اساسی هم بیاساس نیست زیرا
بیاعتنائی و دستکم گرفتن آن سبب بسیاری از بدبختیهای امروز ماست .بنابراین شما ،با
کوششهایتان درباره مشروطیت نه تنها «حسرتی نوستالژیک» را ایجاد نکردهاید بل ،به شناخت و
بازسازی گذشتهمان پرداختهاید .جنبشی که آثار آنچه پیش و چه پس از انقالب «شکوهمند» ،بیآنکه
آسیبی به مردم رسانده باشد ،همچو خاری در چشم تنگ حاکمان بوده و هست.
ــ شما تحقیق خود در اجزای قانون اساسی مشروطیت را بر این تز استوار کردهاید که این قانون و
متمم آن برگردان سادهای از قانون اساسی بلژیک نیست ....هنر این قانون آنست که میخواست آن
اصول (اقتباس از قانون اساسی بلژیک) را با شرایط و مکان جامعه ...عرف و عادت رایج تطبیق دهد.
این نظر قاعدتاً ـ مانند هر کار پژوهشی دیگر ـ بر خالً و بدون حضور دیدگاههای مقابل شکل
نگرفته است ،مهمترین پرسشها یا احتماالً نظراتی که شما با آنها در برخورد به قانون اساسی
مشروطیت موافق نبودید ،چه بودهاند؟
خوبروی :آنچه که بیش از هر چیز مایه شگفتی بود و از اسباب سقوط نظام پیشین ،بیاعتنائی به
قانونی است که میخواست دولت با «اساس» و یا به تعبیری دیگر دولت قانونی را ایجاد کند.
منظورم از قانون به معنای وسیع کلمه عبارتست از آنچه را که مردم بوسیله نمایندگان خود ـ که با
روشی دموکراتیک برگزیده شده باشند ـ وضع میکنند .این بیاعتنائی چند سویه بود .نه تنها دولت و
حاکمان بل میان سرآمدان ونخبگا ن ـ حتی در سطح دانشگاهی کشور نیز ـ رخنه و رواج یافته بود.
بگونهیی که در تنها دانشکده حقوق کشور ،یا تدریس حقوق اساسی را دستکم میگرفتند و یا اینکه
در سطح باالتر از لیسانس از آموزش آن خودداری میکردند .شمار کتابهای حقوق اساسی از
انگشتان دو دست تجاوز نمیکرد.
ناآگاهی ما از قانون اساسی به آنجا رسیده بود که یک نمونه از آن را یادآور میشوم .به هنگام
جنبش اعتراضی سالهای 52ـ  ،1357پس از گذشت بیش از هفتاد سال از انقالب مشروطیت،
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قضات و وکالی دادگستری ،دانشگاهیان ،دانشجویان ،نویسندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و
«احیای استقالل قوه قضائیه و اعادة صالحیت عام دادگاههای دادگستری و انحالل جمیع مراجع
قضائی اختصاصی» شدند( .نگ .به بیانیه معروف به  52نفری ،مورخ  11آبان  ،1352در صفحاتی از
تاریخ معاصر ایران ،تهران ،نهضت آزادی ،جلد ،9 ،دفتر دوم ،چاپ اول .1328 ،اعالمیه جمعیت
ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر) گوئی این سروران نمیدانستند که نمیتوان بیاجرای قانون
اساسی به آن آماجها دست یافت و اگر هم بتوان به سازشی دست یافت گذرا است و توانائی برقراری
دولت با «اساس» را ندارد .نوسازی و نوزائی قوه قضائیه تنها اعاده صالحیّت دادگاهها و یا دفاع از
زندانیان در دادگاه نظامی بوسیله وکالی غیر نظامی نیست .آنچه که باید مورد توّجه قرار میگرفت
زنده کردن روح قانون اساسی و اجرای آن بود که هم آزادیها و هم حقوق افراد را به رسمیت
میشناخت و هم راههای کارآمدی آنان را فراهم میساخت.
ــ مرکز ثقل ما البته در این گفتگو این «روح» یا به عبارتی دیگر «ماهیت کلی آن رخداد بزرگ
تاریخی ایران» است .اما پیش از آن پرسشی در بارة انتقاد شما به جمعی از سرآمدان کشور که
اعالمیه ذکر شده را امضا کردند ،با تأکید بر حضور حقوقدانان و قانوندانان کشور :در این اعالمیه
آنان از جمله خواستار «احیای استقالل قوة قضائیه و »...شده بودند .اگر قرار باشد نظامی مبتنی بر
حکومت قانون برپا شود ،چه خواستی ریشهایتر از وجود دستگاه قضائی مستقل؟ اجرای این اصل نه
تنها هیچ مغایرتی با احترام به مشروعیت آن قانون نداشت ،بلکه به نظر ما از الزامات تحقق عینی
آن «روح» و نهادینه ساختن آن بود .پس ایراد و انتقاد چرا؟
خوبروی ـ منظور من انتقاد از سرآمدان نیست .آنچه که مورد انتقاد من است بیتوجهی چند سویه
به قانون اساسی است که سبب شد تا روح قانون اساسی و متمم آن فراموش گردد و اجرای آن
مطالبه نشود .خواست اجرای قانون اساسی هم وسیعتر بود و هم همه خواستهای دیگر ـ به
استثنای جمهوری اسالمی ـ را در بر میگرفت.
منظورم از روح قانون اساسی ارزشهائی هستند اخالقی ،فرهنگی ،اقتصادی ،تاریخی و جغرافیائی
که در گذر زمان به اصلهایی تبدیل شدهاند .این اصلها چنانند که در صورت عدم رعایت هر یک
از آنها جامعه و افکار عمومی احساس بیعدالتی و سپس بیزاری میکند .افزون بر آن توسعه
قضائی ابزاری است برای رسیدن به آن ارزشهائی که هر جامعهای با توّجه به خصوصیات خود آن
را مشخّص میکند .از این روی است که نهاد قوه قضائیه همواره خود را محدود به قانونهای قوه
قانونگذاری نمیکند بل ارزشهای مورد احترام جامعه را هم مورد توّجه قرار میدهد تا به عنوان
رویه قضائی مورد استفاده دادگاهها قرار گیرد.
تصور کنید ،در همان روزهای پر غوغا که صدا به صدا نمیرسید و شعار جای شعور را گرفته بود،
خواست اجرای کامل قانون اساسی از سوی همگان مطرح میشد .مسلما امروزه ما روز و روزگار
بهتری داشتیم .اما خواستهای آنچنانی که یکی از آنها را نام بردم سبب شد تا در اواخر سال
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 1352دولت دستگیر شدگان در تظاهرات را به جای دادگاههای نظامی به دادگاههای دادگستری
بفرستد .طرفه آنکه نخبگان حقوق خوانده ما با دولت و دادستان ارتش توافق میکنند تا وکالی
دادگستری بتوانند در دادگاههای نظامی شرکت کرده و دفاع از متهمان را بر عهده گیرند .در نتیجه
هم دولت و هم رهبران مخالفان دولت فهمیدند که میتوان با دادن امتیازاتی جنبش را خاموش کرد
و یا با دادن امیتازاتی لگام قدرت را به دست گرفت .بدبختانه در آن دوران ـ مانند دهه یکم پس از
انقالب «شکوهمند»  -هواداری از قانون اساسی مترادف با هواخواهی از نظام پادشاهی تلقی میشد
در حالی که میان آن دو باید تفاوت گذاشت و نباید آنها را یکی انگاشت.
در نتیجه ،از راه رسیدگان ـ بویژه دینورزان ـ کوچکترین احترامی برای قانون اساسی مشروطیت
قائل نشدند و پیامد آن تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی است .قانونی که از روز تدوین به
بدوی سازی همه نظام حقوقی کشور مشغول است .به نظرم میرسد که تدوین کنندگان قانون
اساسی جمهوری اسالمی توّجه الزم را به قانون اساسی مشروطیت نکردهاند مگر در پیشنویس
قانون اساسی ـ در مورد شورای نگهبان ـ آن هم با تقلید از قانون اساسی فرانسه و اصل دوّم متمم
قانون اساسی که مورد قبول نیافتاد .در حالی که قانون اساسی مشروطیت بیش از هفتاد سال اعتبار
داشته و بخشی از فرهنگ ـ به معنای عام ـ ملّت ما به شمار میآمد .قانونی بود که دست به ایجاد
نظام ارزشهای دموکراتیک و نظام حقوقی عرفی زد که هر دوی آنان میتوانست چارهساز بحرانها
باشد .بدیهی است من کلیات قانون اساسی را در نظر دارم نه یکایک اصلهای آن که برخی از آنان
جای بحث دارد.
ــ در ادامه پرسش فوق شاید بهتر باشد توضیح بیشتری در باره عدالت و عدالتخانه در آن عصر داده
شود .به یاری از دو جملة زیر که شما در تحقیق خود آوردهاید ـ بخش یکم :در باره قانون اساسی
مجلس دوره یکم در پاسخ پرسش هواداران شیخ فضلاله نوری معنای مشروطیت را « ...حفظ
حقوق ملّت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگزاران دولت »...دانسته است (رضوانی)83 ،
« ...در آغاز کار ،مطلوب آزادیخواهان و اصالحطلبان چیزی جز تاسیس عدالتخانه نبود( ».محیط
طباطبائی)28 ،
منظور از این عدالت و عدالتخانه چه بود که گاه حدود سلطنت را معین میکرد و گاه در برابر
دینورزان قرار میگرفت؟ نهاد قانونگزاری و مجلس نمایندگان ملت به انتخاب خودشان به عنوان
مکان تحقق اراده ملت ،یا یک دستگاه دادگستری حافظ قانون و مکان دادخواهی و کانون دادستانی
ملت؟ هر چند این هر دو نهاد از الزامات تحقق روح حکومت قانون میباشند ـ البته آنچه منظور نظر
شما از حکومت قانون است .اساساً رابطة این دو نهاد و سرشت وظائف هر کدام چیست؟ استقالل در
رابطه با هر یک چه معنائی مییابد ،استقالل از که و از چه؟ آیا الویت را در نهایت میتوان به یکی
از آنها داد؟ و باالخره کدام یک از این دو نهاد بیشتر مورد مخالفت بود و از سوی کدام دسته ،حکام
شرع ،حکام عرف یا مقام سلطنت مستقل و مطلقه؟
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خوبروی :عدالت اصل و موضوعی است فلسفی ،حقوقی و اخالقی که بر پایه حقوق و انصاف بنا شده
و اساس زندگی اجتماعی را تشکیل میدهد .در فلسفه ،عدالت با مفاهیمی مانند آزادی ،برابری،
انصاف ،اخالق و صلح اجتماعی مربوط میشود .از نظر اخالقی عدالت بیشتر به حقانیّت توّجه دارد
در حالی که از دیدگاه حقوقی عدالت به برابری توّجه میکند.
تاریخ اندیشه عدالت به تاریخ مردم و تمدنشان ارتباط دارد .مفاهیم گوناگون عدالت و اجرای آن از
پیآمدهای اندیشه و شرایط زندگی مردم در هر عصری است از این روی بررسی عدالت باید به همراه
فلسفه ،دینشناسی ،اقتصاد ،اخالق و حقوق عمومی باشد .همه خود کامگان آزادی و برابری را زیر
پا میگذارند امّا به نام عدالت حکم میرانند؛ زیرا نمیتوانند ارزش واالی عدالت را منکر شوند .اصل
عدالت یکی از دالئل حقانیّتِ نپذیرفتن و یا ایستادگی مردم در برابر خودکامگان و یا قانونهای آنان
است .تعریف عدالت دشوار و سنجههای آن گوناگون است .برخی رعایت قوانین و برخی دیگر
اطاعت دولت را عدالت میدانند .امّا همانگونه که گفتم عدالت را باید با تاریخ ،فرهنگ شرایط
اقتصادی هر ملتی سنجید.
عدالتخانه یا به تعبیر امروزی آن دادگستری ظرفی است که عدالت در آن ظاهر میشود زیرا
جستجوی عدالت و اجرای آن کار حقوقدانان است .در کشورما با توّجه به تداوم نظام خودکامگی
دستکم از زمان تدوین نامه تنسر تا سیاستنامة خواجه نظامالملک طوسى عدالت دلمشغولی فرزانگان
ما بود .در محدوده گفتگوی ما برای شناخت عدالتخانه باید به پیشیته تاریخی حقوق ایران آن نگاه
کوتاهی انداخت:
در مدت یکصد و شصت سال از کشتن نادرشاه افشار ( 1121قمری  1747 /م) تا متمم قانون
اساسی مشروطیت ( 1384قمری  1917 /م) نظام حقوقی ایران بر اساس فقه شیعه قرار داشت .در
دوره قاجاریه تفکیک میان محاکم شرعی و عرفی همانند دوران صفوی همچنان برقرار بود.
در آن دوران دینورزان به موضوع حقوق خصوصی ،احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن رسیدگی
میکردند و دادرسی در حوزه حقوق عمومی بر عهده حاکمان و در برخی از موارد بر عهده روسای
ایلها و قبیلهها بود .شاید به این دلیل که حقوق عمومی در اسالم مانند دیگر ادیان چندان مورد
توجه نبود .نکته جالب اینکه دادگاههای عرفی نه قواعد معینی برای دادرسی داشتند و نه قانون ـ اگر
هم وجود داشت ـ مراعات میشد .رای و نظرحاکمان حاکم بود .در حالی که در دادگاههای شرع،
دستکم ،قواعدی چه از نظر تشریفاتی و چه از نظر ماهوی وجود داشت .مواردی هم در تاریخ دوران
قاجار آمده است که به علت مهم بودن موضوع ،حاکمان شرع و عرف متحدا به موضوع رسیدگی
میکردند مانند محاکمه سیدعلی محمد باب در صفر  1824ق /ژانویه  1242که پس از زندانی شدن
در شعبان سال  /1827ژوئن  1251با حکم دینورزان و بدستور حاکمان عرفی تیر باران شد.
گام نخستین برای ایجاد عدالتخانه یا دیوانخانه به همّت عباسمیرزا نایبالسلطنه ،در تبریز برداشته
شد .وی با کمک میرزاابوالقاسم قائممقام فراهانی دیوانخانه مستقل را دائر کرد .قائممقام پس از
رسیدن به مقام صدارت عظمی در زمان محمدشاه دیوانخانه یا دیوان عدالت را پایهگذاری کرد تا به
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احقاق حقوق متظلمان بپردازد .این دیوانخانه در حقیقت نهادی در برابر محضرهای دینورزان بود که
وظیفههای دیگری هم داشت مانند گواهی اسناد و ثبت آنها .این دیوان از یک سو با مخالفت
دینورزان روبرو شد و از سوی دیگر حاکمان عرفی نیز آن را بر نمیتافتند زیرا دیوان به منافع مادی
هر دو گروه آسیب میزد.
ناصرالدین شاه در سال  1242به جای پدر به تخت نشست .وی ،در قبال واکنش دینورزان به
سیاست پدرش ،راه پدر بزرگ را در پیش گرفت و بیش از پیش در صدد دلجوئی از آنان بر آمد .با
این همه ،بیشترین فتواهای ضد شاه و دولت در زمان او صادر شد .ازدومین دهه سلطنت ناصری
دوره قانونخواهی مردم ایران شروع شد.
از ویژگیهای بارز دوره ناصری ،افزایش شمار دینورزان در سطوح مختلف مملکتی و در سرتاسر
ایران است .در تهران شمار دینورزان فزونی چشمگیری یافت و هر کدام در محلهای ،در مسجدی
امام جماعت و یا در مدرسهای صاحب حوزه شدند و صاحب نفوذ فراوان .لغو دو امتیاز رویتر و رژی
اهمیت علمای تهران مانند حاج مالعلی کنی و میرزاحسن آشتیانی را روشن میکند .هر چند که
نجف مرکز مرجعیت شیعه بود اما تهران پس از آن قرار داشت.
اقدام مهم دوره ناصری عبارت بود از تهیه «کتابچه دستورالعمل دیوان خانه عدلیه» در سال 1228
برابر با  1879ق که نخستین گام برای مدون ساختن احکام عرفی در برابر احکام شرع بود که به
نتیجه نرسید .سپهساالر در اردیبهشت 1851خورشیدی برابر 1271م قانون «وزارت عدلیه اعظم و
عدالت خانههای ایران» و قانون «تحدید حدود فیمابین حکام و رعیت» را وضع کرد و سپس الیحه
«دارالشورای کبری» یا «دربار اعظم» را در 3آبان  1851برابر1278م ،را به تصویب شاه رسانید.
با روی کار آمدن میرزاحسین خان سپهساالر ،نخست به سمت وزارت عدلیه و اوقاف و سپس به
صدارت عظمی ،نوعی گرایش دوری از محاکم شرعی و عرفی سازی عدلیه آغاز شد .سپهساالر که
مدتی سفیر ایران در عثمانی بود کوشش کرد تا وزارت عدلیهای بر اساس قوانین عثمانی که خود
تقلیدی از اروپا بود ایجاد کند .یکی از نهادهای وزارت عدلیه سپهساالر «دایره تنظیم قوانین» بود تا
مقررات نوینی برای اجرای عدالت تهیه و تصویب کند.
در سال 1891 /1274ق ،مجلس تنظیمات حسنه تشکیل شد که سپهساالر معزول از صدارت عظمی
به عنوان وزیر امور خارجه عضو آن بود .این مجلس طی فرمانی به حکام شهرهای نزدیک تهران
مانند قزوین ،سمنان و دامغان و کاشان و فیروزکوه ،تکالیف آنان را نسبت به مرافعات شرعیه ابالغ
کرد .که این فرمان هم تاثیری در اقتدار و نفوذ دینورزان نکرد .سپهساالر بار دیگر به صدرات عظمی
رسید و با شاه به اروپا رفت اما در بازگشت ،با مداخله مستقیم مالعلی کنی ،برکنار شد (1897
 1221/م).
در زمان صدرات امینالسلطان (سیزده سال در دوره ناصرالدین شاه و شش سال در دوره مظفرالدین
شاه) همه آثار و اصالحات مترقیانه سپهساالر از میان رفت .فرامین ناصرالدین شاه در سالهای
 1315/ 1227ق و فرامین دیگر برای تاسیس شورای دولتی در سال  1229به ترتیب در مورد
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حرمت مال و جان و ناموس اتباع ایران و دیگری برای اجرای عدالت بینتیجه ماند .شورای دولتی
به ترجمه کد ناپلئون پرداخت بیآنکه اثری بر آن مترتب باشد.
منصورالسلطنه عدل از استادان حقوق ایران درباره وضع آن دوران مینویسد« :هر شخص مقتدر و
بلکه هر فرّاش حکومت در میان مردم محاکمه نموده و احکامی که جز میل شخصی و اغراض
نفسانی مدرکی نداشت صادر و اجرا مینمودند» .با این اوضاع مالحظه میفرمائید که تفکیک
صالحیت قضائی و حد و مرز در میان شرع و عرف روشن نبود و بستگی به قدرت طرفین داشت.
آغازجنبش مشروطیت را میتوان از سال  1824خورشیدی  1915میالدی با مهاجرت دینورزان و
مردم ،معروف به هجرت صغری ،به شهرری ،دانست .مهاجران در آن زمان تقاضاهای خود را در
هشت بند اعالم داشتند که بند  4آن «بنای عدالتخانهای در تمام شهرهای ایران برای جلوگیری از
ستمگریهای حکام» بود .یاد آوری میکنم که منظور از حکّام یعنی هم نمایندگان دولت مرکزی در
والیات و هم حضرات دینورزان بودند که در بیدادگری و مال اندوزی دستکمی از حاکمان عرفی
نداشتند.
پس از تنش و کشاکشی که میان مردم و دستگاه حکومتی رخ داد؛ مظفرالدین شاه ،فرمان اول مورخ
 1824خورشیدی و  1915میالدی را صادر کرد که در آن ایجاد عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام
شرع ...و تعیین حدود و اجرای احکام شریعت پیشبینی شده بود .در جامعه سنتی آن روز ایران
احکام شرع از یکسو و قوانین و سنتهای عرفی ،از سوی دیگر بر روابط عمومی و خصوصی
حکومت میکردند .احکام شرع در دست دینورزان بود که تفسیرهای گوناگون از آن داشتند و احکام
ناسخ و منسوخ رواج داشت .حاکمان و حتی سران قبیلهها نیز در امر قضا مداخله داشتند .در آن زمان
نیز دولت «تدارکاتچی» دینورزان و «ارباب عمائم» بود تا احکام آنان را اجرا کند .فرمان یاد شده
نشان میدهد که در آغاز سده بیستم میالدی هنوز عدالت بر اساس پایگاه مردم در سلسله مراتب
اجتماعی قرار دارد .وگرنه دلیل نداشت که در فرمان مظفرالدین شاه از «در اجرای عدل و سیاسات...
مالحظه اشخاص و طرفداریهای بیوجه قطعاً و جداً ممنوع باشد و میان هیچ یک از طبقات رعیت
فرقی گذاشته نشود »...یاد شود .این فرمان ،شاید میتوانست دست دینورزان را از بسیاری امور کوتاه
کند و سبب نوزائی مذهبی در ایران شود؛ اما دو اصطالح «عدالتخانه دولتی» و «اجرای احکام شرع
و تعیین حدود و اجرای احکام شریعت» سبب رمیده شدن دینورزان و اقدام آنان به تحریک مردم به
مخالفت شد .حضرات ـ به گفته خودشان ـ دست به مهاجرت کبیر! زدند ،به قم رفتند و بست
نشستند.
مظفرالدین شاه پس از برکناری عین الدوله فرمان معروف به فرمان مشروطیت مورخ  13مرداد1825
خورشیدی برابر  5اوت  1912میالدی را صادر کرد .در این فرمان ذکری از «عدالتخانه دولتی»
نشده بود .یعنی اوضاع و احوال قضائی به همان روشی باقی ماند که در پیش گفتم .در حالی که به
نظر میرسد عدالتخواهی اندیشه اساسی و دلمشغولی نخست مشروطهخواهان بود .نگاهی به
چگونگی تدوین قانون اساسی و متمم آن موید این نظر است که میخواستند با ایجاد نهادی برای
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عدالت به حکومت قانون برسند .همان گونه که در رساله مورد گفتگوی ما خواندیم محیط طباطبائی
میگوید « ...در آغاز کار ،مطلوب آزادیخواهان و اصالحطلبان چیزی جز تاسیس عدالتخانه نبود» امّا
همان گونه که گفتم ظرفی که میباید عدالت در آن تحقق یابد ایجاد نشد.
سه روز پس از این فرمان ،شاه مجبور به امضای مکّملی برای فرمان خود شد که در آن شاه از
منتخبین ملت نام برد و سپس «فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسالمی موافق تصویب و
امضای منتخبین ،بطوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند که به
شرف عرض و امضای همایونی ما برسد»...
با همة اینها ،پدران بنیانگدار قانون اساسی هشیارتر از آن بودند که تنها به نص و متن فرمان شاه
اکتفا کنند .در رساله یاد شده با تطبیق فرمان مظفرالدین شاه با اصول  15و  12قانون اساسی از این
هشیاری نمایندگان یاد کردهام.
دینورزان تمایلی به تاسیس عدالتخانه نداشتند و یا آنکه میخواستند از آن به سود خود استفاده کنند.
جالب است که پس از فرمان پادشاه ،انجام انتخابات ،تشکیل مجلس و تصویب قانون اساسی و
قانون انجمنهای ایالتی و والیتی به هنگام بحث درباره متمم قانون اساسی در مجلس یکّم ـ که
باید همواره آن را مجلس موسسان خواند ـ دینورزان نارضایتی خود را به روشهای گوناگون اعالم
داشتند .به نوشته آدمیت در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران ،مالکاظم خراسانی طی نامهای
از مجلس میخواهد که محاکمات و کیفرها با موازین شرعیه منطبق بوده و مورد شبهه و اشکال
نباشد .بهبهانی صریحا میگوید عدلیه کاری ندارد مگر اجرای قوانین شرعیه و طباطبائی نیز
میپرسد که با تاسیس عدلیه رسمی دیگر چه کاری برای دینورزان باقی میماند .با خودداری
بهبهانی از حضور در مجلس ،احتشامالسلطنه ـ رئیس مجلس ـ به او پیغام میدهد که در محاکم
وزارت عدلیه ،مجتهدان جامعالشرایط باید انجام وظیفه کنند و خود او ـ بهبهانی ـ هم باید حقوق
ماهانه گرفته و به وظیفه خود عمل کند.
با توجه به این مخالفتها است که در رساله جستجو در قانون اساسی ،سلب ظریفانه قدرت از
دینورزان را یکی از شاهکارهای متمم قانون اساسی دانستهام .عدالتخانه حدود سلطنت را معین
نمیکرد ولی آن پایه دیگر دولت قاجار را که مذهب و دینورزان بودند مورد تهدید قرار میداد.
درباره بخش پایانی پرسشتان در مورد رابطه نهاد قانونگذاری و عدالتخانه و استقالل هر یک از آنان
گفتنی زیاد است .مختصرا بگویم که نظام حقوقی باید بتواند روح قانون اساسی را تحقّق بخشد .با
نگاهی سریع به تاریخ جنبش مشروطیت مالحظه میشود که عدالتخانه مورد مخالفت پادشاه نبود و
تنها حاکمان ـ خواه در لباس «ارباب عمائم» و خواه حاکمان عرفی با آن مخالف بودند.
ــ از توضیحات شما در بارة «عدالت» و چگونگی روند شکلگیری دستگاه قضائی بر بستر دورههای
مختلف تاریخی ایران و به طور خاص در جنبش مشروطه که محور آن ایجاد نظم قانونی و نهاد آن
یعنی مجلسی متشکل از نمایندگان مردم بود ،به این نتـیجه میرسیم که فکر ایجاد دستگاه قضائی
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ـ به عنوان مکان یا ظرفی دیگر برای تبلور عدالت و دفاع از آن ـ هم باید در چنین نسخهای یعنی
نسخه حکومت قانون شکل گرفته باشد .در اینجا به پرسشی دیگر با این مقدمه میرسیم:
صرف نظر از اینکه در کدام حوزه و مناسبات اجتماعی ـ عمومی یا خصوصی ـ تصمیمی گرفته و
حکمی صادر شود و همچنین صرف نظر از اینکه صاحبان حکم چه کسی یا کسانی هستند ،به نظر
میرسد از آغاز جنبش قانونخواهی ما این پرسش بنیادی نیز مطرح بوده است که بر چه پایهای باید
اساساً حکم صادر شود .بشریت از زمان پیدایش مکتب حقوقی رم ـ یا به قولی از زمان پیدایش نگاه
حقوقی به سیاست ـ این را دریافته است که نظم و امنیت ـ و به پیروی آن عدالتی ـ استوار خواهد
ماند که بر پایة ارادهای نامیرا و زوال ناپذیر شکل گیرد .الزمه چنین بنیادی نیز استقالل آن نظم
حامی امنیت و عدالت از اراده فرد است که زوالپذیر میباشد.
هر چند مغایرت چنین اندیشهای که نطفه حکومت قانون را در خود دارد ،با خودکامگیِ خودکامگان
زوال یابنده و یا با حکومت و صدور حکم بر پایه اراده شاهان و حاکمان میرا روشن است ،اما هنوز
روشن نیست که چرا آن حکومت قانون مورد نظر مجلس اول یا مجلس مؤسس مشروطه با حکومت
اسالمی که آن هم در هر صورت برپایه نظم و اساسی تدوین شده و مجلس مؤسسی از نوع خود
داشته است ،تفاوت دارد؟ چرا هرگز روحانیت ،که در هر صورت حکومت برپایه نظم و قانون را
میپذیرد ،دل به حکومت قانون مشروطیت نبست و باالخره نیز در فرصتی تاریخی ریشة آن
حکومت قانون را به منظور حاکم کردن قانون الهی برافکند؟ گرهگاه اصلی این جدال در کجا بود و
هست؟
خوبروی :درباره بخش نخست پرسشتان «که بر چه پایهای باید اساساً حکم صادر شود» شاید بهتر
باشد که بگوئیم چرا و چگونه باید از قانون پیروی کرد .سوفوکل در کتاب آنتیگون خود این موضوع
را به خوبی روشن کرده است .آنجا که آنتیگون به علت سرپیچی از قانون مورد پرسش قرار میگیرد
به فرمانروا پاسخ میدهد که فرمان تو هر چند حاکم و قاطع است امّا در برابر قانون جاودانه خدایان
سست و بیارزش است .آنتیگون شاید نمونه نخستین نافرمانی برای دستیابی به عدالت در جهان
است که هم فرمانروا و هم حکومت او را مورد تردید و انکار قرار میدهد و این نشانه عدالت خواهی
فرد در سرتاسر تاریخ بشر وجود داشته و دارد.
در مورد بخصوص گفتگوی ما پاسخ این پرسش را باید در فلسفه حقوق جست چرا که جستجوی
مبنای حقوق (پیروی از قانون) و رابطه آن با عدالت هم در فلسفه و هم در حقوق پیشینه درازی
دارد .بیآنکه بخواهم به جزئیات بپردازم؛ بگونة خالصه یادآور میشوم که زمانی قانون و دین یکی
بود و از این روی قانون امری غیرقابل تغییر تلقی میشد .سپس فیلسوفان مسیحی قانون را به
عنوان ابزاری برای اِعمال اراده خدا دانستند و سپستر با رسیدن دوران نوزائی ،در غرب انسان
«خلیفه روی زمین» گشت .دراین زمان بود که فلسفه حقوق و مکتبهای مختلف آن ایجاد شد.
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در ایران و یا با نگاهی گستردهتر در جامعههای مسلمان ،تا سدههای اخیر ،قانون و شریعت را از
احکام خدائی و ازلی میدانستند که سرچشمه اختالف میان «اصولیون و اخباریون» است .در حالی
که در فلسفه حقوق غرب مکتبهای گوناگونی بوجود آمد که از موضوع گفتگوی ما بیرون است .در
بسیاری از این مکتبها برخی از فیلسوفان و کاوشگران حقوق ،حقوق و قانون را ناشی از اراده فرد و
یا اجتماع تلقی میکنند .برخی از آنان وظیفه قانون را حفظ نظم و برخی دیگر عدالت را مبنای
حقوق میپندارند .از مجموع نظریههای این کاوشگران میتوان به اصلی رسید که در آن رابطة
منسجم میان انسان ،جامعه ،خِرد و قانون وجود دارد .در حالی که طرفداران حقوق الهی تفاوت و یا
تعارضی میان احکام شرعی با احکام عقلی نمیبینند .از اینجا آن قاعده که زبانزد دینورزان ماست
وضع شد که« :آنچه را که عقل حکم میکند شرع حکم کرده است و آنچه را که شرع حکم کرده
همان حکم عقل است» (کلما حکم به العقل حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به القعل»)
بنابراین جای شگفتی نیست که گفته میشد و میشود که مشروعیت قوانین در میان مسلمانان تنها
از راه تطبیق قوانین با اراده الهى است .زیرا انسان جایزالخطاست و صالحیّت قانونگذاری تنها در
اختیار خداست .اصل دوّم متمم قانون اساسی مشروطیت بیان کننده نظر دینورزان ما درباره قانون
است .یکی از بزرگترین دستآورد جامعه ایران نسخ عملی این اصل بود که حتی آدمی مانند مدرس
آن را واجب کفائی ـ نه عینی ـ دانسته و حضور یک نفر مجتهد را در مجلس کافی برای حقانیت و
یا مشروعیت قانون خواند.
افزون بر آنچه گفته شد میتوان نپذیرفتن برابری افراد از سوی دینورزان را به عنوان پاسخ پرسش
دوّم شما دانست .یکی از نویسندگان انگلیسی به نام جان گالث ورثی ( )John Galsworthyعدالت را
ماشینی میداند که با فشار یک نفر به حرکت در میآید و از آن پس به راه خود میرود .دینورزان ما
این موضوع را میدانستند و از این روی با هر گونه عدالت بر مبنای قانونی مخالفت میکردند .آنان
خواهان عدالتی بودند که در چارچوب شریعت زندانی باشد .از این روی است که به نظرم میرسد
نسخ عملی اصل دوّم متمم قانون اساسی پیشین یکی از نوآوریهای عملی پدران
بنیانگذارمشروطیت بود همانگونه که کوتاه کردن دست دینورزان از مقام قضا.
ــ بنابر این ـ برخالف خودکامگان که حکومت قانون برای آنان حتا اگر برخاسته از میل خودشان
بود ،معنا نداشت ـ اما اولیای دین در کشور اصل ضرورت برقراری نظم اجتماع بشری بر پایه قانون
(برای آنان قانون الهی) را میپذیرفتند ،که خود اصلی کهن است .اما آنها با این پذیرش با دو
مسئله پایهای دیگر که با حکومت قانون در معنای جدیدش پیش میآمد ،دچار مشکل شده و باید
برای آن راهحلی مییافتند 1 :ـ نقش اراده بشری در جوامع انسانی که قانون برای آن است  8ـ اصل
برابری حقوقی انسانها از جمله شرایط برابر برای اعمال این اراده در قانونگذاری .از نظر این دو
نکته آیا تفاوتی میان قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ـ چه پیش نویس آن
و چه آنچه که در عمل تصویب شد ـ وجود دارد؟ میدانیم که آیتاهلل خمینی سالها پیش از تدوین
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کتاب والیت فقیه ،مبارزه با رژیم گذشته را با اصرار به پایبندی به قانون اساسی مشروطه آغاز کرد.
آیا دفاع وی از قانون اساسی مشروطه تاکتیک وی بود و نه پایبندی به آن قانون؟
خوبروی ـ پیش از پاسخ به این پرسش شما توضیحی درباره ـ بخش یکم این گفتگو ـ در پاسخ من
به پرسش دوّم شما ـ را بیاورم که به قول دینورزان «الزم الینفک» این گفتگو است.
در پاسخ به آن پرسش ،من مرتکب سهوی شدهام .به این تفصیل که اشارهای به بیانیه  52نفره در
 11آبان ماه  1352داشتم؛ در این اشاره من تنها بخشی از آن بیانیه را یاد آورشدم و از بیاعتنائی
نسبت به قانون اساسی مشروطیت شکوَه کردم .دوست گرانمایه آقای ناصر پاکدامن ،مانند گذشته ،با
نگاه موشکاف و دقیق خود این سهو را به من یادآوری کردند که از محبتشان سپاسگزارم .در آن
بیانیه در صفحههای یکم ،سوم ،چهارم ،پنجم نه تنها از قانون اساسی مشروطیت ،اعالمیه جهانی
حقوق بشر یاد شده بل موضوعهائی مانند تفکیک قوا ،حاکمیّت مردم و حد و مرز قوه اجرائیه نیز
روشن شده بود .در صفحه  2و  7همان بیانیه جزء ده خواست امضا کنندگان خواست نخستین اجرای
تجزیه ناپذیر اصول قانون اساسی بود .بند  7این خواست همان بود که من در پاسخ به پرسش شما
آوردم .سهو من از اینجا ناشی شده بود که در یک بررسی از تحّول قوانین ایران در باره اقلیّتها آن
بند را ذکر کرده بودم ولی بدبختانه ـ در پاسخ شما ـ به اصل بیانیه مراجعه نکردم .از این روی بر
ذمّه من است که از همه ـ خوانندگان و دیگر سروران بویژه امضاکنندگان آن بیانیه ـ پوزش بخواهم
و امیدوارم که با بزرگواری از سهو من چشمپوشی کنند.
پیامد آن سهو پوزش است تغییراتی که باید در بخش اول این گفتگو آورد شود:
پاراگرافی که با جمله «ناآگاهی ما »...آغاز و پایان آن با جمله «کارآمدی آنان را فراهم میساخت»
است سالبه به انتفای موضوع است.
دیگر آنکه جملهای در پاسخ به پرسش سوم شما گفتم و با واژگان «امّا خواست آنچنانی» آغاز و با
جمله «با دادن امیتازاتی لگام قدرت را به دست گرفت» حذف میشود.
و امّا در پاسخ پرسش شما باید به عرض برسانم که برخی از تفاوتهای دو قانون اساسی
(مشروطیت و جمهوری اسالمی) بویژه آنچه را که در مورد برابری مردم بود در رساله مورد گفتگوی
ما آمده است .در پاسخ به سومین پرسش شما ـ در این گفتگو ـ نیز ویژگی اصلی قانون اساسی
جمهوری اسالمی یعنی بدوی سازی را ذکر کردهام .بررسی تطبیقی جزئیات این دو قانون را هم
مهلتی بایست.
قانون اساسی جمهوری اسالمی افزون بر تناقض و تضاد در مواد آن ،آکنده از موضعهای شرعی و
عرفی است همانگونه که ملغمهای از مواد شبه دموکراتیک ـ که میتوان آنها را مواد زیوری خواند
ـ و غیر دموکراتیک است.
درباره نظر آیتاهلل خمینی درباره قانون اساسی مشروطیت پیش از نوشتن کتاب والیت فقیه (یعنی
پیش از سال  )1342من آگاهی ندارم .ولی برای دانستن میزان آگاهی و نظرهای گوناگون وی باید
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به کتابهای والیت فقیه و صحیفه نور (وزارت ارشاد اسالمی ،تهران :چاپ  )،13او مراجعه شود.
بخشهائی از نوشتهها و گفتههای وی را درباره قانون اساسی مشروطیت ـ مجلس موسسان،
ویژگیهای مشخصه حکومت اسالمی و درباره والیت فقیه را میآورم تا خوانندگان خود داوری کنند
که پشتیبانی وی از قانون اساسی مشروطیت تاکیتک بوده و یا پایبندی به آن .از سوی دیگر نظر او
را درباره قانون اساسی جمهوری اسالمی و آئین پذیرش آن و والیت فقیه نیز میخوانیم تا اندکی از
تفاوتهای این قانون با قانون اساسی مشروطیت روشن شود.
الف ـ درباره قانون اساسی مشروطیت:
«وقتی که میخواستند در اوایل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسی را تدوین کنند ،مجموعه
حقوقی بلژیکیها را از سفارت بلژیک قرض کردند و چند نفری (که من اینجا نمیخواهم اسم ببرم)
قانون اساسی را از روی آن نوشتند ،و نقایص آن را از مجموعههای حقوقی فرانسه و انگلیس به
اصطالح ترمیم نمودند و برای گول زدن ملت بعضی از احکام اسالم را ضمیمه کردند .اساس قوانین
را از آنها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند این مواد قانون اساسى و متمم آن ،که مربوط به
سلطنت و والیتعهدى و امثال آن است کجا از اسالم است؟ اینها همه ضد اسالمى است؛ ناقض
طرز حکومت و احکام اسالم است( ».کتاب والیت فقیه)
امّا در در روز یازدهم آبان ماه  ،57همان قانون اساسی به قوانین اسالم دگرگون میشود به این
عبارت که:
ـ «علمای اسالم در صدر مشروطیت در مقابل استبداد سیاه ایستادند و برای ملت آزادی گرفتند.
قوانین جعل کردند ،قوانینی که به نفع ملت است ،به نفع استقالل کشور است ،به نفع اسالم است.
قوانین اسالم است ،این را با خونهای خودشان ،با زجرهایی که کشیدند ،با بیچارگیهایی که به
آنها شد ،گرفتند» (صحیفه نورجلد  .8ص )122
ب ـ درباره مجلس مؤسسان و تغییر یا بازنگری قانون اساسی:
ـ «قانون اساسی قبلی را تصفیه میکنیم ،یعنی نظر میکنیم هر مقدارش موافق با قانون اسالم است
آن را حفظ میکنیم و هرمقدارش که مخالف با قانون اسالم است آن را حذف خواهیم کرد ».همان،
ص )1357/9/13( ،513
در دهم دی ماه  1357برای نخسیتن بار از تدوین قانون اساسی جدید سخن به میان میآید:
«قانون اساسی که رژیم ایران را سلطنتی میشناسد ،چون از نظر ملت رژیم سلطنتی مردود است ،از
اعتبار ساقط است و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود ».همان ،جلد  ،3ص ،18
(.)1357/11/11
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«برای مجلس مؤسسان باید اشخاصی که در مجلس مؤسسان میروند اشخاص امین باشند،
اشخاص فاضل باشند ،اشخاص مطلع باشند گرایش نداشته باشند به چپ و راست ،ملی باشند،
مستقل باشند ،فکرشان مستقل باشد» .همان ،ص .)1352/1/19( ،582
«حاال اگر ما بخواهیم یک مجلسی ،مجلس مؤسسانی درست کنیم ...باید چراغ برداریم و بگردیم
این ور ،آن ور ببینیم تازه یک آدمی که امین باشد ،یک آدمی که ملی باشد ،جهات شرقی نداشته
باشد ،جهات غربی نداشته باشد ،خدمتگزار به اسالم باشد ،خدمتگزار به کشور باشد ،این را باید چراغ
برداریم از این ور به آن ور بگردیم پیدا کنیم ».همان ،جلد  ،3ص )1352/1/19( ،582
«قانون اساسی نداریم اینها را باید درست کنیم .پس ما بین راهیم مثل یک لشگر فاتح میماند که
زده و رفته و یک جایی را گرفته است لکن معلوم نیست که بتواند حفظش کند ».همان ،ص ،25
(.)1352/4/12
به عنوان معترضه اضافه کنم که در فقه اصطالحی به نام مفتوحالعنوه به معنای سرزمین «گشوده به
زور» وجود دارد که عبارتست از زمینهای آبادی که مسلمانان به زور ـ امّا با اذن امام ـ از دیگران
میگیرند .این قبیل سرزمینها مِلک همه مسلمین شده و درآمدهای آنان جزء بیتالمال است.
خراسان و ری از این اراضی بوده و همه شواهد نشان میدهد که صد البته هنوز هم هستند!
«قانون اساسی ما باید اسالمی باشد و اگر حرفی از اول اسالمی نباشد نه من رای خواهم به آن داد
نه ملّت» .همان ،ص .)1352/4/89( ،812
«باید این قانون اساسی ما مطابق با شرع ،در چهارچوب شرع ،اگر یکی از وکال یا همه وکال
بخواهند از این چهارچوب خارج بشود ،اصال وکیل نیستند برای ما .وکالت آنان محدود به حدود
جمهوری اسالمی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسالم یا مخالف نظام
جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست ».همان ،صص  892و .)1352/5/87( ،899
«ملت آن است که تعیین کرد که سرنوشت خود را و قانون اساسیاش را داده ست یک عده مال و
مجتهد در مجلس ،تو چه اشکال داری؟ میگویید که ما به زور باید این آقایان را کنار بگذاریم و یک
دسته مثال دموکرات بیاوریم توی کار ،زوری که نیست ».همان ،ص  571و .)1352/7/5( ،571
پ ـ درباره حکومت اسالمی:
ـ «فرق اساسى حکومت اسالمى با حکومتهاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است :در
اینکه نمایندگان مردم ،یا شاه ،در این گونه رژیمها به قانونگذارى مىپردازند؛ در صورتى که قدرت
مقننه و اختیار تشریع در اسالم به خداوند متعال اختصاص یافته است .شارع مقدس اسالم یگانه
قدرت مقننه است .هیچ کس حق قانونگذارى ندارد؛ و هیچ قانونى جز حکم شارع را نمىتوان به
مورد اجرا گذاشت .ما میخواهیم یک مملکت اسالمی درست بکنیم .ما نمیخواهیم یک مملکت
غربی درست کنیم ...ما قانون اساسی مسکو را که نمیخواهیم درست بکنیم ،ما قانون اساسی امریکا
را که نمیخواهیم ،ما میخواهیم قانون اساسی اسالم را درست کنیم ».صحیفه نور ،جلد  ،4ص
)1352/3/85( ،438
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ـ «بنابراین همه بایستی روی پیشنویس قانون اساسی مطالعه کنند و نظر بدهند و این کار را با
عنایت به مهلت یک ماهه و همچنین با توجه به اینکه علما بیش از دیگران حق نظر دارند انجام
دهند :همه نظر داریم و شما علمای اعالم بیشتر حق نظر دارید .وقتی سرنوشت اسالم باید در یک
مجلس تعیین شود ،حق علما است که بروند ».همان ،ص .)1352/3/31( ،425
به تعبیر جرج اورول برخی ازمردم برابر ترند! توضیح این نکته الزم است که از جمع  78نفره مجلس
بررسی نهائی قانون اساسی (خبرگان)  41نفر مجتهد 18 ،نفر دوره خارج خوانده 3 ،نفر آشنا به سطح
و  8نفر آشنا به مقدمات بودند .به این ترتیب  52نفر تحصیالت حوزوی داشتند.
ت ـ درباره والیت فقیه
«میخواهند والیت فقیه را قبول نکنند ،گوش ندهید .اگر چنانچه فقیه در کار نباشد ،والیت فقیه در
کار نباشد ،طاغوت است .والیت فقیه فاجعه نیست .والیت فقیه تبع اسالم است ».صحیفه نور ،جلد
 ،2ص .)1352/7/18( ،34
«قضیه والیت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد والیت فقیه یک چیزی
است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است ».همان ،ص .)1352/7/31( ،95
«والیت فقیه میخواهد جلو دیکتاتوری را بگیرد نه اینکه میخواهد دیکتاتوری بکند ...والیت فقیه از
روز اول تا حاال بوده .زمان رسولاهلل (ص) تا حاال بوده .این حرفها چه است که میزنند اینها».
همان ،صص  112و .)1352/2/3( ،119
«اینها اصال اطالعی ندارند که قضیه والیت فقیه چی هست .اصال از سر و ته والیت فقیه سر در
نمیآورند که اصال چی چی هست .مگر امیرالمومنین (ع) که ولی امور مردم بود دیکتاتور بود؟»
همان ،صص  124و .)1352/2/9( ،125
«انشاءاهلل قانون تصویب بشود نه همین که اکثریت داشته باشند این اکثریتی که رفراندم داشت ما
آن اکثریت را طالبیم واال اکثریت که معلوم است .اکثر مردم مسلمند ».همان ،ص ،871
()1352/2/84
«اینها وکیل مردم بودند و وکیل مردم یک قانونی را یک قوانینی را چیز کردند و من تا آن اندازه
که نگاه کردم بلکه شاید همهاش را نگاه کرده باشم انحراف اسالمی هیچ ندارد ،هیچ ابدا ...این
قانون اساسی قانون اساسی صحیحی است ».همان ،صص  318و .)1352/2/89( ،313
ــ در هر صورت با تأسیس جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت فقیه آنچه رهبر انقالب اسالمی در به
بند کشیدن اراده نمایندگان ملت ـ اگر فرض را برانتخاب واقعی نمایندگان مردم بگذاریم ـ و تابعیت
از احکام شرع به تفسیر فقها میخواست ،به کرسی نشست.
شما در کتاب خود در بارة این رخداد مهم میگوئید:
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« ...میبینیم با کنار گذاشتن قانون اساسی مشروطیت و اجرای قانون اساسی جمهوری اسالمی
چگونه به سرعت به «بدوی سازی» قوانین پرداختهاند که حقوق زنان و قانون جزای اسالمی نمونه
اعالی آن است».
اما در همان قانون اساسی مشروطه اصولی وجود داشت که فلسفه و روح آن قانون را به عنوان
«یک قانون اساسی خوب» بدون خدشه نمیگذاشت به عنوان نمونه در باره نابرابری حقوقی زنان،
وجود مذهب رسمی...
چه کسی است که تردید داشته باشد ،بیحقوقی زنان ،نابرابری ادیان ،جزئی از مناسبات نابرابر یک
سدة پیش ایران و در انطباق با روابط اجتماعی و اوضاع جامعه آن زمان بوده است و قانون اساسی
آن هم آینهای از همین روابط و اوضاع؟ با معیارهای امروزین ما چرا هنوز قانون اساسی مشروطیت
«خوب» تلقی میشود؟ آن قانون چه ظرفیتی داشت که میتوانست از آن مناسبات نابرابر عبور کند؟
آیا میتوانست؟
خوبروی ـ تا آنجا که من بررسی کردهام در هیچ یک از اصول قانون اساسی و یا متمم آن ممنوعیتی
برای زنان ـ در مورد حقوق سیاسیشان ـ ایجاد نشده است .قانون اساسی ـ نه متمم ـ که بیشتر به
تشکیل مجلس شورای ملّی پرداخته است در اصل دوّم خود مجلس را «نماینده قاطبه اهالی مملکت
ایران» دانسته است و در اصل سوم مجلس را مرکب ار «اعضائی» میداند «که در تهران و ایاالت
انتخاب میشوند» بنا براین تفاوتی میان زن و مرد وجود نداشت .توجه داشته باشیم که نخستین
قانون انتخابات مقدم بر قانون اساسی بود.
در متمم قانون اساسی که در آن حقوق ملّت ایران به شیوه روشنی مشخّص شده است نیز تفاوتی
میان زن و مرد گذاشته نشده و حق انتخاب شدن و یا انتخاب کردن از زنان سلب نگردیده است .در
قانون انجمنهای ایالتی و والیتی که زودتر از متمم قانون اساسی به تصویب رسیده بود زنان از حق
انتخاب محروم بودند .تنها موردی که در متمم قانون اساسی به تفاوت صریح میان زن و مرد اشاره
شده ،مانند مادّه  21قانون اساسی بلژیک ،در باره جانشینی پادشاه است که برابر اصل سی و هفتم
متمم به «پسر اکبر پادشاه» واگذار شده است.
توّجه داشته باشیم که قانون اساسی و متمم آن در دورهای به تصویب رسیدند که در بسیاری دیگر از
کشورها نیز حقوق سیاسی زنان به رسمیّت شناخته نشده بود .حتی در بسیاری از قوانین اساسی
سدههای هجدهم و نوزدهم اروپائی حق رأی دادن تنها به طبقة کوچکی از مردان تعلق میگرفت
که توانائی پرداخت مالیات داشتند.
حقوق سیاسی زنان با محدودیّتهائی در کشورهای اروپائی در سالهائی پس از قانون اساسی ایران
به تصویب رسید به عنوان نمونه :دانمارک در  1912ـ در کانادا  1912برای انتخابات فدرال ـ
نخستین زن برگزیده در مجلس عوام انگلیس در سال  1919ـ در ایاالت متحده آمریکا به سال
 1981ـ ترکیه در سال  1934ـ تونس در سال 1957و سوئیس در 1978و سپس در سال 1921
برابری حقوق زنان با مردان در قانون اساسی آن کشور آمد .انتقاد برخی از پژوهشگران بر اینکه« :در
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این قانون کمترین اشارهای به آزادی زنان و یا برابری آنان با مردان نشده است» وارد نیست .زیرا نه
تنها ممنوعیتی ایجاد نشد بل ،در فصل حقوق ملّت ایران (از اصل  2متمم تا اصل بیستم متمم
قانون اساسی) از اهالی ـ افراد مردم ـ هیچکس ـ هرکس ـ هیچیک از ایرانیان بگونهای کلی و
بیفرقگذاری میان زن و مرد یاد شده است .روشن است که این استدالل تنها از نظر حقوقی است
وگرنه کارشناسان زبان نظر دیگری دارند و با توجه به نوشتههائی ـ غیر از قانون اساسی ـ ادبیات آن
دوره را نوعی «مردنگاری» میدانند .به عنوان نمونه نگاه کنید به افسانه نجمآبادی :دگرگونی «زن»
و «مرد» در زبان مشروطیت در نشریه نیمه دیگر ،شماره  ،8شیکاگو پائیز .1374
توضیح این نکته نیز الزم است که در اعالمیّه حقوق بشر و شهروندان  ،1729پس از انقالب فرانسه،
نیز نامی از زنان برده نشده بود و واژه فرانسوی  Hommeکه هم معنای مرد و هم نوع بشر را دارد
به کار گرفته بودند .در سال  1791اعالمیّهای به نام حقوق زنان و شهروندان از سوی برخی از
روشنفکران فرانسه تهیه شد و سپس برای نخستینبار در دیباچه قانون اساسی فرانسه در سال
 1942از زنان نام برده شد.
درباره دین رسمی و نابرابری مذهبها باید گفت که اشاره به خدا و تثلیث در کشورهای مسیحی
نمونههای فراوانی را میتوان آورد .قانون اساسی  1949آلمان از مسئولیت مردم آلمان در برابر خدا و
بشر نام میبرد .در قوانین اساسی یونان و هلند از تثلیث مقدس غیرقابل تجزیه یاد شده است .در
بریتانیا پادشاه یا ملکه رسما به خدا سوگند یاد میکنند و رهبری کلیسا را هم بر عهده دارند .هنوز در
چهار کشور اروپائی :بریتانیا ،یونان ،دانمارک و فنالند دین رسمی وجود دارد .دریونان ،تا پیش از
ورود به اتحادیه اروپا ،مردم دارای کارت شناسائی بودند که در آن مذهبشان قید شده بود .در فرانسه
پس از تصویب قوانینی در سالهای  1228و  1222درباره آموزش اجباری سرانجام قانون الئیسته
در سال  1915به تصویب رسید در حالی که پیشینه مبارزه برای جدائی کلیسا از دولت به انقالب
فرانسه  1729میرسد.
براین نکته توّجه کنیم که قانون اساسی باید سازمان دهنده دولت بوده و حقانیّت به اِعمال دولت
بدهد .هر قانون اساسی دارای طرحی است که آن را از دیگر قانونهای اساسی جدا و متفاوت
میسازد .برخی از آنان به ملّی گرائی ،برخی دیگر به مذهب توّجه دارند و هر یک از آنان مشخصه
خود را دارند .مانند توّجه به گوناگونی اقوام و فرهنگها ،وحدت قومی ،استقالل ملّی یا برابری ،لغو
امتیازات شخصیه ،عدالتخواهی و قانونخواهی .این سه مشخصه آخر صفت اصلی قانون اساسی
مشروطیت است .هیچیک از  3مشخصه یاد شده را نمیتوان با زور و خشونت به کشوری تحمیل
کرد .نه دموکراسی کاالئی وارداتی است و نه دولت قانونمند را میتوان با اسلحه به مردم تحمیل
کرد .مستشار الدوله در کتاب معروف «یک کلمه» مینویسد «صنعت ،فرع تمدن فرنگی و اصل،
همان قانون است ...ما از تاریخ و صنایع فرنگ مینویسیم ولی از بنیان و اصول عمل اداره آنها
نمینویسیم»...
در آن زمان تصریح به جدائی مذهب از دولت و یا حقوق سیاسی زنان امکان نداشت .توجه داشته
باشیم که قانون اساسی با تشکیل مجلس شورای ملّی برای وضع قانون و نظارت بر اِعمال دولت،
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گامی بلند در جهت جدائی دین از دولت و پایان بخشیدن به اتحاد شوم دینورزان و سلطنت
استبدادی برداشت .انتقاد برخی از «سروران مالمتگر» درباره اصل دوّم متمم قانون اساسی موردی
ندارد .نگاهی به پیشنهاد شیخ فضلاهلل نوری و اصل دوّم گویای این حقیقت است .زیرا :نمایندگان
مجلس پیشنهاد شیخ فضلاهلل نوری را بکلی دگرگون ساختند .در طرح شیخ هیات مجتهدان در
بیرون از مجلس تشکیل میشد که قدرتی بیرون از سه قوه مملکتی بود و همانند شورای نگهبان
امروزی .و دو دیگر آنکه شمار اعضای هیات در آن طرح مشخص نشده بود .سومین دگرگونی درباره
روش انتخاب اعضای هیات است که پدران بنیانگذار آن را بر عهده مجلس شورای ملی قرار دادند تا
از میان بیست نفر معرفی شده از سوی «علمای اعالم و حجج اسالم مرجع تقلید» پنج نفر را
برگزیند .در طرح شیخ چنین موضوعی نبود .صفت «مطلع از مقتضیات زمان» برای «مجتهدین و
فقها و متدینین» را نویسندگان متمم قانون اساسی آوردند نه شیخ فضلاهلل نوری .خواننده عالقمند
میتواند به نوشته آقای محمد ترکمان« ،نظارت مجتهدین طراز اوّل »،تاریخ معاصر ایران ،سال ،1
 ،1373صص  .51-15مراجعه کند.
در رساله مورد بحث ما ،در بخش نوآوریها میبینیم که چگونه دست دینورزان از دستگاه قضاء و
آموزش کوتاه شد .از آنچه که گفته شد نتیجه میگیریم که قانون اساسی مشروطیت هر چند بهینه
نبود امّا «بیان کننده روابط اجتماعی در قالب اصول حقوقی [بوده] و با اوضاع جامعه تطبیق
[داشت] ».تاکید میکنم که پایان آن اتحاد شوم آغاز عرفی کردن قوانین ایران شد.
لورنس الکهارت )Laurence Lockhart( ،انگلیسی در سال  1959پیشبینی کرد ه بود« :روزی فرا
خواهد رسید که زمام دولت ایران به دست مجتهدان و فقیهان شیعی افتد .در آن روز همة
دستاوردهای انقالب مشروطه در زمینة حقوق و آزادیهای مدنی و مذهبی به چالش کشیده خواهد
شد ».آن روز از  38سال پیش آغاز شده و هم چنان ادامه دارد ()1
ــ یک برداشت و نتیجهگیری از توضیحات شما میتواند این باشد که :بکارگیری واژة «خوب» در
مورد قانون اساسی مناسب و گویا نیست .اما با توجه به نمونههائی که از کشورهای دیگر آوردید ،به
نظر میرسد؛ کامل نبودن یک قانون اساسی ،به معنای «خوب نبودن» آن نیست ،و اساساً قانون
«کاملی» وجود ندارد .توانائی ـ یا اگر بتوانیم بگوییم خوب بودن ـ یک قانون اساسی در قابلیت
تفسیرش در مسیر گستردهتر نمودن حقوق برابر انسانهاست .و تفسیر هم امری است در بند مناسبات
اجتماعی هر دوره و بسته به درک انسانی و میزان گستردگی افقهای دید مفسران و قانونگذاران.
به عنوان نمونه ـ با استناد به تاریخ قانون اساسی کشورهائی که قید کردهاید ـ میتوان در قانون
اساسی دین رسمی داشت ،اما به آن بیاعتنا ماند و کاربرد عملی آن را مسکوت گذاشت و هیچ امتیاز
ویژهای به پیروان دین رسمی نداد ،مانند همان رفتاری که با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه
شد .همچنین میتوان از اصول کلیتر نظیر «اهالی»« ،حقوق ملت» یا «نماینده قاطبه اهالی» حقوق
برابر سایر اقشار اجتماعی از جمله زنان را بیرون کشید .در وسعت بخشیدن به حقوق مردم و نزدیک
شدن هر چه بیشتر به اصل حاکمیت ملت و تأسیس و تقویت نهادهای انتخابی قانون را میتوان

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

150

چنان تفسیر کرد که نهادها و موانع موجود در قانون در عمل از مقام انتفاع بیافتند؛ یعنی در واقع
همان روشی که در کشورهای نمونه صورت گرفته است .آنها نیز ناتوانی و محدودیتهای قانون
اساسی خود را به طریقی قانونمند و عموماً بدون زیر و زبر کردن همه چیز برطرف کرده و آن را
تغییر دادند .آیا همین روش ،که عمالً در ایران بسیاری از آن طرفداری میکنند ،در مورد قانون
اساسی جمهوری اسالمی هم ممکن نیست؟
خوبروی ـ نگاهی به کشور تونس که با داشتن دین رسمی حقوق سیاسی زنان را به رسمیّت شناخت
و یا از روزه خواری شهروندان خود جلوگیری نکرد در تائید گفته شماست .نگاهی به نقش دیوان
عالی در ایاالت متحده آمریکا بویژه با اصالحیههائی که به قانون اساسی آن کشور اضافه شده است
گویای همان وضعی است که شما آوردهاید یعنی« :ناتوانی و محدودیتهای قانون اساسی خود را به
طریقی قانونمند و عموماً بدون زیر و زبر کردن همه چیز برطرف کرده و آن را تغییر دادند» .نقش
دیوانهای عالی و یا دادگاههای قانون اساسی ـ افزون بر بیاعتبار ساختن قوانین مخالف با قانون
اساسی ـ دگرگونی آرام قانون اساسی و به روز آوردن آن با شرایط نوین است .میدانید که بازنگری
در قوانین اساسی مستلزم تشریفات فوقالعادهای است در حالی که آرای دیوانهای یاد شده که الزم
االجرا است آئینی عادی است .بدیهی است نمیتوان همه آرای دیوان عالی ایاالت متحده را
بیتقص دانست مانند رای مورخ ماه ژانویه  .8111این رای که بر اساس آزادی نامحدود بیان استوار
است به بنگاههای اقتصادی اجازه میدهد تا بگونة نامحدود در مبارزات انتخاباتی سرمایهگذاری
کنند .پیش از این رای ،سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی برای حمایت از نامزدان انتخاباتی
محدودیتی داشت .اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا این رای را جهش ناگهانی و خشنِ پول گروههای
فشار در انتخابات نامید .معنای این رای این است که پولداران میتوانند با حمایت از نامزدان
انتخاباتی و یا با مخالفت با آنان به خواستهای خود برسند .نتیجه چنین رائی را در انتخابات میان
دورهای نوامبر  8111که منجر به شکست دموکراتها شد دیدیم.
درباره اینکه بتوان با قانون اساسی جمهوری اسالمی روش آرام تطبیق با اوضاع و احوال را برقرار
کرد یا خیر؟ من بسیار بدبینم .زیرا افزون بر تناقضات قانون اساسی جمهوری اسالمی ،هم روش
انتخاب اعضای شورای نگهبان و هم پیشینه آرای صادره از سوی آنان نشان میدهد که این شورا با
این شیوه گزینش و بافتار ،قادر به درک «مقتضیات زمان» نیست.
بدبختانه ما در ایران برای یافتن حقانیّت یک قدرت ،تنها به روش دستیابی قدرت مانند :انتخابات
آزاد و یا مثال کودتا توّجه میکنیم .در حالی که افزون بر آن باید روش بکارگیری قدرت را نیز مورد
توّجه قرار داد .نزدیک به سیصد سال پیش مونتسکیو گفته بود« :هیچ قدرت نامحدودی نمیتواند
حقانیّت داشته باشد» .حقانیّت را به جای مشروعیت بکار گرفتهام زیرا پس از انقالب «شکوهمند»
«حکم حکومتی» را هم مشروع میشمارند که ممکن است مشروع باشد ولی حقانیّت ندارد؛ افزون
بر آن منابع مشروعیت با منابع حقانیّت فرق دارد .تجربه کشورهای خودکامه در سده بیستم میالدی
نشان میدهد که قدرت نامحدود دولتی که بتواند کنترل همه اِعمال شهروندان را داشته باشد مردود
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است .در کشورهای دموکراتیک غربی مداخله دولت در امور قضاء و در رسانههای همگانی را نوعی
تجاوز از حدود اختیارات تلقی کرده که منجر به قدرت نامحدود دولت خواهد شد.
نگاهی کوتاه به تحّول دولت در ایران پس از انقالب نشان میدهد که دولت مقدار زیادی از اعتبار و
حیثیت خود را از دست داده است .در آغاز شورای انقالب و کمیتهها بودند و سپس فرمانهای
گوناگونِ رهبر دولت را به گفته مهندس بازرگان به چاقوی بیتیغه تبدیل کرد .قدرت فوقالعاده رهبر
و یا صنف و گروههای ویژه تهدید و محدودیّت آزادیهای فردی را به بار آورد و منافع همگانی
فراموش شد .بگونهای که حتی در مجلس شورای اسالمی با ارائه و یا ادعای یک «حکم حکومتی»
از سوی رهبر از طرح و بحث یک الیحه در مجلس جلوگیری شد .و یا در مواردی آراء و فتواهای
دینورزان بزرگ را برای صدور حکم از سوی مراجع قضائی کافی دانستند .از این روی ،با ایجاد
سروری گروهی اندک ( )Oligarchieدر همه زمینههای سیاسی و اقتصادی منافع عمومی و ملّی
قربانی منافع خصوصی آن گروه اندک شده و میشود .به این ترتیب که افراد آن گروه اندک در هر
موردی با توّجه به منافع شخصی و گروهی خود عمل میکنند .پیآمد این تقسیم قدرت تحدید
آزادیهای فردی و فراموش شدن منافع ملّی است.
بنابه آنچه گفته شد ،به نظر میرسد باتوسل به ابزارهای دموکراتیک همانند همه پرسی باید در پی
تدوین قانون اساسی نوینی باشیم که بتواند وضع نابسامان ما را دگرگون سازد.
ــ آن گروه «ممتاز» پس از سی سال بسیار بیاعتبار شده است و شکاف بزرگی در میان این صنف
بوجود آمده و برخی از آنان تا سر حد از جان گذشتگی پای تعبیرهای دیگری از همان قانون
ایستادهاند که اصل امتیازهای ویژه را به زیر پرسش بیاعتباری میبرد .اما در این پاسخ شما عالوه
بر نهفته بودن اینکه چنین وضعیتی دیگر کارکردی ندارد ،همچنین در آن ،در مقامِ پاسخِ یک
حقوقدان ،این نکته را هم میتوان خواند که سرآمدان اهل فن ما به انضمام حقوقدانان زیر فشار
تبهکاری و سرکوب خودکامگان و بکارگیری همه ابزار قدرت ،در جلوگیری حرکت به پیش جامعه،
خود را خلع «سالح» میبینند .مانند همان حقوقدانان و سرآمدان حوزه فرهنگ و سیاست سه دهه
پیش که خیلی زود پرونده قانون اساسی مشروطه را بستند ،رفتاری که نقد شما را بدان در آغاز این
گفتگو و در کتابی که موضوع محوری این گفتگو است ،میتوان دید.
در هر صورت برای ما در سایه چنین برداشتی این پرسش همچنان باقی میماند که «قانون اساسی
جدید» که حتماً باز هم زیر سایه اصل «توازن نیروهای سیاسی» نوشته خواهد شد ،حامل کدام
ضعفها و تناقضات خواهد بود و ما چند قانون اساسی «جدید» دیگر الزم خواهیم داشت تا به
آنجائی که «میخواهیم» برسیم؟
خوبروی :به نظر میرسد خلع سالح شدن سرآمدان ایران و حقوقدانان به علت فشار گروه حاکم
واقعیت ندارد .برخی از وکالی دادگستری به قیمت از دست دادن آزادی خود بهای مقاومت خود در
برابر دولت اسالمی را پرداختند .دیگر آنکه همه حقوقدانان سه دهه پیش پرونده قانون اساسی را
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نبستند و برای کم اعتنائی برخی از آنان به قانون اساسی مشروطیت برای تدوین قانون اساسی
جمهوری اسالمی میتوان دالیل فراوانی آورد .بیاعتنائی نظام پیشین ،سخنان متناقض از راه
رسیدگان در مورد قانون اساسی و کم اعتنائی به آن در تدوین قانون اساسی نوین همه سبب شد تا
در صدمین سال مشروطیت پژوهشها و نوشتههای فراوانی منتشر شود و این دلیل حضور گذشته در
حال به گفته پروست است که در آغاز این گفتگو از آن یاد کردم .مالحظه کنید که در همین سی
سال گذشته افراد زیادی با پژوهش دوباره در قانون اساسی مشروطیت به نتیجههای نوینی دست
یافتند .به نظر من مجموع مقالههائی که درباره قانون اساسی مشروطیت در این سی سال نوشته
شده بسیار بیشتر از تحقیقاتی است که در هفتاد و دو سال اعتبار قانون اساسی انجام شده است.
درباره بخش آخر پرسش شما ،شناخت نیروهای سیاسی ،به معنای شناخت واقعیتهایی موجود در
جامعه است .تردیدی نیست که شناخت درست این واقعیتها به جامعه کمک میکند تا نیروهای
سیاسی را از دیگر نیروها و کنشگران تشخیص دهد .به این ترتیب نیروهای جامعه در اشکال
مختلف ردهبندی شده و خطوط فکری و عملی آنان مشخص میشود .بدیهی است شناخت نیروهای
جامعه در شرایط متفاوت و در زمان گوناگون احتیاج به بازنگری دارد .بویژه نیروهای سیاسی که در
حال تغییر و تحول مداوماند .از این روی همه قوانین اساسی دنیا پس از مدتی نیاز به بازنگری دارد.
به عنوان نمونه قانون اساسی هند در درازی  28سال از تدوین آن 98 ،بازنگری شد .فرانسه از سال
( 1729تاریخ انقالب) با زحمتهای فراوان توانست شکل نظام سیاسی را که مورد قبول مردم بوده
سبب ثبات سیاسی شود پیدا کند .بگونهای که کشور از سال  1729تا سال  1277ـ  18قانون
اساسی به خود دید که به  3اشکال گوناگون جمهوری ،مشروطه سلطنتی و امپراتوری بود .در مقام
مقایسه ،در انگلستان یک سده طول کشید تا نظام پارلمانی بگونة مدرن در آید.
هر قانون اساسی با توجه به اوضاع و احوال کشور باید بوسیله گروهی مرکب از تاریخدانان،
جامعهشناسان ،نمایندگان نیروهای سیاسی ،نمایندگان جامعه مدنی و اقلیّتها بگونة اعم و
حقوقدانان تشکیل شود .فیلسوف ایتالیائی به نام آنتونیو نگری  Antonio Negriقدرت مجلس
موسسان را گفتگو درباره دموکراسی میداند .به همین ترتیب بود که در فرانسه ازماه مه ،1952
شورای تدوین قانون اساسی با مشارکت همه نیروهای سیاسی تشکیل شد و در ماه سپتامبر همان
سال قانون اساسی که امروز جمهوری پنجم نامیده میشود را بنیان نهاد.
دموکراسی شکلی مشخص و با اساس ـ به تعبیر شادروان فروغی برای تطبیق با قانون اساسی ـ
است که میتوان در آن ایدة سیاسی و روح قانون را دریافت .در چنین قانون اساسی برابری همگانی
اجازه بهره وری از آزادی را برای بیشترینه شهروندان فراهم میکند و در همان حال عدالت را
تضمین مینماید .ریمون آرون گفته بود :نظامهای دموکراسی آنانی هستند که در آنها سازمان با
اساس بوده و رقابت صلحآمیز برای اِعمال قدرت وجود دارد .بدیهی است برای چنین رقابتی باید از
هر گونه کنار گذاشتن شهروند ـ به هر دلیلی ـ جلوگیری کرد.
آنجائی که ما میخواهیم برسیم عبارتست از دستیابی به چنین دموکراسی که در آن با رعایت همه
مفاد اعالمیّه جهانی حقوق بشر و میثاقهای مربوط به آن هر عملی که آسیبی به دیگری نرساند و
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سبب پیشرفت جامعه شود مجاز بوده و جزئی از حقوق شهروندان خواهد بود .برای رسیدن به چنین
هدفی ،با بنیان نهادن قانون اساسی نوین باکی از بازنگریهای درآن نیست تا منافع عمومی جامعه
دستخوش هوی و هوس شخص یا گروهی ویژه قرار نگیرد.

- LAURENCE LOCKHART, “THE CONSTITUTIONAL LAWS OF PERSIA: AN
OUTLINE OF THEIR ORIGIN AND DEVELOPMENT,” MIDDLE EAST
JOURNAL, VOL. 13 (1959), P. 381
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فصل اول :گسترهی دین در حیات اجتماعی ایرانیان

حوزه گفتگوی سیاسی جامعه سکوالر حوزه دین نیست
محمد امینی
بهمن 1322
ــ آقای امینی شما در مطلبی تحت عنوان «فدائیان اسالم و سودای حکومت اسالمی» پرسشی را
مطرح کردهاید که فکر میکنم؛ پرسش تعداد قابل توجهی از ایرانیان درگیر در حوزه فکر و سیاست
باشد .اما قبل از آنکه به این پرسش بپردازیم ،لطفاً مختصری توضیح دهید که آیا عالوه بر این
رساله دو بخشی مربوط به فدائیان اسالم مطالب دیگری از شما در چنین زمینههائی وجود دارد؟
علت این پرسش اشارهایست که در مقدمه این مطلب به بخشهای پنجگانه یک مجموعه کردهاید.
این بخشها به چه موضوعاتی میپردازند؟
محمد امینی ـ سپاسگزارم! نوشتهای که برای شما در دو بخش ارسال کردم و پیش از این در
سایتهای محدودی منتشر گردید ،در واقع نسخه اولیهای بود از کاری که من روی فدائیان اسالم از
مدتها پیش آغاز کرده بودم .پس از اینکه دولت احمدینژاد انتخاب شد ،تصمیم گرفتم ،با شتاب
بیشتری ،این مطلب را منتشر کنم .چون به نظرم دیدگاه دولت احمدینژاد و افراد پیرامون آن با
دیدگاههای کسانی که در آغاز انقالب به قدرت رسیدند و اندیشههایشان شبیه اندیشههای فدائیان
اسالم بود ،نزدیکی بسیار داشت .من کوششم بر این بود که نسبت به این امر هشدار دهم .البته
هشدار من به گوش شنوائی نرسید .یعنی اصل قضیه را کمتر کسانی دریافتند .آنچه شما مطالعه
کردید ،در واقع نسخه کامل شده بخش یک و درهمآمیزی دو بخش در یکدیگر و با تغییرات و
اضافات بسیار جدیدی است.
سه بخش دیگری که در آنجا بدانها اشاره کردهام؛ به نقش و اندیشه نه تنها فدائیان اسالم بلکه به
اندیشه حکومت اسالمی در درازای تاریخ شیعه در ایران میپردازد ،بویژه به آنچه که در  31سال
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گذشته و پیوند آن با نظریاتی که آقای خمینی مطرح کرده است و باالخره به تشکیل جمهوری
اسالمی میانجامد.
بخش چهارم قرار بود پیرامون ادامه کار فدائیان اسالم و تشکیل حزب ملل اسالمی و جمعیت
مؤتلفه ،گروه بروجردی و دیگران و بررسی پیامدهای ترور منصور و جایگاه این گروه در حوزه
سیاست ایران در سالهای پس از  82مرداد باشد .همچنین در باره رفتار دولتیان با دین و امتیازاتی
که دولت به دین داد و نزدیک شدن پارهای از اندیشههای سیاسی متمایل به چپ ایران و یا چپ
ایران در کل با اندیشههای مذهبی .نزدیکی فدائیان و مجاهدین و شکلگیری مجاهدین برپایگاه
اندیشه شریعتی موضوعات دیگر این بخش است و بخش نهائی نیز مقدمات انقالب  57و تأثیر
اندیشه برخاسته از سالهای  81تا  38در پیدایش جمهوری اسالمی.
بخش مربوط به بررسی چگونگی شکلگیری فدائیان اسالم ،اندیشه این گروه و رفتار جامعه در برابر
آنها و چگونگی پایان کار آن ،همراه با بخشهای دیگر بصورت یک کتاب پیرامون فکر حکومت
اسالمی در سده کنونی منتشر خواهد شد .در آن کتاب البته پیشگفتار مجزا و متفاوتی خواهم داشت
که به اندیشههای شیخ فضلاهلل نوری و لوایح وی برخورد خواهد کرد .این مقدمه در مجموع به خط
فکری حکومت اسالمی را در صدسال گذشته ایران بررسی خواهد کرد.
ــ و اما آن پرسش :شما میگوئید« :پرسش بزرگ تاریخی نیز این است که روشنفکران و
کوشندگان سیاسی سکوالر ،در گزینش میان مجتهدینی چونان بروجردی ،اصفهانی و حائری که
کنارهگیریشان از سیاست ،خواه ناخواه به ماندگاری وضع موجود میانجامید ،و روحانیون سیاسی
پرخاشگر چونان کاشانی و خمینی که خواهان شرکت گسترده روحانیون در سیاست و چیرگی ایشان
بر ساختار حکومتی بودند ،کدام روش را باید برمیگزیدند؟»
هرچند این پرسش ـ به اقتضای دوره تاریخی که شما در پژوهشهای خود بدان پرداختهاید ـ ظاهراً
به گذشته ای نزدیک نظر دارد ،اما این پرسش وضعیت امروز ما را نیز دربر میگیرد ـ حتا شاید بیشتر
از آن گذشته .شما خود در برابر این پرسش آن جریانی را ترجیح دادهاید که تحت زعامت
«مجتهدین بزرگ شیعه از کمرکش انقالب مشروطه تا آغاز جمهوری اسالمی ،کم یا بیش به جدائی
دین از سازمان اداره جامعه یا دولت تن در داده و اساساً به امور دینی پرداختهاند ».این پرسش و
دیگاه شما از دو زاویه برای ما جالب توجه است؛ یکی از منظر درگیریهای درونی جریانات اسالمی
و دیگری از زاویه نوع برخورد روشنفکران و سیاستگران عرفیگرا به جریانهای دینگرا.
اما پیش از هر چیز الزمست بپرسیم؛ آیا فکر نمیکنید که سکوت مجتهدین مورد نظر شما یا
جانشینان آنها الزاماً به معنای حسننظر آنها نسبت به سیاست و تصمیمات سیاسی برای کشور
نبوده است؟ تکیه بر این نکته از آن رو اهمیت دارد که با توجه به نفوذ دینی و فرهنگی آخوندها بر
توده های مردم این خطر همواره وجود داشته و هنوز هم دارد که نیروهای مذهبی نتوانند تصمیمات
و اقدامات مخالف احکام اسالمی را تاب آورند .اصل پرسش ما این است؛ برای از میان بردن چنین
خطری چه باید صورت میگرفت یا باید صورت گیرد؟
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محمد امینی ـ بسیار نکته مهمی است .یکی از دالیل گمراهی سیاسی جامعه روشنفکری سکوالر
ایران در سالهای گذشته دقیقاً همین نکتهایست که شما مطرح میکنید .این تصور که گویا قرار
است ،روحانیون شیعه در حوزه فکری به جائی برسند که به همان اندازه که ما به عنوان انسانهای
سکوالر غیرمذهبی به جدائی دین و دولت باور داریم و آنها نیز از همین زاویه به جدائی دین و
دولت باور داشته باشند ،این نوع نگاه ،بسیار بسیار نادرست است.
بر بستر چنین نگاهی است که برای انتقاد به این موضوع مطرح شده از سوی من در چهار سال
پیش که روحانیون برجسته شیعه نظیر سید ابوالحسن اصفهانی جدائی دین و دولت را ساختاری
کردند ،برخی در نوشتههای این روحانی میگردند و پارهای از اندیشههای عقبگرای او را پیدا کرده و
میگویند؛ اگر فرصتی داده میشد ،اصفهانی نیز در سیاست دخالت میکرد .اجازه دهید موضوع را به
دوقسمت تقسیم کنیم:
نخست اینکه پذیرش یک رشته از ارزشها گاه داوطلبانه و اثباتی است وگاه اجباری و نفی .به
عنوان مثال؛ کسی که سالیان درازی طرفدار رژیم پادشاهی و خودکامگی دولت در دوره رضاشاه و
محمد رضاشاه بوده است ،اگر امروز از دمکراسی پشتیبانی بکند ،ما نمیتوانیم به درون وجدان آن
انسان رجوع کنیم و بگوئیم که اگر شرایط دیگری پیدا بشود ،این انسان و یا این انسانها دوباره
همان رفتاری را که در دروه گذشته انجام دادند ،انجام خواهند داد .ما باید بپذیریم که بر اساس
زمان ،شرایط تاریخ و ضرورتهائی که بوجود آمده انسانها به نتایجی میرسند که آن نتایج گاه
داوطلبانه یعنی از راه پژوهش است ،مانند مثالً نوعی که بنده از چپ بریدهام و بدون فشار دیگران به
این نتیجه رسیدهام که این اندیشهها نادرست است .مارکسیسم یک رؤیای بسیار زیبائی است ،ولی
کار نمی کند .و این تفاوت دارد با کسانی که بعد از اینکه باد تحوالت اتحاد شوروی و فروپاشی آن به
ایران هم رسید ،به چنین نتیجهای رسیدند که باید از چنین اندیشههائی برید.
شاید بسیاری کسان از این دست ،بار دیگر به همان اندیشهها بازگردند و ما نشانههائی از آن را در
جنبش سیاسی ایران میبینیم .وقتی جنب و جوش چپ در آمریکای جنوبی باال میگیرد ،دوباره
اندیشههای سوسیالیستی دولتگرا به فرهنگ سیاسی ایران باز میگردد و هر زمان که این اندیشهها
کاهش مییابند ،در جنبش سیاسی ایران ما طبعاً با کاهش این نوع بحثها روبرو میشویم .ما
انسانهای زاده محیط طبیعی خود هستیم و در یک جامعه بشری زندگی میکنیم .بنابر این آنچه در
این محیط و در پیرامونمان میگذرد ،بر ما تأثیر دارد .طبیعی است که در همین راستا ،اگر شرایطی
پیش میآمد که حتا فردی مانند اصفهانی میتوانست ،بیش از آنچه که در سیاست دخالت کرده ،در
این امر دخالت بیشتری میکرد .ولی باید به تاریخ برگردیم و ببینیم؛ چه عواملی باعث شد که
بخشی از روحانیون به راستی به این نتیجه رسیدند که نباید در سیاست دخالت کنند و از سیاست
کناره گرفتند .طبیعتاً هنگامی که شرایط متفاوتی پیش آمد و انقالب اسالمی صورت گرفت ،بسیاری
از همان روحانیون تصور کردند که شاید بهتر باشد که در سیاست بیشتر دخالت نمایند.
موضوع تنها به فشار شرایط تاریخی بلکه همچنین به دیدگاه و استداللی که آنها را به این نتیجه
رساند که باید بیشتر در حوزه سیاست دخالت کنند ،باز میگردد .این موضوع به یک بحث تاریخی

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

158

بسیار مهم باز می گردد که اگر فرصتی بود آن را باز خواهم کرد .به موضوع جنگهای ایران و روس
که در واقع آغاز فرآیند سکوالریسم در جامعه ایران است .بدین معنا که شکست ایران از روسیه در
جنگهای ایران و روس ،بویژه در جنگ دوم که با فتوای دوتن از بزرگترین مجتهدین آن زمان
یعنی مالاحمد نراقی و سیدمحمد اصفهانی معروف به سید مجاهد آغاز شد .شکست واقعاً وحشتناک
ایران در این جنگ و از بین رفتن بخشهای مهمی از خاک ایران ،موضوع نقش و دخالت روحانیون
در این شکست را نه تنها در میان خود روحانیون و همچنین دربار قاجار و شاهزادگان فرهیختهتر آن
مطرح کرد.
در اینجا میخواهم بر این نکته تکیه کنم که این ارزیابی درست نیست که روحانیون همه و همواره
یک برداشت داشتهاند .و اگر میدان در برابر آنها بود ،حتماً در سیاست دخالت میکردند .همانگونه
که اشاره کردم؛ سیدابوالحسن اصفهانی در نجف میزیست و زیر تیغ دیکتاتوری مثالً رضاشاه قرار
نداشت تا بترسد و از دخالت در سیاست پرهیز نماید .یا بعد از شهریور بیست که جامعه بازتر میشود،
و برای سه مجتهد آن زمان که بجای آقای حائری حوزه قم را اداره میکردند ،امکان دخالت در
سیاست فراهم میشود ،اما آنها در سیاست دخالت نمیکنند .و یا آقای بروجردی با اینکه بارها
امکان دخالت در سیاست برایش فراهم بود ،اما از دخالت در این امر خودداری میورزد .وی حتا در
مورد نفت مطرح میکند؛ من در باره چیزهائی که نمیدانم و آگاهی ندارم ،اظهار نظر نخواهم کرد.
این دو روش و دو نگاه کامالً متفاوت در میان علما و یا مجتهدین ایران در صد سال گذشته بوده
است.
ــ شما نیز مانند بسیاری از محققین تاریخ معاصر ایران و به ویژه تاریخ انقالب مشروطه از مواضع
روحانیونی که به طرفداری از این جنبش و انقالب آن شهرت یافتهاند دفاع کرده و بر مردود بودن
مخالفت دسته دیگری از این قشر به رهبری شیخ فضلاهلل و تحت عنوان روحانیت مشروعه تأکید
دارید .در هر صورت مخالفت یا موافقت هر دو گروه با مشروطه به معنای دخالت آنها در امر
سیاست در آن روزگار بحساب میآید و آنچه گفتهاند در حوزه اندیشه سیاسی قابل نقد و بررسی
است .در این حوزه و در بررسی بنیانهای فکری هردو گروه میدانیم که این آقایان حافظ سنت
اسالمی و معتقد به جائر بودن حکومت در دوره «غیبت امام» بودهاند .شما تضاد و اختالف در
مواضع سیاسی این دو دسته از روحانیون را علیرغم اشتراک نظر در مبانی چگونه توضیح میدهید؟
محمد امینی ـ در اینجا من با این فرض شما موافق نیستم .یعنی تصوری که در پرسش شماست،
این است که تمام روحانیون شیعه صرفنظر از آنکه چه برداشتنی در حوزه سیاست داشتند ،بنیاد
فکریشان یکسان بوده است .این تصور درست نیست .زیرا اسالم نیز مانند ادیان دیگر یک اندیشه
جامد نیست .یک اندیشه سیال است .در داخل این مذهب ،مانند هر مذهب دیگری ،شما با
برداشت های کامالً متفاوتی روبرو هستید و این موضوع فقط به صد سال گذشته مربوط نشده و
اندیشه اسالمی را از همان هنگام پیدایش شامل میشود .از آغاز کار این دین گفتمانهای فلسفی و
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شرعی وجود داشته وحتا جلوتر از ادیان دیگر ،از همان سدههای آغازین هجری .بعنوان نمونه در
حوزه حقوق بحثهائی در میگیرد .اختالف نظرهای بسیاری وجود داشته است .به این معنا و
برخالف برداشتهائی که امروز رایج است؛ ما در تاریخ اسالم با نوعی آزادی فکری و نظری در
برداشت از دادههای مختلف دینی ،حتا در زمینه رابطه انسان با خالق روبرو هستیم .درست اختالفات
بزرگی که بین فالسفه و فقها و متشرعین در میگیرد ،در راستای همین نوع اندیشههاست.
وقتی شما به دوران مشروطه میرسید ،دیدگاهی که از سوی یزدی که آن موقع در سامره زندگی
میکرد مطرح شده و بعدها اندیشهاش به مکتب سامره معروف میشود ،مورد قبول و تبعیت شیخ
فضلاهلل نوری بود ،با اندیشه خراسانی و نائینی حتا در ارزشهای دینی نیز تفاوت داشت .همه این
افراد طبیعی است که مترقی نبودند .مثالً آخوند خراسانی که فتوای اوست که مشروطه را آسان
می کند ،معتقد به حرام بودن آموزش مدرن بوده است .با آموزش زنان مخالف بود .ولی همین فرد در
راستای دیگری دارای اندیشه پیشرفتهای میباشد.
اجازه دهید برگردم به تاریخ و به نکتهای که شاید بدان از سوی خیلیها توجهی نشده ،اشاره کنم.
رویداد بزرگی که در تاریخ شیعه وقوع مییابد این است که صفویه برای اولین بار و برای دوره
کوتاهی روحانیون را به کانون سیاست وارد میکنند .سقوط دولت صفوی مقارن اوج اندیشه اخباری
بود .اخباریون معتقد بودند که دین را باید از طریق روایات و اخبار دنبال نمود .از نتایج چنین تفکری
گسترش حدیث بوده و بحراالنوار در این مقطع نوشته میشود و مجلسیها بزرگترین روحانیون
زمان خودشان میگردند .با آمدن و چیرگی افغان ها که شیعیان را بر مبنای فتوای معروف مالزعفران
رافضی و به اصطالح دشمن اسالم میدانستند ،دورانی در ایران آغاز میشود که از آن تحت عنوان
فترت یاد میکنند .و با به قدرت رسیدن نادرشاه و خروج افغانها از ایران ،موضوع چیرگی شیعه از
ایران رخت برمی بندد و کانون اندیشه فقهی و دینی به خارج از ایران منتقل میگردد .پیش از آن
اصفهان یکی از مراکز اصلی بود اما بر بستر تحوالتی که گفته شد ،بتدریج نجف رشد میکند .در
نجف یک ستیز بزرگ صد سالهای میان اخباریون و اصولیون در میگیرد .اصولیون معتقد بودند که
میتوان با برداشتهای امروزین تغییراتی در دین داد ،البته نه در دین بلکه برداشتهای تازهای از
دین را مطرح نمود .اصولیون سرانجام در نجف بر اخباریون چیره میشوند و بهبهانی و علمای
اصولی دست باال را می گیرند .در تاریخ معاصر ایران تنها جریاناتی که از اخباریون حمایت کردند،
کسانی هستند که بعدها به انجمن حجتیه معروف شده و طرفداران حلبی هستند .من در اینجا وارد
اجزا برداشتهای هریک از این گروهها نمیشوم ،تنها یادآور میشوم که در داخل این گروههای
روحانیت شیعه موضوع چگونگی برخورد با قدرت و دولت ،هم در حوزه نظر و هم در حوزه عمل
مطرح بوده است .از کسانی که در حوزه نظری تأثیر بسیاری در تحول فکری روحانیت شیعه ایران
میگذارد ،روحانی ایرانیاالصل برجستهای است بنام کواکبی که از روحانیون بلند پایه سوریه با اصل
و نسب ایرانی بوده است .وی کتابی مینویسد که در اصل الگوی بحثهای نائینی در کتاب معروف
وی یعنی تنبیةاالمه و تنزیةالمله قرار میگیرد .و در آنجاست که در واقع گفتگوی نوین و تازهای
پیرامون روحانیت و دولت در صورت مشروطه در برابر مشروعه آغاز میشود .این بدین معنا نیست
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که روحانیونی چون نائینی یا خراسانی معتقد نبودند که دین باید چهره غالب جامعه باشد یا دین نباید
جهت جامعه و جهت تصمیمگیریهای دولت را تعیین نکند .اما آنها به یک موضوع تن میدهند و
این نکته کلیدی و اساسی است .در گفتمانی که میان مشروطهخواهان و مشروعهخواهان در
می گیرد ،گفتگو بر سر دین یا جایگاه خداوند و خالق و مخلوق نیست .گفتگو بر سر مرجع و مقلد
نیست .گفتگو بر سر این است که آیا انسان ،آیا افراد حق قانونگذاری و حق دخالت در سرنوشت خود
را دارند یا خیر؟
این گفتگو در میان مسیحیان و در میان علمای مسیحی در سدههای پیشتر صورت گرفته بود .در
واقع جوهر بحث کانت و دیگران هم به همین بحث برمیگردد که آنها هم انسانهای متعصب
مسیحی بودند .این بحث در ایران البته در چهارچوب اسالم و با توجه به قوانین اسالمی صورت
میگیرد و ب ا وجود پادشاه فعال مایشا که نماینده خدا بر زمین است .پادشاهی که در مشورت با علما
سرنوشت جامعه را تعیین میکند .موضوع شکاف بزرگ تاریخ ایران این بوده که آیا میتوان مجلس
قانونگذاری داشت یا نه! آیا در این مجلس انسانها ـ نه نماینده خدا و نه سایه خدا که پادشاه باشد ـ
می توانند حق قانونگذاری و حتا حق چیرگی بر پادشاه را داشته باشند یا نه! مشروطهخواهان ،علمای
مشروطه ،آخوند خراسانی ،نائینی ،مازندرانی و دیگران میگویند؛ بله! انسان چنین حقی را دارد.
خداوند چنین حقی را به انسان داده است .آنها به اندیشههای دینی دست برده و برمیگردند به
رؤیت حقی که خداوند به انسان در قانونگذاری داده میرسند .در مقابل آنها کسی چون شیخ
فضلاهلل مطرح میکند؛ خیر! انسان این حق را ندارد و مشروطه خالف شرع است .هر گونه
قانونگذاری حق علما را که مرجع مطلق قانونگذاریند محدود میکند ،پس غیرشرعی است .این
اختالف ،اختالفی بسیار بسیار اساسی است .این اختالف بنیادین است که موضوع سکوالریسم در
اروپا را مطرح میکند و پایه تحول در اروپا در جهت و به نفع حقوق فردی قرار میگیرد .اصوالً بنای
حقوق فردی که بر اساس یک جنبش هومانیستی در اروپا و جنبش و انقالب صنعتی در اروپا بوده،
بر اساس این جدل قرار میگیرد .فردگرائی سنت بسیار قدیمیتری در اسالم داشته تا در مسیحیت.
به همین دلیل هم بعد از درگیر شدن بحث مشروطه و مشروعه به سرعت پا میگیرد .گفتمانی که
نائینی در کتابش مطرح میکند و مقدمهای که خراسانی برآن نوشته و شیخ فضلاهلل در لوایح خود
آن را نقد میکند ،اثریست بسیار جدی .شیخ فضلاهلل این اثر را در لوایح خود محکوم کرده و نائینی
و خراسانی را مرتد میخواند .به همین دلیل هم وقتی انقالب صورت میگیرد و تصمیم به اعدام وی
میگیرند ،از نجف صدائی برنمیخیزد .زیرا نجف معتقد بود که این فرد که بزرگترین علمای نجف
را مرتد خوانده ،خودش مرتد بوده است .بنابراین شکافی که در آن زمان میان علمای شیعه شکل
می گیرد ،شکاف واقعی است و اصالً به حوزه دین مربوط نشده و به راستای حق انسان برمیگردد .و
در این راستاست که بحث نائینی بحث تازهای است ،البته نه در چهارچوب اندیشه غیردینی بلکه در
حیطه اندیشه دینی.
در اینجا باید اضافه کنم که بسیاری حتا جلوتر از نائینی میاندیشیدند .بهر حال آنچه از سوی وی بر
انقالب مشروطه تأثیر میگذارد ،موجب میشود که این انقالب نسبتاً آسان و تقریباً بدون خونریزی
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پیش رود .آنچه در اندیشه علمای نجف چیرگی داشت؛ امر جدائی دین و دولت بود .بعد از آن هم
این امر بسیار رواج یافت .به عنوان نمونه در شکلگیری انقالب عراق بر علیه انگلستان یا
شکل گیری دولت ترکیه پس از جنگ جهانی اول و از همپاشی دولت عثمانی ،هنگامی که برخی از
علمای نجف مبارزه برعلیه انگلستان را آغاز میکنند ،افرادی نظیر حائری که بعدها حوزه علمیه قم
را بنیانگذاری کرد ،اساساً مخالف دخالت در سیاست بود و میگفت؛ سیاست نجس و حرام است.
چنین تفکری هم به همان نظری باز میگردد که معتقد است تا ظهور امام زمان نباید در سیاست
دخالت نمود .از همین زاویه نیز در تاریخ شیعه بندرت در باره حکومت صحبت شده است .مالاحمد
نراقی اولین کسی است که در این باره نوشته است .اینکه گفتهاند پیش از او شیخ صدوق یا کلینی
در این زمینه مطالبی نوشتهاند ،سخنان جعلی است .آنها اساساً در سیاست دخالت نمیکردند .تنها
در دوره کوتاهی در دوران ضعف قاجار روحانیون وارد صحنه سیاست شده و تاوان آن هم از دست
دادن  17شهر قفقاز است که گناه آن به نام روحانیت نوشته میشود و در نجف و در داخل ایران
بحث پیرامون این موضوع در میگیرد و تاوان این شکست را هم روحانیت میپردازد .با تأثیری که
نائینی از کتاب کواکبی میگیرد و از زمانی که اثر معروف خود را مینویسد ،چنین بحثهائی اوج
میگیرد.
بنابر این ،اینکه اندیشه های روحانیون از نقطه نظر فقهی به هم نزدیک است ،اما این الزاماً به معنای
بازتاب در حوزه سیاست نیست .فقه در حوزه فردیست و از حوزه عمومی جداست .به همین دلیل هم
فردی چون حاج ابوالحسن اصفهانی که نامش قبالً نیز ذکر شده است ،و در حوزه سیاسی طرفدار
عدم دخالت روحانیون در امر سیاست بوده ،در حوزه فقهی بسیار عقبمانده میاندیشیده است.
ــ در هر صورت منکر وحدت نظر این دوگروه در مبانی مربوط به حکومت در شیعه نمیتوان بود و
اینکه هردو از موضع حفظ سنت حرکت میکردند .این موضوع از منظر دخالت دین در سیاست هم
از اینرو مورد توجه ماست که جریان شیخ فضلاهلل ظاهراً به این امر خود را راضی کرده بود که
شمشیر دفاع از اسالم در دست پادشاه وقت باشد .سابقه چنین موضعی از سوی آخوندها هم به
سدههائی پیش از قاجار بازمی گردد .تا دوره مشروطه اگر سیاست در سایه دیانت و در تالش برای
حفظ رضایت آخوندهای بزرگ و با مالحظه قدرت و نفوذ آنها صورت میگرفت ،در حقیقت
مماشات خود دربار و درباریان برای حفظ قدرت خویش بود .اما در هر صورت سیاست حداقل در
دست نیروی زمینی شاه بود و این را مجتهدین بزرگ وقت پذیرفته بودند .اما این نسبت با آغاز
جنبش بیداری به تدریج برهم میخورد .پس از شرکت فعال مجتهدین در جنبشهای اجتماعی و
انقالب مشروطه ،آنها سهم قدرت خود را مستقیما طلب میکنند ،البته ابتدا بصورت ظاهراً
متواضعانه نظارت و کنترل پنج فقیه بر وضع قوانین .ما در مصاحبهای که با آقای یوسفی اشکوری
در شماره ویژه تالش به مناسبت صدمین سالگرد انقالب مشروطه داشتیم ،ایشان بر وجود این
تناقض در تفکر روحانیت مشروطهخواه اشاره میکنند؛ دفاع از دولت مشروطه و حق قانوگذاری آن و
از سوی دیگر قائل شدن به حق کنترل روحانیت بر دولت مشروطه و اختیار قانونگذاری .آیا فکر
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نمیکنید این سهم خواهی مستقیم است که به تدریج زمینه ادغام دین در سیاست و تحقق عملی
اندیشه والیت فقیه ،یا آن گونه که شما مینامید؛ سیادت علما بر نهاد دولت ،را فراهم مینماید؟
محمد امینی ـ البته شما در این پرسش نکات بسیاری را طرح کردید که برخورد به آنها نیازمند
ساعت ها وقت است .اما اجازه دهید به بعضی از این نکات بطور فشرده برخورد کنم.
من با این ارزیابی ـ که ارزیابی چیره بر اندیشه روشنفکری کنونی ایران است ـ موافق نیستم که
گویا در تاریخ ایران روحانیون مشاوران دربار بودهاند .اصالً چنین چیزی نه سندیت دارد و نه نمونهای
از آن در تاریخ وجود دارد .هیچکجا چنین چیزی نیست ،مگر در یک دورهای بسیار بسیار کوتاه ،یعنی
در دوره قاجار و در دوره  71ساله اول صفویه .غیر از آن روحانیون اصالً در کنار دربار نبوده و با آن
ارتباط نداشتهاند.
اول اینکه روحانیت شیعه و سنی ـ برخالف روحانیت مسیحی ـ هیچگاه ساختار واحد پیدا نمیکند.
از آنجائی که دعوای شیعه و سنی در صدر اسالم شکل میگیرد ـ برخالف مسیحیت که این جدال
به دوران رفرماسیون باز می گردد ـ هیچگاه ساختار واحد دینی در جامعه وجود نداشته ،مگر دستگاه
خالفت که آن هم دستگاه خالفت دینی نبوده بلکه دستگاه خالفت فرمانروائی است .بزرگترین
اندیشمندان سنی و شیعه بیرون از حوزه قدرت بودند ،آن هم در تمام تاریخ شرق که من در باره آن
مطالب زیادی نوشتهام و اینجا نمیخواهم به تفصیل وارد بحث آن بشوم .اما باید تأکید کنم که یک
تصوری وجود دارد که در اصل به دلیل الگوبرداری از تاریخ اروپا به ایران منتقل شده است .در اروپا
و مسیحیت از میانه سده چهارم میالدی که این دین ،دین رسمی جامعه میشود و بویژه در اوائل
قرن هفتم با تاجگذاری معروف پادشاه آن زمان فرانسه ـ که در اصل پادشاه اروپا بوده ـ بدست پاپ،
وی به رهبر دینی تبدیل میشود .از آن زمان به بعد است که دولت کلیسا یک دولت خودمختار
میشود .دولتی که ارتش ،مالکیت بر زمین و اموال داشت .این امر در ساختار فرمانروائی ایران شکل
نمی گیرد .زیرا ما با یک ساختار واحد دینی که خارج از حوزه فرمانروائی اموال و مالکیت بر زمین
داشته یا ارتش با قدرت داشته باشد به هیچ وجه روبرو نیستیم .آنجائی که فرمانروایان ترکتبار و
مغول سعی کردند به این روحانیت میدان بدهند ،آنها نیز میدان گرفتند و آنجا که به آنها میدانی
داده نشد ،میدانی نداشتند .در دوره صفوی برای اولین بار مذهب شیعه مذهب رسمی ایران میشود و
پارهای از روحانیون را وارد حوزه قدرت میکنند .ضعف روحانیت شیعه هم در ایران در آن زمان آنقدر
زیاد بود که کسی را در ایران پیدا نمیکنند تا وی را در مقام صدرالصدوری قرار دهند و میروند از
جبلالعامل ،از لبنان عالمه هندی را به ایران میآورند تا او همه کاره شاه طهماسب بشود .این دوره
اما دوره گذار است و بطور کلی از میان میرود.
من با این تصوری که آقای اشکوری مطرح میکنند موافق نیستم .شاید از نظر کارآگاهی جالب باشد
بگوئیم همان اندیشههای روحانیون مشروطه زمینه ساز انقالب اسالمی و استقرار حکومت اسالمی
شد .اما نائینی و دیگران در آثار خود حکومت دینی را بشدت میکوبند .حتا اینکه میگویند؛ تا ظهور
امام زمان حکومت نمیتواند مشروع باشد ،البته که به نفع کسانی است که سکوالر فکر میکنند.
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یعنی این مهم نیست که یک روحانی از کدام استدالل به این نتیجه میرسد که نباید در سیاست
دخالت کرد .غرض هدف است نه استدالل .اینکه روحانیونی استدالل میکنند که تا زمان ظاهر
شدن امام زمان دخالت در سیاست مجاز نیست ،اهمیتی ندارد ،مهم آنست که میگویند در سیاست
نباید دخالت کرد .ما نیز نباید بدنبال تغییر در استدالل آنها باشیم .قرار هم نیست که همه یگانه
بیاندیشند .افرادی با دالیل کامالً متفاوت میتوانند به نتایج یگانهای برسند .و آن نتیجه و هدف
مورد نظر ماست .درست مانند اینکه کسی با دیدگاه جمهوریخواهانه خواهان دمکراسی در ایران
است و دیگری از موضع مشروطهخواهانه بدنبال استقرار دمکراسی است .در اینجا آنچه اهمیت دارد
این است که هدف دمکراسی مورد نظر هردو آنهاست .در مورد روحانیون هم همینطور است ما نباید
وارد این بحث با آنها بشویم که امر ظهور امام زمان جعلی است و نباید بدان تکیه کرد .موضوع
مهم برای ما این است که آنها خواهان دخالت در سیاست نیستند .زیرا دخالت در سیاست موجب
خسارت هم به دین و هم به روحانیت است .چنانچه به عنوان نمونه اصفهانی ،شیخ مجاهد ،با
فتوائی خواهان جنگ با روس شد که در اثر آن  17شهر قفقاز از دست ایران رفت .گناه آن هم به
نام روحانیت نوشته شد .از این لحاظ جنگ ایران و روس بیشباهت به سقوط قسطنطنیه تحت تأثیر
تحول روابط میان دولت و دین در اروپا صورت گرفت .از آنجا که سقوط قسطنطنیه را حاصل
جنگهای صلیبی و نقش کلیسا میدانستند ،لذا نقد کلیسا پس از این سقوط آغاز شد و سکوالریسم
شکل گرفت.
طبیعی است که در هر جامعهای نیروهای مذهبی سعی میکنند بر روی تصمیمگیریهای قانونی
جامعه تأثیر بگذارند .به عنوان مثال در آمریکا مذهبیها بسیار سعی میکنند با قانون سقط جنین
مخالفت نمایند .البته این حق ک سانی است که با باورهای دینی خود و در حوزه نظر بر روی فرآیند
قانونگذاری تأثیر بگذارند .تنها تفاوت در اینجاست که آنها آیا خود را در حوزه نظر و فکر و در حوزه
فردی و خصوصی میبینند یا در حوزه عمومی .در اینجاست که تفاوت میان سکوالریسم و دولت
دینی وجود دارد.
مجتهدین برجستهای چون خراسانی و نائینی طبیعی است که بگویند قوانین باید اسالمی باشند.
اینکه میگویند آنها دو بند نخست متمم قانون اساسی را تأئید کردند ،به هیچ وجه از نظر تاریخی
درست نیست .این دو بند امتیازی بوده است که جامعه شهروندی ایران به شیخ فضلاهلل و دیگران
دادند تا مانع ضدیت آنها با مشروطه به عنوان یک جریان ضد دین بشوند .این دو بند هم هیچگاه
اجرا نشد و در رویدادهای بعدی نیز تأثیری نداشت .تنها مورد این بود که فردی از سوی علمای
نجف انتخاب شد ،تا آنها را در مجلس نمایندگی کند و آن فرد نیز سیدحسن مدرس بود .البته
مدرس این امر را هم در دوره بعدی مجلس کنار گذاشت و خود مستقالً از تهران انتخاب شد.
برخالف آنچه که گفته میشود این دو بند هیچ ربطی با حکومت اسالمی ندارد .موضوع حکومت
دینی این نبوده است که قوانین شرعی بر قوانین عرفی چیرگی داشته باشند ،این امری بود که همه
روحانیون بدان اعتقاد داشتند .موضوع حکومت اسالمی این است که اساساً بیرون از حوزه شرع هیچ
حکومتی نمیتواند وجود داشته باشد .یعنی شریعت باید بر حکومت چیرگی داشته باشد .همانطور که
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در نوشتههای نواب صفوی و بعدها نیز در کارهای آیتاهلل خمینی و در کشفاالسرار تحت عنوان
والیت فقیه آمده است ،حکومت اسالمی باید در دست کسانی باشد که میخواهند دین را بر جامعه
حاکم کنند .برعکس شما اگر به رفتار آیتاهلل بروجردی نگاه کنید؛ وی به همین راضی بود که
شرعیات و تعلیمات دینی وارد مدارس ابتدائی شود .بیش از این انتظاری نداشت و دولت هم این
امتیاز را به وی داد .البته به نظر من امتیاز نابجائی هم بود .ولی در اینجا مورد نظر این است که
بحث های ما در باره جایگاه دین و روابط دین و دولت در این صدسال بسیار به انحراف رفته است.
تصور این است که گویا ما باید با یک روحانیت شسته و رفته ،خیلی مدرن و امروزی روبرو باشیم و
تمامی بحثهائی را هم که مطرح میکند از زاویهای کامالً مدرن باشد ،که البته چنین تصوری
واقعی نیست .در اروپا هم نبوده است.
ــ توضحیات شما از دو وجه در خور تأمل است .نخست از زاویه اختالفات درونی جریانهای
اسالمی و گرایشات دینی ،دوم از زاویه نوع برخوردی که روشنفکران و سیاستگران عرفیگرا یا
نیروهای سکوالر به این اختالفات داشتهاند .به نظر میآید که شما در هر صورت با درگیر شدن در
بحثهای درون دینی مخالف بوده و روشنفکران و سیاستورزان عرفیگرا را از این درگیری و
مشارکت در بحثهای درون جریانات دینی ـ اسالمی برحذر میکنید .آیا چنین برداشتی از
توضیحات شما درست است؟
محمد امینی ـ برداشت شما کامالً درست است .از هنگامی که جمهوری اسالمی حاکم شد،
گفتگوئی از سوی پارهای روشنفکران مذهبی آغاز شد که بنیانگذار آن پیش از انقالب  57شریعتی و
فردید بودند و بعد سروش آن را فرموله کرد و این گفتگو از بحثهای سروش به حوزه روشنفکری
دینی سرایت نمود .بر مبنای گفته آنها؛ دمکراسی در یک کشور اسالمی بدون اصالح در حوزه
فقاهت ممکن نیست .نخست باید دست به اصالح در حوزه فقاهت زد و به نقد جایگاه روحانیت
پرداخت ـ بحثی که شریعتی مطرح میکرد ـ پس از این نقد و اصالح است که ما میتوانیم به
اصالح سیاست نیز دست یابیم .این بحث در میان روشنفکران سکوالر ،بویژه در میان چپ و کسان
دیگری که از دیدگاه متفاوتی این بحث را دنبال میکردند ،جذابیت بسیاری یافت .گویا اینکه حال ما
باید منتظر رفرماسیون جنبش شیعه هم باشیم .حوزه این بحث هیچ ارتباطی با حوزه بحث دمکراسی
ندارد .من حتا از این نیز فراتر رفته و بر این باورم که روند شکلگیری دمکراسی در اروپا هم هیچ
ارتباطی با جنبش رفرماسیون نداشته است .اساساً حوزههای متفاوتی بودهاند .اگر به کالونیزم در اروپا
توجه شود که از دل پروتستانتیزم بدرآمد ،مالحظه میشود که یکی از مرتجعانهترین نظریههای
سیاسی زمانه خود را ارائه میداد و به هیچ وجهی جنبه مترقی نداشت .همچنین در ایران هم به
همین ترتیب خواهد بود .گرفتاری بزرگ جامعه روشنفکری ایران این بوده که حوزه نقد خرافات را
با حوزه اندیشه سیاسی مخلوط میکند .یعنی تصور میکند که کاری را که صادق هدایت یا کسروی
میکنند به حوزه سیاست مربوط میشود و باید به جان خرافات افتاده و با از میان بردن آن جامعه
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پیشرفت خواهد کرد .حال آنکه خرافات مسیحی و خرافات یهودی اگر بیشتر از خرافات اسالمی
نباشند ،کمتر هم نیستند .با وجود این خرافات موجود در این ادیان از پیشرفت جامعه جلوگیری بعمل
نیاورده است .باید توجه داشت که مبارزه با خرافات و نقد اندیشههای عقبمانده دینی مربوط به
حوزه نظری و فرهنگی است و هیچ ارتباطی با امر اداره جامعه و حوزه عمومی ندارد.
اجازه دهید مثالی بیاورم؛ فکر میکنم که کمتر کسی یافت میشود که رساله علمیه بزرگترین
مجتهد آغاز سده اخیر ایران یعنی سیدابوالحسن اصفهانی را خوانده باشد .وی از  1311خورشیدی تا
زمان درگذشتش  1384یعنی پس از درگذشت آخوند خراسانی ،همراه با نائینی از بزرگترین علمای
نجف بحساب می آمدند .دولت رضاشاه ماندگاری خود را تا حدود زیادی مدیون وی بود .او در این
رساله میگوید؛ ازدواج با دختر  9ساله مانعی ندارد .حتا با دختر شیرخوار میتوان ازدواج کرد ـ این
البته در میان بسیاری از روحانیون وجود دارد ـ نزدیکی با او اما باید از  9سالگی باشد .عین عبارت را
میخوانم:
«مانعی ندارد که کسی دختر کوچک را که وقت عقد به سن  2سالگی رسیده باشد ـ مثالً یک یا دو
ساعت ـ به عقد انقطاع تزویج کند ».یعنی ازدواج با دختر  2ساله بصورت عقد دائم یا به انقطاع .وی
ادامه میدهد« :وطی زوجه است که نادرست است ».و میگوید «سایر استمتاعات یا لذت بردنها
مثل مالیدن بدن به بدن او به شهوت ،بوسیدن و در برگرفتن و بین رانها فروبردن ضرر ندارد حتا با
دختر شیرخوار»
ما می توانیم به نقش فردی سید عبدالکریم حائری یا شیخ ابوالحسن اصفهانی از دریچه این نوع
افکار نگاه کنیم یا از دریچه نظریه و رفتار آنها در حوزه سیاست .اشتباه بزرگ روشنفکران ایران از
سالهای پس از ورود اندیشههای سوسیالیستی و چپ آسیائی این بود که معیار سنجش آنها بر
ارزشهای رادیکال اخالق سوسیالیستی قرار میگیرد و با نگاه به تاریخ ایران برای آنها افرادی
نظیر ناصر خسرو ،ابن سینا یا کسانی چون خواجه نظامالملک آدمهای سازشکار ،کنارهگیر و
بیتفاوت به تحوالت اجتماعی میشوند و برعکس حسن صباح و یارانش که خنجر در قلب
دشمنانشان فرو میکنند ،افرادی انقالبی و رادیکال به حساب میآیند .چرا؟ زیرا چنین تحلیلهائی از
سوی پژوهشگران سوسیالیست آسیائی به ایران میآید و مورد پذیرش جامعه روشنفکری ایران قرار
میگیرد .بیدلیل نیست که قتل کسروی در سال  1384خشم عمومی را برنمیانگیزد .زیرا معیارها
تغییر کرده است .معیار بجای آنکه حوزه عمومی و مسئله پیشرفت جامعه باشد ،متوجه اخالق
سوسیالیستی است .نوعی از اندیشههای جدید در مقابل مباحث دین ظهور کرده است .دعوای با دین
دیگر این نیست که حوزه سیاست باید زیر سلطه دین باشد یا نه ،یا اینکه حوزه سیاست به حوزه
عمومی و حوزه دین مربوط به امور خصوصی میشود ،زیرا سوسیالیسم آسیائی نمیتواند به این
مباحث بپردازد .زیرا برای سوسیالیسم آسیائی حوزه عمومی و خصوصی یکی است .این نوع
سوسیالیسم نقدی به دخالت دین در حوزه سیاست نمیتواند داشته باشد .زیرا معتقد است؛ ایدئولوژی
میتواند در مورد همه چیز و همه ارزشهای اجتماعی و فردی تصمیم بگیرد ،حتا در مورد طالق،
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ازدواج و روابط فردی که همه اینها در حوزه اخالق سوسیالیستی ـ در برابر اخالق اسالمی ـ
موضوعیت دارند.
در حالیکه گفتمان جامعه مدنی و جامعه شهروندی و جامعه لیبرال در حوزه عمومی است نه در حوزه
خصوصی .در حوزه عمومی و تصمیمگیری سیاسی است که ما بر چیرگی صاحبان یک ایدئولوژی یا
دین انتقاد داریم .یعنی همان نقدی که به روحانیون یا یک حزب سیاسی در چهارچوب یک
ایدئولوژی در حوزه عمومی داریم ،به دخالت در زندگی خصوصی مردم در چهارچوب یک ایدئولوژی.
اینجاست که متأسفانه جنبش سیاسی ایران به کژراهه میرود .در حالیکه رفتار جنبش سیاسی ایران
در دوران مشروطه درست بود .این سوسیال دمکراتهای ایران بودند که مشاور کسانی نظیر بهبهانی
و طباطبائی میشوند و کتاب نائینی را تکثیر و پخش میکنند .اینها براستی نشانهها و آثار درستی
آن رفتار بوده است .آنها میفهمیدند که موضوع جامعه دین نیست .موضوع جامعه پیشرفت است.
موضوع جدا کردن حوزه عمومی و حوزه خصوصی است .و اگر بدست علما یا روحانیونی مانند
طباطبائی می توان مشروطه را پیش برد ،باید کوشش کرد تا طباطبائی بیشتر و بیشتر مشروطهخواه
شود .از این روست که فردی چون حیدر عمواوغلی در مرکز غیبی مشاور طباطبائی میشود و او را
بسوی سوسیال دمکراسی جلب میکند .این تفاوت آن زمان بود .زمانی که هنوز اندیشههای
سوسیالیسم آسیائی بصورت یک بیماری مزمن بر تارپود اندیشه روشنفکران سکوالر ایران مانند
بختکی مسلط نشده بود .روشنفکران آن روزگار از همین زاویه نیز به قدرتگیری رضاشاه نگاه
می کنند و به رفتار بردبارانه کسی مانند حائری .همان حائری که دامن زدن به موضوع بافقی را با
صدور فتوائی خاموش میکند.
حتماً میدانید که در نوروز  1315خانواده سلطنتی برای انجام مراسم نوروزی به قم میروند ،گویا
حجاب یکی از دختران شاه که آن موقع  2ـ  7سال بیشتر نداشته کنار میرود .در اثر آن داد و فغان
در قم بلند میشود و حجتاالسالمی به نام بافقی ـ کسی که دعوت کننده حائری به قم میباشد ـ
از مقر خود خارج و به قم میآید و به خانواده سلطنتی پرخاش میکند .بعد آن ماجرای معروف اتفاق
میافتد .میگویند رضاشاه با سربازانش به قم آمده ،بدون آنکه هنگام ورود به حرم چکمههای خود را
بدرآورد ،به صحن رفته و بافقی را مورد ضرب و شتم قرار میدهد .این موضوع البته باال میگیرد .اما
حائری در همان سال  1315فتوائی صادر کرده و دستور میدهد که هرگونه صحبت در باره بافقی
حرام است .یعنی در سیاست دخالت نکنید .در مورد کشف حجاب هم هنگامی که آیتاهلل خراسانی
فرزند آخوند خراسانی اعتراض کرده و حتا میخواسته اعالم جهاد نماید ،از نجف به او فرمان
میدهند که دخالت نکند .در موضوع نظام وظیفه هم کسانی نظیر آیتاهلل قمی و همچنین حاج
نوراهلل از اصفهان سعی میکنند شورشی در قم برپا کنند .اما آیتاهلل حائری جلوی آنها را میگیرد.
اینها نمونه ای از رفتار بردبارانه و جدید جامعه دینی است که چیرگی دولت بر حوزه اداره جامعه را
میپذیرد و تنها میخواهد برآن تأثیر بگذارد .روشنفکران ایرانی در اینجاست که به اشتباه میروند؛
بجای آنکه چنین رفتاری از روحانیت را تشویق تأئید نمایند ،چه میکنند؟ با ذرهبین به دنبال
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روحانیون «مبارز» میگردند .روحانیونی چون آیتاهلل خمینی .تمام نوشتههائی که وی قبالً منتشر
کرده نظیر کشفاالسرار و والیت فقیه وی را کنار میگذارند و تنها به این نکته توجه میکنند که
وی تندترین شعارها را برعلیه دولت پهلوی و بر علیه امپریالیزم و اسرائیل میدهد .زیرا مسئله
سیاست را تنها در همین حوزه و در چهارچوب همین شعارها میدیدند ،نه در حوزه روابط دولت و
دین .بنابر این آیتاهلل خمینی که یک روحانی رادیکال است تأئید میشود و کسان دیگری چون
بروجردی که میخواستند سکوت کنند ،میشوند سازشکار.
در اینجا به صورت حاشیه این نکته را گوشزد کنم که کتاب کشفاالسرار خمینی برخالف آنچه که
گفته میشود ،در پاسخ به کسروی نبوده است .بلکه پاسخی است به «اسرار هزارساله» اثری از
فرزند یکی از معروفترین روحانیون که من به این اثر در مقاله فدائیان اسالم پرداختهام.
بنابر این نکتهای که مطرح کردید درست است .حوزه کار روشنفکران سیاسی نقد اندیشههای دینی
نیست .قرار نیست جامعه اول المذهب شده یا ابتدا صاحب یک مذهب خوب بشود تا بتواند به
دمکراسی برسد .این دو اصالً ارتباطی بهم نداشته و دو حوزه کامالً جدا از هم و متفاوتند .متفکرین
یا روحانیونی چون سروش و اشکوری حق دارند به نقد اندیشههائی که بدان باور دارند پرداخته و در
جهت اصالح دینی تالش کنند .ولی این حوزه ،حوزه سیاست نیست .بلکه حوزه نظر و حوزه فقاهتی
است و بنده نمیخواهم وارد این حوزه بشوم .حتا از این فراتر رفته و میگویم؛ برای من مهم نیست
که آقای منتظری از نظر فقاهتی پیشرفته است یا عقبمانده ،همین برای من کافی است که آقای
منتظری طرفدار عدم دخالت روحانیون در حوزه سیاست است و معتقد است که سیاست موضوع
زمینی است .در حوزه شخصی اگر نقد و مخالفتی با ایشان داشته باشم ،نقد رفتار فردی و فقهی
اوست که هیچ ربطی به گفتمان اجتماعی پیدا نمیکند.
بنابراین جنبش سیاسی ایران باید آشکارا از روحانیونی حمایت میکرد که مروج نظریه عدم مداخله
در سیاست بودند .از روحانیونی چون بروجردی ،شریعتمداری و میالنی .بسیاری از روحانیون نیز در
برابر موضع آیتاهلل خمینی که طرفدار مداخله بود و میخواست از طریق قیام ایران را دگرگون کند،
که دگرگون هم کرد ،ایستادگی کردند .موضع و ایستادگی چنین روحانیونی از زاویه جایگاه روابط
میان جامعه سکوالر و دین ،از زاویه تفکیک حوزه عمومی و خصوصی ،موضع مترقی بود.
ــ البته مسئله در اینجا تنها نفوذ این یا آن روحانی ،این یا آن برداشت از اسالم نیست بلکه در اصل
نفوذ مذهب و باور دینی نزد مردم است که زمینه را برای بهرهگیری افراد و گروههای مختلف ،برای
براه انداختن جریان اعتراضی و مقاومت در برابر تصمیمات سیاسی یا قانونگذاری فراهم میسازد.
آنچه ما امروز شاهدش هستیم این است که در جوامع مسلماننشین ،امکان برانگیختن توده مذهبی
بر علیه تصمیمات حکومتی همواره آماده است.
پیششرط برخوردهای جسورانه در حوزه عمومی و اخذ تصمیمات سیاسی برای اداره کشور ـ و اگر
ضرورت ایجاب کند ـ حتا برخالف احکام و دستورات دینی در چنین جوامعی که خطر برانگیختن
عوام همواره موجود است ،وجود حکومت پشتیبان نظم و امنیت و وجود قوانینی است که خود از
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آزادی دفاع نمایند .پرسش اینجاست که نظام حقوقی که در کمترین حالت در مماشات با اصول و
احکام دینی است ،چگونه میتوانند مدافع آزادی فکری و فرهنگی باشند و چگونه میتوانند در برابر
انتظارات فزاینده نیروهای مذهبی در رعایت احکام و دستورات دینی مقاومت کنند؟
محمد امینی ـ در این زمینهها ما تجربههای بسیار جالبی داریم .انقالب مشروطه یکی از نخستین
تجربههاست .هیچ کس نمیتواند کتمان کند که جامعه ایران به هنگام انقالب مشروطه نسبت به
جامعه کنونی عقبماندهتر بوده است .در زمان این انقالب با همه عوامفریبیها ـ «ما دین نبی
خواهیم ،مشروطه نمیخواهیم» یکی از شعارهای آن روزگار بود ـ با تمام تبلیغاتی که میکردند؛ از
جمله اینکه مشروطهخواهان می خواهند زنان و دختران شما را به بیگانگان بدهند و با تمام
شورشهائی که بپا کردند و با وجود اینکه بزرگترین مجتهد وقت یعنی شیخ فضلاهلل نوری در
جبهه مخالف مشروطه ایستاده بود ،با وجود همه اینها ،جامعه طرف مشروطه را گرفت .اما ما در
سالهای  81تا  38درست با رفتار متفاوتی روبرو هستیم .اجازه بدهید در اینجا اندکی به حاشیه
بروم:
به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ تاریخی که در دوره پهلوی اول صورت میگیرد ،تحت تأثیر این
تصور بود که هرآینه بر بستر انقالب مشروطه ،آن سکوالریسم شکل گرفته در جامعه ،با ضرب
دولت و با قدرت دولتی به مردم تحمیل شود ،پایدار خواهد ماند .شما را به مذاکرات مجلس در سال
 1317پیرامون طرح لباس متحدالشکل رجوع میدهم .با بررسی این گفتگوها شما به این نتیجه
میرسید که در آن زمان فضائی ایجاد شده بود و این تصور وجود داشت که گویا با تغییر لباس و بعداً
برداشتن حجاب ،میتوان زیر آن حجاب و زیر آن کاله را هم عوض نمود .خوب بعد از فروپاشی
دولت رضاشاه و در سالهای  1381تا  1338که جامعه باز شده بود ،باید این تجربه عمل میکرد که
نکرد .به عبار ت دیگر به هیچ وجه بدون آزادی و دخالت داوطلبانه مردم و آموزش بطور کلی،
ارزشها در جامعه تغییر نمییابند .سکوالریسم در اصل یک پله و یک سنگ نخستین است که
انقالب مشروطه ایران آن را بنا گذاشت .باید جامعه بر اساس آن ساخته میشد .اما ساختن جامعه
یک پروژه طوالنی است .همانطور که امروز در غرب و در آمریکا میبینید؛ حتا پس از  851ـ 311
سال هنوز سکوالریسم و حوزه عمومی مورد تهاجم قرار میگیرد .طبیعی است که از راه استبداد و
خودکامگی نمیتوان به این موضوع پایان داد.
متأسفانه در سالهای  81تا  38رفتاری که جامعه سیاسی در پیش می گیرد ـ که من در نوشته خود در
باره فدائیان اسالم بدان پرداختهام ـ رفتاریست کامالً متفاوت از رفتار در دوران مشروطه.
مشروطهخواهان به روحانیون مشروطهخواه امتیاز میدهند که آنها را بیشتر و بیشتر با خود همراه
کنند .در صورتیکه در سالهای  81تا  38روشنفکران غیرمذهبی به مذهبیون تندرو ،مخالف مشروطه
و مشروعهخواهان و طرفداران دخالت روحانیون در سیاست امتیاز میدهند ،تا آنها را بطرف خود
جلب کنند .همه نیروهای اجتماعی نیز در این امر درگیرند .از دربار گرفته تا نیروهای میانه که بعدها
جبهه ملی نام گرفتند و حزب توده همه تالش میکنند روحانیون فعال در حوزه سیاست را جلب
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کرده و از آنها بهره برداری سیاسی کنند .به عنوان نمونه برای نخستین بار بعد از دوره فترت 87
ساله دربار به دستههای سینه زنی جایزه داده ،تاسوعا و عاشورا از همان نخستین سال حکومت
محمدرضاشاه رسمی میشود .امتیازی است که به روحانیت داده و به نوعی اقدام پدرش مبنی بر
غیرقانونی کردن این گونه مراسم در این روزها پس گرفته میشود .هژیر وزیر دربار نیز در یکی از
این مراسم در حال دادن جایزه بود که بدست فدائیان اسالم کشته میشود .نیروهای چپ ایران و در
آن موقع حزب توده و بعد ها جریاناتی که بدور این حزب گرد آمده بودند ،با امتیاز دهی سعی در جلب
نیروهای مذهبی داشتند .در همین راستا رهبران جبهه ملی ـ بجز خود مصدق ـ شروع میکنند به
امتیاز دهی به جریاناتی مانند فدائیان اسالم و به کاشانی میدان میدهند .کاشانی ماجراجوئی بود که
در حوزه سیاست مصدق و در حوزه دینی بروجردی را رقیب خود میدانست .این است تصویر آشفته
صحنه سیاست ایران در آن روزگار که تأثیراتش برای سالهای بعد نیز باقی میماند ،تا زمانیکه
جامعه وارد یک دوره خطای بزرگ میشود .بجای ادامه گفتمان مشروطه وارد امتیاز و در اصل
باجدهی به جریانات مذهبی شده که نتایج آن سالهای بعد ظهور میکند.
در اینجا الزم است بر این نکته تکیه کنم که عرض من این نیست که نباید به تحوالت بحثهای
درونی جامعه روحانیت بیتفاوت بود و توجهای نکرد ،باور من بر این است که حوزه گفتگوی سیاسی
جامعه سکوالر حوزه دین نیست .ما باید بپذیریم که مردم میتوانند با داشتن مذهب و باور دینی،
جدائی دین و دولت را بپذیرند .این در حقیقت جوهر سخن من است.
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فصل اول :گسترهی دین در حیات اجتماعی ایرانیان

درباره آراء و شخصیت آیتاهلل منتظری
دکتر محسن کدیور
اردیبهشت 1391
ــ ما درگذشت آیتاهلل منتظری ،را در همان هنگام« ،ضایعة بزرگی برای ملت ایران» دانستیم.
ضمن یادآوری آن باورِ درست ،یاد ایشان را در آستانه سومین سال جنبش سبز گرامی میداریم ،و
مایلیم نظر شما را به عنوان یکی از شاگردان ایشان در بارة ابعاد این ضایعه بپرسیم؟
محسن کدیور :تعبیر «ضایعه بزرگی برای ملت ایران» درباره درگذشت آیتاهلل منتظری تعبیری
مناسب است .در پیام تسلیت رحلت استاد ( 89آذر  )1322از این ضایعه اینگونه یاد شد« :جهان
اسالم و مکتب اهل بیت (ع) یکی از بزرگترین عالمانش را از دست داد .حوزههای علمیه تشیع در
سوگ یکی از استوانههای فقاهت سوگوار شدند .اسالم سیاسی بزرگترین نظریهپرداز معاصر خود را
از کف داد .ملت ایران پدر مهربان خود را از دست داد .جنبش سبز ملت ایران در عزای رهبر معنوی
خود عزادار است ».اکنون نیز بر همان باورم.
ــ آقای محمد مجتهد شبستری در ابراز اندوه خود از درگذشت آیتاهلل منتظری و در اعالم تسلیت،
در باره یکی از دو شاخص ممتاز از وجوه شخصیتی ایشان نوشتند:
«شاخص دوم وی آن بود که با شجاعت علمی و شهامت عملی کم نظیر در آراء فقهی سیاسی
پیشین خود که سالهای طوالنی برای آن سرمایهگذاری کرده بود تجدید نظر کرد».
میدانیم؛ بخشی از این «سالهای طوالنی» از عمر ایشان صرف تدوین «مبانی فقهی حکومت
اسالمی» گردید .یک مجموعه چهارجلدی تحت همین عنوان ـ زمستان  1327ـ به قلم ایشان
منتشر شد .در این مجموعه خوانندگان شاهدند که آیتاهلل منتظری چگونه کلیه منابع دینی ،از آیات
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قران گرفته تا روایات و احادیث ،را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده ،حقانیت و مبانی اسالمی
تشکیل حکومت اسالمی توسط فقها را ارائه میکنند .نخست بفرمائید ،تدوین و تبیین و انتشار این
مبانی آن هم پس از تأسیس جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت مطلقه فقیه ـ که ایشان با این قید
مخالف بودند ـ چه کارکردی داشت و چه جایگاهی در استواری و استحکام پایههای این حکومت؟
محسن کدیور :تجدید نظر در آراء علمی و اعالم آن ـ که نشان از سرزندگی و نشاط و رشد علمی
است ـ صفت مشترک بسیاری از علمای اسالم از جمله مرحوم آیتاهلل منتظری بوده است .استاد
بارها در مجلس درس از استادشان مرحوم آیتاهلل بروجردی نقل میکردند که «أنا فی کل یوم
رجل» من در هر روز انسان تازهای هستم ،رأی دیروز لزوما باور امروزم نیست .ایشان معتقد به نقد و
بررسی و تجدیدنظر دائمی بودند و اگر به این نتیجه میرسیدند که رأی پیشین برخطا بوده بدون
کمترین مالحظه خطا را با صراحت و شفافیت تصحیح میکردند.
آیتاهلل منتظری در سال  1352نماینده منتخب مردم تهران در مجلس خبرگان قانون اساسی
جمهوری اسالمی و به انتخاب نمایندگان آن رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بودند .ایشان در
آن زمان همانند دو استادشان آیتاهلل بروجردی و آیتاهلل خمینی به «والیت انتصابی عامه فقها»
قائل بودند .با پیگیری و پافشاری ایشان نظریه والیت فقیه به متن قانون اساسی راه یافت ،با آنکه
در پیشنویس قانون اساسی چنین اصلی پیشبینی نشده بود( .کتاب خاطرات ،جلد اول ،صفحه 454
تا )459
آیتاهلل منتظری در سال  1324ضمن تدریس خارج فقه در حوزه علمیه قم بحث زکات را نیمه تمام
رها کرد و بحث حکومت اسالمی یا والیت فقیه را آغاز کرد که بیش از چهار سال بطول انجامید.
حاصل این تدریس کتاب چهار جلدی  8811صفحهای به زبان عربی به قلم خود ایشان است با
عنوان «دراسات فی والیت الفقیه و فقه الدولة االسالمیة» که بین سالهای  1322تا  1371در قم و
بیروت منتشر شد .ترجمه و تقریر این کتاب عظیم به فارسی توسط حجتاالسالم و المسلمین شیخ
محمود صلواتی (و شیخ ابوالفضل شکوری در آغاز) از شاگردان ایشان در هشت جلد به عنوان
«مبانی فقهی حکومت اسالمی» بین سالهای  1327تا  1322در قم منتشر شد.
در حین تدریس والیت فقیه در سال  1324استاد از نظریه نصب به نظریه انتخاب تغییر نظر داد .این
تجدید نظر به صراحت در متن و پاورقی جلد اول کتاب تذکر داده شده است .لذا نظریه سیاسی
کتاب دراسات «والیت انتخابی عامه فقیه» است .انتخاب فقیه جامعالشرائط توسط مردم (بطور
مستقیم یا غیرمستقیم) صورت میگیرد .استاد در ضمن درس و نیز در این کتاب به تفصیل در امتناع
نصب عام فقها در زمان غیبت استدالل کرده است و بیست و شش دلیل بر صحت انعقاد امامت با
انتخاب مردم اقامه کرده است.
البته در کتاب نکات بدیع دیگری هم به چشم میخورد .ایشان حکومت را قراردادی بین زمامدار و
مردم میدانند که همانند هر عقد شرعی دیگری مبتنی بر رضایت طرفین بوده میتواند شرائطی
الزامی به همراه داشته باشد .این شرائط ضمن عقدِ الزم میتواند محدودیت زمانی دوره زمامداری یا
محدودیت قلمرو زمامداری به آنچه قانون اساسی نامیده میشود باشد .همین نکته در تجدید
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نظرهای بعدی استاد گسترش پیدا کرد و منشا برکات فراوان شد .بنابراین از دیدگاه آیتاهلل منتظری
مردم در مسئله اداره جامعه و زمامداری ذی حق هستند .صاحب حق شناختن مردم آثار فراوان دارد
که در مراحل بعدی خود را بروز میدهد.
از دیگر مزایای این کتاب این است که مباحث آن منحصر در بحث والیت فقیه نیست ،بلکه قسمت
اعظم مباحث آن یعنی بیش از  21درصد آن درباره احکام اجتماعی و سیاسی اسالم است .به عبارت
دیگر کتاب دراسات دائرة المعارف اسالم سیاسی است و برای نخستینبار حداقل در عالم تشیع
احکام سیاسی اجتماعی اسالم به شیوه فقه استداللی تنظیم و تدوین و منتشر شده است .کتاب
دراسات با کتابهای االحکام السلطانیة ماوردی و فراء در میان اهل سنت قابل مقایسه است.
اگر چه جلد اول کتاب دراسات فی والیة الفقیه در سال  1322منتشر شد ،اما متن صوتی دروس از
سال  1324از رادیو ایران پخش میشد و متن کتبی دروس نیز از همان سال تا آخر سال  1327به
صورت پاورقی در روزنامه کیهان منتشر میشد .این کتاب در آشنائی نخبگان و تحصیل کردهها با
ابعاد سیاسی و اجتماعی اسالم در دهه شصت نقش بسزائی داشته است .از زاویه دیگر آیتاهلل
منتظری سیمائی حتیالمقدور عقالنی و استداللی از حکومت اسالمی و والیت فقیه ارائه کرد که در
آن حقوق مردم همراه با موازین شرعی رعایت میشد .بنابراین میتوان گفت در نیمه دوم دهه اول
استقرار جمهوری اسالمی دروس آیتاهلل منتظری (و در دو سال آخر کتاب ایشان) نقش برجستهای
در تحکیم و تقویت و توجیه شرعی حکومت اسالمی و والیت فقیه داشته است.
آیتاهلل منتظری هرگز به والیت مطلقه فقیه باور نداشته است .نه در کتابش کلمهای در تایید این
مبنا نوشته نه در زمان اعالم آن از سوی مرحوم آیتاهلل خمینی کلمهای در تایید آن گفت .ایشان در
رأی گیری بازنگری قانون اساسی به دلیل وارد کردن این اصل در متن قانون در سال  1322به آن
رأی منفی داد و پس از آن مکررا در نقد والیت مطلقه فقیه کتبا و شفاها استدالل کرد .بنابراین آثار
و آراء آیتاهلل منتظری هیچ نقشی در تثبیت و تحکیم والیت مطلقه فقه نداشته است.
در مجموع میتوان گفت نظریه سیاسی آیتاهلل منتظری در دهه اول جمهوری اسالمی قرائتی
معتدل و نسبتا معقول از والیت فقیه است که در نیمه دوم این دهه بر انتخابی بودن ،قراردادی بودن
حکومت ،صاحب حق بودن مردم ،و امکان تقیید والیت و محدودیت زمانی زمامداری تصریح شده
است.
ــ از آخرین نوشتهها و اعالمیههای آیتاهلل منتظری چنین برنمیآید که ایشان باور خود به اصل
ایدة حکومت دینی را از دست داده باشند .بنابراین ایشان در کدام بخش از «آراء فقهی سیاسی
پیشین خود ....تجدید نظر» کردند؟
محسن کدیور :آراء سیاسی متأخر استاد در کتابهای نظام الحکم فی االسالم ( ،)1321کتاب
دیدگاهها در سه جلد ( 1325 ،1321و  ،)1329حکومت دینی و حقوق انسان ( )1327آمده است .در
اواخر دهه دوم جمهوری اسالمی دومین نقطه عطف اندیشه سیاسی آیتاهلل منتظری بروز میکند.
ایشان از نظریه تمرکز قوا زیر نظر فقیه منتخب به نظریه تفکیک قوا تغییر عقیده میدهند و با بسط
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محور قرارداد و حقوق مردم و لزوم محدودیت قانونی زمامدار به سمت والیت مقیده بجای والیت
مطلقه سوق پیدا میکنند .نظریه سیاسی این دوره «والیت انتخابی مقیده فقیه» است.
در سال  1322در آخرین تجدید نظر به این نتیجه میرسد که والیت اجرائی فقیه فاقد دلیل است و
شرط تصدی ریاست قوه مجریه فقاهت نیست .والیت اجرائی مهمترین بخش والیت سیاسی فقیه
بود که در این تجدید نظر منتفی شد .بر اساس نظر متاخر ایشان والیت فقیه به «نظارت فقیه بر
قانونگذاری» تقلیل مییابد و این نظارت هم منحصرا در قوانین مرتبط با شریعت است نه همه
قوانین .بعالوه این نظارت تقنینی الزم نیست فردی باشد ،میتواند شورائی باشد.
از همه باالتر آیتاهلل منتظری در دیدگاه متاخرش تصریح میکند که هدف از والیت فقیه ،اسالمی
بودن قوانین و اجرای آنها با رضایت مردم است و این هدف با هر شکل و مدلی که از حکومت
تامین شود کفایت میکند .لذا والیت فقیه موضوعیت ندارد .اگر نخبگان و کارشناسان اسالمی و
احزاب مستقل با راههای دیگری همین هدف را تامین کنند کفایت میکند .والیت فقیه یک مدل
میشود در کنار چندین مدل دیگر .این مدل انحصاری حکومت اسالمی نیست .حکومت اسالمی
مدلهای دیگری هم میتواند داشته باشد .البته شرط حکومت اسالمی این است که مردم چنین
حکومتی را بخواهند .اگر هم نخواستند با زور نمیشود حکومت دینی تاسیس کرد .رضایت مردم
شرط مشروعیت حکومت است در حدوث و در بقا .به نظر ایشان فقاهت و عدالت برای عدم تحقق
استبداد کافی نیست و عالوه بر کنترل درونی به کنترل بیرونی نیز نیاز است.
البته ایشان تا به آخر به حکومت دینی به شرط اینکه مردم به آن راضی باشند قائل بود .برای نظارت
بر حوزه تقنین اعلمیت فقهی و برای تصدی قضا فقاهت را شرط میدانستند .میزان تجدید نظر
ایشان در نظریات سیاسیش فراوان و سمت و سوی دموکراتیک دارد .والیت فقیه به نظارت فقیه آن
هم فقط در حوزه قانونگذاری تقلیل مییابد .والیت فقیه از تنها صورت حکومت اسالمی به یکی از
مدلهای ممکن آن تنزل مییابد .تمرکز قوا به تفکیک قوا تحول مییابد و رضایت مردم شرط
مشروعیت حکومت در حدوث و بقا میشود .این آراء نهائی ایشان در حوزه سیاسی است.
رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی که روزی داخل کردن والیت فقیه را در قانون اساسی وظیفه
شرعی خود میدانست ،در حالی از دنیا رفت که به والیت اجرائی فقیه اعتقادی نداشت و عمال به آن
رسید که امثال آخوند خراسانی و میرزای نائینی در نهضت مشروطه پذیرفته بودند :نوعی نظارت
تقنینی فقیه یا فقهای منتخب ملت .آیتاهلل منتظری در نهایت ،بیاعتباری والیت سیاسی فقیه به
عنوان نظریه انحصاری فقه شیعه را اعالم کرد و از دنیا رفت.
ــ در ماههای آخر عمر ایشان که مصادف است با ماههای آغازین جنبش سبز ،شما در کنار افراد
دیگری از هواداران و مدافعان آیتاهلل منتظری طی پرسشهائی نظرات دینی ایشان را در
موضوعاتی مربوط به امور مملکت و نوع کشورداری حکومتگران که به سرعت در حال از دست
دادن مشروعیت خود بودند ،جویا میشدید .پاسخهای ایشان هر چند تأثیری در رفتار رژیم نکرد ،اما
در حقیقت در خدمت تقویت جنبش سبز بود .آیا در آن پاسخها ،به طور خاص ،برمواردی از تغییر در

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

175

دیدگاههای ایشان میتوان انگشت گذاشت که نه تنها در جهت تقویت مبارزه علیه رژیم بلکه در
خدمت تغییر نگاه فرهنگی و رفتاری جامعه به سمت گشایش ،پذیرش دیگری و رواداری بوده باشد؟
محسن کدیور :فتاوی آیتاهلل منتظری در حوزه دفاع از حقوق مردم بویژه منتقدان و مخالفان قانونی
بسیار برجسته است .این فتاوای راهگشا جلوهای از فقه رهائی بخش اسالم شیعی است که آیتاهلل
منتظری از جمله شاخصترین نمایندگان آن هستند .فتوای  19تیر  1322که سه هفته بعد از
انتخابات ریاست جمهوری صادر شد (کتاب دیدگاهها ،جلد سوم ،صفحه  413تا  )411فتوای عدم
مشروعیت نظام و معزول بودن مقامات عالیه بود .این فتوا حاوی نکات متعدد تازهای در فقه سیاسی
شیعه است ،اما تجدید نظر در آراء پیشین محسوب نمیشود.
در استفتای دیگری مسئله مدرا به تفصیل از سوی ایشان مورد بحث قرار گرفته است .این استفتا در
کتاب حق الناس اینجانب (صفحه  843تا  )825و کتاب دیدگاههای استاد جلد اول (صفحه  453تا
 )492منتشر شده است و تاریخ فتوای معظمله  83تیر  1321است .از جمله مباحث این استفتا حقوق
شرعی مخالفان سیاسی ،نرمش و مدارای پیامبر و امام علی با مخالفان سیاسی مسالمتآمیز ،حقوق
زندانیان سیاسی قابل ذکر است .استاد در پاسخ این استفتاء متذکر شدهاند« :سیره پیامبر (ع) و
امیرالمومنین (ع) همواره با رفق و عفو و گذشت نسبت به مخالفان و حتی دشمنان اسالم همراه بوده
است ،بجز آن دسته از افراد که علنا سالح برداشته و به جنگ و محاربه با اسالم اقدام و حقوق افراد
را تضییع میکردند و نسبت به این رفتار خود اصرار میورزیدند» .ایشان به  9نمونه از مدارا و گذشت
از سوی پیامبر (ع) و امام علی (ع) اشاره میکنند.
ــ به نظر میآید؛ نگاه محدودی خواهد بود اگر برآمد جنبش سبز را از روند دگرگونیهائی که در
عمق جامعه و در میان تقریباً همة گرایشها و نگرشها از دینی و غیردینی صورت میگرفت و
تقریباً از همان سالهای پس از جنگ ایران و عراق آغاز شده بود ،جدا کنیم .نقش آیتاهلل منتظری
در این دگرگشت را چگونه ارزیابی میکنید؟ آن هم نه تنها در بعد عملی ـ از جمله ایستادگی ایشان
در برابر اعدام زندانیان سیاسی ،با وجود اینکه بخش بزرگی از آنان هیچ باوری به حکومت اسالمی
نداشتند و از این نظر مخالف دیدگاههای آیتاهلل منتظری هم بودند ـ بلکه بیشتر در بعد نظری؟ به
عنوان نمونه ـ آنچه ما فراموش نمیکنیم ـ پاسخهای ایشان در برابر پرسشهای دکتر سروش در
کیان بود .بحثی مهم که دکتر سروش در جدائی میان معرفت دینی و دین گشوده و نتیجهای که به
صورت تردید و پرسش در مبانی ارتداد و مجازات مرگ در برابر آن ،نزد آیتاهلل منتظری مطرح
میکردند .پاسخهای ایشان در آن زمان چه تأثیری روی باورمندان به دین و حکومت دینی داشت؟
عکسالعملها چگونه بود؟
محسن کدیور :آیتاهلل منتظری هم از سوی بخش سنتی جامعه مقبولیت داشت ،هم قشر تحصیل
کرده و متجدد جامعه اعم از دینی و عرفی به ایشان احترام میگذاشتد .ایشان را میتوان سخنگوی
«اسالم رحمانی» دانست .ایشان البته فقیهی سنتی بود که از تمام ظرفیت فقه سنتی برای استیفای
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حقوق مردم بویژه رعایت حقوق مخالفین استفاده میکرد .ارتباط گسترده وی با اقشار مختلف جامعه
و گوش شنوا و ذهن وقاد او باعث میشد که در جریان تحوالت اجتماعی قرار گیرد ،و از تعالیم
اسالمی برای فائق آمدن بر جریان رسمی مدد گیرد .او بزرگترین مانع قشریگری و خشونتطلبی
و رواج خرافات و استبداد دینی در دو دهه اخیر در ایران بود .موضعگیری صریح او در باره عدم
صالحیت مقام رهبری برای مرجعیت به حصر خانگی شش ساله ایشان انجامید .اما شجاعانه در
حصر خانگی هم به مبارزه ادامه داد .یک جلد قطور از کتاب دیدگاهها متعلق به مواضع ایشان در
زمان حصر است.
موضعگیری سال  1327ایشان در دفاع از حقوق انسانی افرادی که با او نه تنها قرابت فکری نداشتند
بلکه بسیاری از آنان عضو تشکیالتی بودند که فرزندش شهیدمحمد منتظری را ترور کرده بودند،
اثری عمیق بر تلطیف فضای خشن جامعه داشت .هزینهای که آیتاهلل منتظری برای این
موضعگیری پرداخت بسیار سنگین بود .او به عهده گرفتن مهمترین مقام سیاسی ایران را فدای
فعلی اخالقی کرد و عمال به همگان درس اخالق و ایثار آموخت.
آیتاهلل منتظری رویی گشاده ،ذهنی باز و سینهای فراخ برای شنیدن سخن مخالف سیاسی و منتقد
دینی داشت .تکفیر و تفسیق را حربهای کامال نادرست در عرصه اندیشه دینی و کنش سیاسی
میدانست که نتیجه معکوس دارد .او بر این باور بود که بگذار مخالف سخن بگوید ،بگذار انتقاد ابراز
شود ،چارهای جز رقابت آزاد اندیشه نیست ،بروید قوی شوید .با اعمال محدودیت اندیشه ناصواب از
میدان بدر نمیرود ،با نقد عالمانه و گفتگوی خردمندانه است که آراء ضعیف به حاشیه میروند و آراء
قوی و مستدل نبض تفکر را بدست میگیرند .آیتاهلل منتظری در ایجاد فضای نقد و گفتگو در
ایران معاصر موثر بوده است.
او مرجعی بود که با مطبوعات ،رادیوها و وبسایتها مصاحبه میکرد ،به ایمیلها با حوصله پاسخ
میداد .در فضای اندیشه نقد میکرد و به نقد پاسخ میداد .به یکی از نمونههای این روشن اندیشی
اشاره میکنم :آیتاهلل منتظری در بهمن  1377به پرسشهای ماهنامه کیان در باره دین ،مدارا و
خشونت «در باب تزاحم» پاسخ داد (کیان ،شماره  ،45کتاب دیدگاهها ،جلد اول ،صفحه  95تا .)111
پاسخهای ایشان در مقاله مفصلی بنام «فقه در ترازوی نقد» توسط دانشمند محترم دکتر عبدالکریم
سروش به نقد کشیده شد( .مجله کیان شماره  42اردیبهشت  .)1372آیتاهلل منتظری در تیر 1372
به مقاله دکتر سروش به اختصار پاسخ دادند (دیدگاهها جلد اول از صفحه  111تا  .)188استاد در این
دو مقاله به شیوه مألوفشان به روش سنتی سلوک کردهاند)1(.
من آن زمان در زندان اوین و درگیر دادگاه و کیفرخواست و نگارش دفاعیه بودم .هر سه مطلب را
مدتها بعد با تاخیر خواندم و اکثر اشکاالت دکتر سروش به فقه سنتی در مقاله عالمانه «فقه در
ترازوی نقد» را وارد یافتم بیآنکه لزوما با نتیجهگیری وی موافق باشم.
خشونتهای رسمی سال  77و  72بنام دین باعث شد که من تامالت و مطالعات گستردهای درباب
خشونت و از آن مهمتر ظرفیتهای فقه سنتی در دنیای مدرن در نیمه دوم دوران زندانم انجام دهم.
حاصل این مطالعات طی چند مقاله بتدریج عرضه شد« :آزادی عقیده و مذهب در اسناد حقوق بشر»
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(اردیبهشت  ،1321حق الناس صفحه  121تا  )812که در آن اثبات شد ارتداد مطلقا مجازات دنیوی
ندارد ،اما اگر توأم با جحد و عناد باشد عذاب اخروی شدیدی در پی دارد؛ «از اسالم تاریخی به
اسالم معنوی» (شهریور  ،1321حق الناس از صفحه  15تا  )34و «حقوق بشر و روشنفکری دینی»
(تیر و شهریور  ،1328حق الناس از صفحه  25تا  )142که نوعی خروج از چارچوب سنتی و ارائه
اصول فقه جدیدی بود.
بسیاری از این نکات تازه بویژه در زمینه حقوق بشر را قبل از انتشار با استاد در میان گذاشتم .استاد
ضمن استقبال از کوششهای تازه و حمایت از آنها در برابر حمالت رسمی و غیرعلمی ،چارچوب
سنتی را برای پاسخگوئی کافی میدانستند .هر سه مقاله یاد شده درباره آزادی عقیده ،حقوق بشر و
اسالم سنتی بشدت مورد خشم قرائت رسمی قرار گرفت و دهها نقد بر علیه آن منتشر شد .مقاالت
جناب مجتهد شبستری و دکتر سروش همراه با مقاالت یادشده پارادیمی انتقادی قدرتمندی در برابر
اندیشه رسمی ایجاد کرد .آیتاهلل منتظری همواره از آزادی این پارادیم دفاع کرد ،بیآنکه لزوما با
اجزاء آن موافقتی داشته باشد.
ــ در اینجا برای طرح پرسش بعدی خود ،متن کامل پاسخ آیتاهلل منتظری به پرسشی از ایشان در
بارة بهائیان کشور را میآوریم به تاریخ  85اردیبهشت  1327یعنی حدود یک سالی پیش از جنبش
سبز:
«با سالم و تحیّت؛ فرقة بهائیت چون دارای کتاب آسمانی همچون یهود ،مسیحیان و زرتشتیان
نیستند در قانون اساسی جزو اقلیتهای مذهبی شمرده نشدهاند ،ولی از آن جهت که اهل این کشور
هستند حق آب و گل دارند ،و از حقوق شهروندی برخوردار میباشند ،همچنین باید از رافت اسالمی
که مورد تاکید قرآن و اولیاء دین است بهرهمند باشند .انشاءاهلل موفق باشید .والسالم علیکم و الرحمه
اهلل .امضاء  85ـ  8ـ  1327حسینعلی منتظری».
تعبیر شما از این پاسخ که در آن آشکارا حقوق شهروندی از باور دینی جدا شده است چیست و به
نظر شما دیدگاه آیتاهلل منتظری در بارة این حقوق را تا کجا میشد و میشود بسط داد؟
محسن کدیور :حقوق شهروندی با باور دینی ارتباطی ندارد .با باور دینی نادرست حقوق پایه یا حقوق
شهروندی سلب نمیشود .مرحوم استاد علیرغم اینکه در جوانی در ابطال باور دینی بهائیان جزوهای
بنام «نقدی بر شبهات بهائیان» تدوین کرده بود (شماره  81از فهرست آثار منتشر نشده استاد در
سایت معظمله) ،در فتوای تاریخی خود به عنوان نخستین فقیه شیعه چند نکته مهم را متذکر شده
است :اول ،بهائیان ایران همانند دیگر ایرانیان حق آب و گِل دارند؛ دوم ،ایشان از حقوق شهروندی
برخوردارند؛ سوم ،مشمول رأفت اسالمی هستند.
نظر اینجانب در این زمینه که در پائیز  1325منتشر شده در کتاب حق الناس (صفحه  )123قابل
مشاهده است .این منطق برای دین ناباوران عینا قابل اجراست ،یعنی ایرانیان دین ناباور همانند
دیگر ایرانیان حق آب و گل دارند ،از حقوق شهروندی برخوردارند ،و مشمول رأفت اسالمی هستند.
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ــ با نگاه به آنچه در آغاز پرسش سوم آوردهایم ،مبنی بر برداشت ما از دیدگاههای آیتاهلل منتظری
و تداوم دفاع از ایده حکومت دینی توسط ایشان ،اما میبینیم که یکی از شاگردان ایشان در لباس
روحانیت در یکی از مصاحبههای خود میگوید« :به یک حکومت دمکراتیک سکوالر میاندیشد».
شما در دیدگاههای جدید خود جای استاد خویش همراه با باورش به حکومت دینی را کجا قرار
میدهید؟
محسن کدیور :آیتاهلل منتظری در اندیشه سیاسی راهی دراز پیمود ،از والیت سیاسی فقیه تا نفی
والیت اجرائی فقیه و نظارت تقنینی فقهای منتخب .اما در تمام مراحل به نظریه حکومت دینی
وفادار ماند ،البته بشرطی که مردم بخواهند و رضایت داشته باشند .اگر هم مردم نخواستند ،دینداران
و فقهای طرفدار نظریه حکومت دینی مجاز به استفاده از زور نیستند و وظیفهای بیشتر از کار
فرهنگی ندارند .من فکر میکنم دیدگاه استاد هنوز در ایران معتقدان سنتی قابل توجهی دارد .این
نظریه به اعتبار صاحب آن قابل احترام است ،و البته جزئی از گذشته من است.
چه بسا اگر استاد فرصت بیشتری برای ارزیابی تجربه حکومت دینی میداشت ،سیر تحول اندیشه
سیاسیش ادامه مییافت .مطالعه این سیر تحول به من میآزمود که نسبت دین و سیاست در ایران
هنوز به تأمل و تعمیق بیشتری نیاز دارد .مسلمانان با تشکیل احزاب سازگار با تعالیم اسالمی در
رقابتی دموکراتیک با دیگر احزاب شرکت میجویند و برخوردار از اقبال اکثریت برای مدت محدود
دولت تشکیل میدهد و حقوق اقلیت نیز در هر صورت تضمین میشود .اگر امتیازات حکومت
دموکراتیک سکوالر در تضمین فعالیتهای آزاد دینی و سالمت دینورزی در این مدل سیاسی را
برای استاد تشریح میشد ،بعید میدانم ایشان مخالفتی میکردند.
ــ اجازه دهید در انتهای این گفتگو ،پیش ازطرح هر پرسش دیگری ،متنی را که حکایت از دالیل
احترام ما به آیتاهلل حسینعلی منتظری دارد و بیان تأثر و تأسف ما از درگذشت ایشان بوده است،
بیاوریم:
«زنان و مردانی از جنس آیتاهلل منتظری در این چرخشگاه بزرگ تاریخی که همه چیز زیر بازنگری
است نشان میدهند که برای رستگاری ملت ما صفات افراد بیش از عقاید آنان اهمیت دارد .ما به
آدمهای متفاوتی نیاز داریم .آدمهائی که دالوری ایستادگی براصول ،چالش کردن دوستان و
هواداران و خرد متعارف ،شکستن قالبها ،جبران اشتباهات را داشته باشند ،با انسانیتی که فراتر از
هر سود شخصی و بستگی سیاسی برود .آیتاهلل چنان مردی بود ،رهبر طراز اول یک انقالب و رژیم
غیرانسانی بود که سرانجام توانست دست باالتر را به ارزشهای انسانی خود بدهد و سرمشقی برای
همه ما بگذارد».
یاد بلند چنین انسانی را چگونه میتوان زند نگاه داشت؟ و در پیشبرد کدامین آرمانهای ایشان شما
به همراه ایرانیانی که هیچ پیوندی با باورهای دینی و اعتقادی آیتاهلل منتظری نداشتند ،میتوانند
مشترکاً کوشا باشند؟
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محسن کدیور :مقدمتا اشاره کنم :اوال انقالب  1357ایران را نه تنها غیرانسانی نمیدانم ،بلکه
آرمانهای آن انقالب مردمی (همانند استقالل ،آزادی ،عدالت و اسالم رحمانی) را هنوز قابل دفاع
میدانم .ثانیا جمهوری اسالمی نیز از آغاز رژیمی غیرانسانی نبود ،اما متاسفانه خیلی زود از
آرمانهای انقالب اسالمی و الگوی پیشنویس قانون اساسی منحرف شد و به آنجا رسید که آیتاهلل
منتظری تصریح کرد که «این نظام نه جمهوری است نه اسالمی».
عنوان نخستین مقالهای که به مناسبت درگذشت استاد منتشر کردم این بود« :مکتب منتظری:
پاکسازی جمهوری اسالمی از والیت جائر» ( 3دی  .)1322او شفافیت اخالص و پاکبازی را همراه
با زاللی اخالق و انصاف توأمان داشت .عنوان رهبر معنوی جنبش سبز را برای آیتاهلل منتظری
نخستینبار دکتر حسین بشیریه استاد سکوالر علوم سیاسی پیشنهاد کرد .اینکه یک فقیه سنتی در
زمانهای که به سبب سوء رفتار روحانیون حکومتی زمانه ادبار به روحانیت است محبوب اقشار
مختلف مردم ایران قرار گیرد جز این نیست که او و هر کسی که از حقوق مردم مخلصانه دفاع کند
با قدرشناسی ایشان مواجه میشود .منتظری اسوه اخالق و الگوی پاکبازی ،انصاف و مدارا است .این
راه را باید ادامه داد .از شما سپاسگزارم.
ــــــــــ
پاورقی:
( )1نظر نهائی استاد درباره مجازات مرتد در کتاب «حکومت دینی و حقوق انسان» ( ،1327صفحه
 131تا  )138ذکر شده که خالصه آن به شرح زیر است:
«انتخاب دین و عقیده یا تغییر آن غیر از ارتداد است .کسی که در صدد رسیدن به دین حق و عقیده
مطابق با واقع باشد طبعا دین خاص یا عقیده خاصی را انتخاب میکند یا آن را تغییر میدهد و در
هر دو حال خود را محق و طالب حق و حقیقت میداند؛ هرچند ممکن است به نظر دیگری دین و
عقیده او باطل باشد .اما شخص مرتد درصدد رسیدن به حق و حقیقت نیست؛ بلکه او میداند حق
چیست و کجاست و با این حال درصدد مبارزه و معانده با حق است و از این جهت در جوهر ارتداد،
عناد و جحد و لجاجت وجود دارد...
در آیه شریفه فوق (سوره محمد آیه  )85که مربوط به ارتداد است مجازات دنیوی برای آن ذکر
نشده است ،ولی در روایات ،مجازاتهایی برای آن ذکر شده است؛ و از آنجا که «ارتداد» مستلزم
برخورد و اصطکاک با حقوق جامعه اسالمی است حاکمیت دینی مسئول برخورد مناسب با آن خواهد
بود .از این رو باید ارتداد در محکمه صالح شرعی ثابت گردد و حکم آن توسط همان محکمه صادر
شود ،یعنی باید موضوع جرم که ارتداد است همانند سایر جرایمی که حدودی برای آنها در شرع
تعیین شده است در محکمه شرعی از طریق بینه یا اقرار ثابت شود و سپس حکم صادر گردد.
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و اثبات ارتداد مشکل است؛ زیرا در ماهیت ارتداد یقین و تبین شخص به حق بودن آنچه نسبت به
آن مرتد شده است مالحظه شده و یقین و تبین از امور نفسانی غیر مشهود است و به صرف گفتن
کلمهای و یا انجام عملی نمیتوان هر قصد جدی گوینده یا عامل را برای انکار حق احراز کرد .در
مورد ارتداد و نیز سایر گناهانی که موجب حد یا تعزیر است اگر کوچکترین شبههای در ثبوت آنها
باشد ،حد و تعزیر جاری نمیشود ....موضوع ارتداد در عصر پیامبراکرم (ص) و حتی ائمه (ع) فراتر از
تغییر عقیده و یا ابراز آن بوده است».
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فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

ایران در سالهای  1185تا 1910
دکتر ماشاءاهلل آجودانی
مهر ماه 1323
ــ ما در تالش خود برای بهبحث گذاشتن یک دورة  35ساله یعنی از آغاز کار مجلس اول مشروطه
( ،)1825تا شهریور  1381و تهیة مواد خام بحثهای مربوط به حوادث مهم این دوره با انبوهی از
آثار و کتب تاریخی مواجه شدیم.
با اینکه در بسیاری از آثار مورخین حوادث یکسان این دورة تاریخی و شخصیتهای ثابت آن
بهبحث گذاشته شدهاند ،اما تصویر پردازیها و نتیجهگیریهای ارائه شده کمتر بههم شباهت داشته
و در عمل برداشتهای متفاوتی را ایجاد میکنند .علت این اختالف چیست؟
دکتر سیروس غنی در مقدمه کتاب خود «ایران و برآمدن رضاخان ،برافتادن قاجار و نقش
انگلیسیها» تا حدی ریشة این اختالف را در عدم دسترسی تاریخنگاران ایرانی بهاسناد معتبری
میداند که بیشترشان در وزارتخانههای امور خارجه کشورهای صاحب قدرت متمرکز بوده و بتدریج
و در طول زمان منتشر شدهاند .آیا برای اطالع و تحلیل منطبق برواقعیت از تاریخ و روند حوادث
میهنمان میبایست منتظر انتشار این اسناد میماندیم؟
دکترآجودانی ـ ببینید فکر میکنم این دو سئوال بهم مربوطند و اگر اجازه دهید به این دو یکجا
جواب بدهم .در مورد سئوال اول ،دیدگاهها و نظرات مختلف در مورد مسائل تاریخی در همه جای
دنیا وجود دارد .یعنی حتی برسر مسئله واحد ،مثل انقالب کبیر فرانسه ،همین امشب که من و شما با
هم حرف میزنیم ،چندین دیدگاه متفاوت و مختلف وجود دارد .برسر مسائل تاریخی مختلف در
کشورهای دیگر هم همینطور است .یعنی الزاماً هماهنگی در دیدگاهها وجود ندارد .اختالف همیشه
موجب رشد دیدگاه تاریخی و اندیشة تاریخی است .اما متأسفانه در ایران مسئله فقط اختالف
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دیدگاهها نیست ،بلکه بدفهمیهای تاریخی و جایگزین شدن افسانههای تاریخی به جای
واقعیت های تاریخی مسئله مهمی است .به همین دلیل اگر بخواهیم نگاه اساسی و جدی به مسائل
تاریخ ایران در دورههای مختلف و تاریخنگاری که در دورههای تجدد کردهایم ،داشته باشیم ،باید
بگویم که بیشتر این تاریخنگاریها با اغراض سیاسی و گروهی و حتی سازمانی در ایران آلوده بوده
است .و علت هم فقط این نبود که منابع و مأخذ در دسترس نداشتیم .اینکه شما از گفتة آقای غنی
نقل میکنید که شاید این بدفهمیهای ما در مورد تاریخ ایران معاصر ،بخصوص در باره رضاشاه در
اثر کمبود اسناد و مدارک بوده باشد ...این صحبت را اگر نقطة پایانی برآن گذاشته شود ،قبول ندارم.
برای اینکه ما همیشه با کمبود منابع تاریخی سروکار داریم .ولی این بدان معنا نیست که منابع
تاریخی موجودی که در اختیار ما بود ،نمیتوانست تصویر روشنی از وقایع و حوادث بما نشان دهد.
حتماً میتوانست این تصویر روشن را به ما ارائه نماید.
اما چرا ما نتوانستیم به این تصویر واقعبینانه و عادالنه از واقعیت دست پیدا کنیم ،این داستان درازی
دارد .چون صحبت کتاب آقای غنی پیش آمد ،اجازه دهید مثالی برایتان بزنم .میدانید که همین
مطالب کتاب آقای غنی در سال  1971میالدی در شوروی سابق توسط مورخی بنام آقایف ارائه شده
بود .یعنی بیشتر اسناد و مدارکی را که آقای غنی مورد بررسی قرار داده ،توسط آن مورخ مورد
بررسی قرار گرفته بود .چون اکثر این اسناد و مدارک در آن سالها در انگلستان در دسترس بود.
آقایف مورخ در واقع در شوروی کمونیستی کتابی منتشر میکند و در آن کتاب تصویری از رضاشاه
ارائه میدهد که کم و بیش مشابه همین تصویری است که سیروس غنی ارائه داده است .یعنی در
حقیقت نخستین ارزیابی وی از رضاشاه این است که برخالف تمام تاریخنویسان شوروی ـ او انسان
وطنپرست و ناسیونالیستی بوده ،نه نوکر و سرسپردة انگلیسها .او قصد تعالی و ترقی جامعة ایران را
داشت .این کتاب آقایف در مجلة دنیا ،در تابستان سال  1351شمسی ـ دورة دوم ـ سال دوازدهم ـ
شمارة دوم مورد نقد قرار میگیرد .در این نقد مطالب مهم کتاب به اجمال آورده و گفته میشود که
این مورخ اینها را میگوید ،اما ما ایرانیها که از نزدیک با مسائل ایران آشنا هستیم ،میدانیم که
اینگونه نبوده است .این نقد توسط عبدالصمد کامبخش نوشته شده بود .وی آنگاه میگوید ،بله،
رضاشاه عنصر سرسپرده امپریالیسم انگلیس بود و داستانهایی از اینگونه! بنابراین ،این کتاب آن
موقع نوشته و در سال  1971در شوروی منتشر شده و در سال  1351شمسی یعنی  7سال قبل از
انقالب هم این کتاب در مجلة دنیا معرفی میگردد .اما کسی همت نکرد آن را به زبان فارسی
ترجمه کند ،تا در همان زمان مردم ما با این اسناد و مدارک آشنا شوند .علت چه بود؟
به اعتقاد من این بود که زمینة ذهنی که روشنفکری ایران بر سرتاریخنگاری ایران بوجود آورده
بودند ،آنقدر قوی بود و افسانهای که ساخته بودند ،آنقدر قوی و تکرار شده بود که بعنوان بخشی از
واقعیتهای تاریخیامان پذیرفته شده بودند .به همین دلیل کمتر کسی فکر میکرد و میاندیشید که
ممکن است رضاشاه با آن تصویری که جریانهای سیاسی ایران و عموماً نیروهای مخالف پهلوی
ارائه داده بودند ،از زمین تا آسمان متفاوت باشد .متأسفانه حکومت پهلوی هم هوشمندیهای الزم
را نداشت که اینگونه منابع را در ایران چاپ و منتشر نماید و به نقد و بحث بگذارد.
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بنابراین اگر برگ ردم به مسئله اصلی که شما طرح کردید ،باید بگویم بیشتر اسناد و مدارک اساسی
تاریخی در دسترس ما بود و ما میتوانستیم با بررسی و تحلیل دقیق و بیطرفانه آن اسناد و مدارک
تصویر واقعبینانهای از تاریخ ایران ارائه دهیم ،اما چنین کاری را انجام ندادیم .و به اصطالح زنجیرة
ایدئولوژیها ،بدفهمیها ،افسانه سازیهای خود را ادامه دادیم .این امر نه تنها در مورد رضاشاه روی
داد ،بلکه در مورد تاریخ مشروطه ایران که میتوان گفت اسنادش تقریباً بصورت کامل در اختیار ما
بود هم روی داد ،وقتی میگویم تقریباً ،منظور این است که هر روز سند تازهای هم پیدا میشود،
رساله تازهای پیدا می شود ،اما بدنه اصلی اسناد مشروطه در دسترس ما بود ،اما ما این اسناد را
درست نخواندیم نه تنها درست نخواندیم ،بلکه با بدخوانی و ناهمزمان خوانیهای مکرر خودمان
تصویر بسیار اغراقآمیزی از تاریخ آن دوران خود ارائه دادیم .چرا اینگونه بوده است؟ فکر میکنم؛
تاریخ اندیشی در ایران وجود نداشت ،تفکر تاریخی به معنای جدید در ایران وجود نداشت .ولی امروز
که من و شما با هم صحبت میکنیم ،کم کم جامعة ایران با انقالبی که در ایران صورت گرفت،
تکان شدیدی خورده است ،مصیبت تاریخی که بر سرما آمد و ارتجاع تاریخیای که سربرکشید و
پیکره ملت ایران را در چنبره خود گرفت ،باعث شده که ما با یک نوع بازاندیشی و تفکر نسبت به
تاریخ خود نگاه کنیم .و تالش کنیم که اینبار منصفانهتر بیندیشیم .از درون دستگاههای ایدئولوژیک،
از درون افسانهها به تاریخ خودمان نگاه نکنیم .برای اینکه با آن نگاهها و با آن برداشتهای
افسانهای غلط ملتی را به ویرانی سوق دادیم و جامعهای را که میرفت شکوفا شود به ویرانی سوق
دادیم .فکر میکنم تا جائیکه ممکن بود به سئوال شما پاسخ دادهام.
تاریخ همان چیزی است که اتفاق افتاده!
ــ نکاتی را که توضیح دادید ،هرکدام میتوانند موضوع بحثها باشد .اما ما سعی میکنیم در
چارچوب پرسشهای خود باقی مانده و هستههای فکری را که شما در مورد تفکر تاریخی ،تفکر
ایدئولوژیک و افسانه سازی در تاریخ مطرح کردید به بحثهای بعدیمان اختصاص دهیم .آنچه در
گفتگویمان با شما بیشتر مورد توجهامان قرار دارد ،وضعیت حاکم برایران در آستانه کودتای سوم
اسفند  1899و شرایط برآمدن رضاشاه است .در مورد این کودتا تا کنون سخن بسیار گفته شده
است .اما کمتر به این امر توجه میشود که این کودتا همچون هر رخداد اجتماعی دیگری ،دارای
گذشته ای بوده و برآمده از حوادث و شرایط پیش از خود .بعنوان نمونه کتابی در بارة کودتای 1899
از نویسنده ای فرانسوی (امیل لوسوئور) که در آن هنگام یعنی در آستانه کودتا در ایران به استادی
رشته حقوق و علوم سیاسی مشغول بود ،مطالعه کردیم .در مقدمة مترجم گفته شده است:
«کودتای سوم اسفند  1899شمسی رویدادی بود که مسیر تاریخ ایران را از جریان خود بیرون
آورد».
میخواستیم از شما بپرسیم ـ صرفنظر از اینکه آیا اساساً مسیر تاریخی از پیش تعیین شدهای وجود
دارد یا خیر ـ تحت چه شرایط اجتماعی ـ سیاسی در ایران این کودتا صورت گرفت ،و این نظر
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بخشی از روشنفکران و سیاسیون مبنی براینکه با این کودتا جریان مشروطه در ایران صدمه دید و
آرمان های آن از میان رفت تا چه حد منطبق با واقعیت است و اگر برفرض محال کودتای 1899
صورت نمی گرفت ،با توجه به شرایط موجود آن زمان مسیر حرکت تاریخ ایران به کدام سمت
میتوانست باشد؟
دکترآجودانی ـ من با اینگونه فرضها در تاریخ مخالفم .بسیاری از مشکالت ما از همین فرضها
شروع میشود .برای اینکه تاریخ همان چیزی است که اتفاق افتاده و ما نمیتوانیم پیشبینی کنیم
که اگر این اتفاق نمیافتاد ،چه میشد و چه نمیشد .این دیگر تاریخ نیست بلکه حدسیات ماست و
در آن حدسیات هم ،تمایالت شخصی خودمان را نسبت به تاریخ بیان میکنیم .اما در سئوال شما
نکتة بسیار با اهمیتتری وجود دارد و آن اینکه شرایط قبل از کودتای  1899در ایران چه بود .یعنی
اینکه ما چگونه وارد دنیای جدید شدیم .وقتی شما از شریط قبل از کودتای  1899سخن میگوئید،
نظر شما بیشتر به انقالب مشروطه و تحوالت بعدی آن است.
ــ اجازه بدهید من در اینجا توضیح کوتاهی در مورد زمان مورد نظرمان بدهم .ما در این بحث به
دورة زمانی مشخصی نظر داریم و مجبوریم در محدودة آن نیز بمانیم در غیر اینصورت بحث بسیار
طوالنی خواهد شد .ما در این مجموعه دورة جنبش مشروطه و مبارزات در راه آرمانهای آن را از
زمان بعد از صدور فرمان مشروطیت و شروع کار مجلس مشروطه ،جدا ساخته و نظرمان بیشتر
برروی دورة دوم یعنی دورة عینیت بخشیدن به آرمانهای مشروطه است.
دکترآجودانی ـ منهم اینگونه متوجه شدم ،که همان دوران مجلس مشروطه و وقتی است که مجلس
شورای ملی در ایران شکل میگیرد .و ما باید وقایع این دوران را ببینیم .اما واقعیت این است که
تاریخ را نمیتوان اینگونه نگاه کرد .یعنی ما نمیتوانیم ناگهان از یک مقطع شروع کنیم و بگوئیم از
اینجا اتفاقات چه معنائی دارند .زیرا بسیاری از این اتفاقات ریشه در مسائل پیشتر و عمیقتر دارد.
در اینجا اجازه میخواهم یک مقدمة کوتاهی را نقل کنم ،چون این مقدمه به اعتقاد من به بسیاری
از مسایلی که ما در مورد آنها صحبت میکنیم پرتو تازهای خواهد افکند .متأسفانه در ایران و در
تاریخنگاری آن به این مسائل دقت نکردهاند .شاید طرح این مقدمه اینجا خودش نشان دهد که
بحثهای بعدی که انجام میدهیم ،چگونه میتوانند بیان روشنتری بیابند.
فکر میکنم اتفاقاتی که در سدههای قبل در ایران رخ داد ،بسیار بسیار پراهمیت است ،امروز در
تاریخنگاری یک بحث دوباره تازه شده و در  5دهة اخیر شاید بیان تازهای بخود گرفته است .مسئله
استمرار تاریخ یا عدم استمرار تاریخ ،تداوام در تاریخ یا گسست در تاریخ .این بحثها عمدتاً در
جامعة غربی با توجه به تحوالت تاریخی خودشان انجام گرفته .اما در کشوری مانند ایران که
همچنان در برزخ سنت و مدرنیته دست و پا میزند ،عقیده دارم که سنت نقش بسیار مهمی داشته و
دارد .این گذشته ،همچنان با ما دست به گریبان است .ما هنوز نتوانستهایم گریبان خود را از گذشته
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خودمان خالص کنیم .این امر فقط زمانی امکانپذیر است که این گذشته را به نقد آوریم .به نقد
کشیدن گذشته در غرب با تجدد و با نقد سنت از درون سنت آغاز میگردد .اما در کشورهایی مثل
ایران تجدد از درون سنت آغاز نشد .تجدد از بیرون آمد و به همین دلیل بسیاری از بدفهمیهای ما
از سنتمان در تجددمان اتفاق میافتد .در همین تجدد بود که سنتمان را بد فهمیدیم .در نتیجه
امروز اگر بخواهیم سنتمان را نقد کنیم ،بیش از هر چیز باید تجدد خود را که از بیرون آمده نقد
کنیم .و بعد از نقد تجدد به نقد سنت خود بپردازیم .چرا؟ برای اینکه بسیاری از بدفهمیهای ما در
بارة سنت ما در همین تجدد ما اتفاق افتاده است.
در ایران در قرن ششم هجری سهروردی پیدا میشود که یکی از برجستهترین فیلسوفان ایرانی
است و استمرار تاریخ ایران را به ما نشان میدهد .او نخستین بار در ایران اعالم کرد :چهار عارف
ایرانی یعنی حالج ،خرقانی ،ابوالعباس قصاب آملی و بایزید بسطامی ادامه دهندگان حکمت
خسروانی پیش از اسالم ایران هستند .به عبارت دیگر عرفان ایران محل بروز استمرار تاریخ ما بوده
است و این به اعتقاد من مسئله اساسی در تاریخ ایران بوده و سهروردی نقش بسیار درخشانی در
تاریخنگاری و تاریخاندیشی ایران داشت .که البته جای بحث آن در اینجا نیست .او بعنوان فیلسوف
مسائلی را در حکمت خود طرح کرده که در ایران عصر صفوی ما بروزات آن را میبینیم .یکی از
بحث هایی که در ایران است ،این است که فلسفه و حکمت در معنای اسالمی با سیاست و زندگی
عملی مردم ارتباط نداشت .من این حرف را قبول ندارم و معتقدم همان فلسفه یا حکمت در
بنیانهای نظری و اجتماعی زندگی ما نقش خیلی مهم داشته است .سهروردی در مدینهای که
تشکیل میدهد ،بحث می کند که چه کسی باید ریاست این مدنیه را بعهده گیرد؟ او استدالل
میکند؛ اگر حکیمی پیدا شود که متوغل در امور بحث باشد یعنی صاحب نظر در فلسفه ارسطوئی و
منطق باشد و هم متوغل در تأله باشد یعنی جنبة الهی و معنوی را داشته باشد ،ریاست مدنیه از آن
اوست .اما اگر یک وقتی باشد که یک حکیم متوغل در بحث یعنی یک فیلسوف خالصی باشد و یک
آدمی باشد که اصالً فیلسوف نباشد ،متوغل در بحث نباشد ،اما متأله باشد ،بین این دو باید متأله را
انتخاب کرد و به ریاست برگزید .در واقع حرفی که سهروردی میزند ،سرانجام نتیجه میگیرد که
جهان وجود هیچگاه از حکیمی که متوغل در تأله باشد ،خالی نَبُوَد و تصریح میکند که حکیم
متوغل در حکمت را که متوغل در تأله نباشد ریاستی بر زمین خدا نباشد .زیرا هیچگاه جهان از
حکیمی که متوغل در تأله است خالی نَبُوَد و وی شایستهتر است به ریاست از حکیمی که تنها
متوغل در بحث است.
ببینید در این مدنیهای که او تشکیل میدهد ،در واقع راه برای حکومت عرفا و صوفیان باز میشود و
میدانید که او آشتی دهندة تصوف است با فلسفه در ایران .به اعتقاد من در جریان دو قرن بعد از او
تأمالت سیاسی عرفانی ،راه را بر نهضتهای سیاسی صوفیه باز میکند .از آن پس این نهضتهای
صوفیه هستند که پیش میآیند تا قدرت را در دست بگیرند .صوفیان در واقع خود را همان متألهی
میدانند که سهروردی از آنها حرف زد .جالب این است که در قرن هشتم هجری در ایران صوفی
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متفلسف دیگری بنام حیدرآملی کار سهروردی را به شکل دیگری کامل میکند .اگر سهروردی میان
فلسفه و تصوف هماهنگی ایجاد کرد ،او میآید و میگوید؛ تصوف عین تشیع است و بین تصوف و
تشیع هماهنگی ایجاد میکند .این اتفاقی که در قرن هشتم صورت میگیرد ،از چند جهت حائز
اهمیت است .سیدحیدر آملی هنگام فوت شیخ صفیالدین سر سلسله دودمان صفوی ،پانزده ساله
است و کتابهایش را در دوران جانشین او صدرالدین مینویسد ،شیخ صفی و صدرالدین ،چنانکه در
تاریخ آمده است ،صریحاً اعالم تشیع نکردند ،پسر صدرالدین یعنی خواجه علی سیاهپوش بود که
رسماً اعالم تشیع کرد .این اعالم تشیع زمانی صورت میگیرد که مبانی نظری حیدرآملی در چهار
دهه قبل در کتابهای او مدون شده بود.
حکومت متأله آنگونه که سهروردی میگفت و یکی شدن تصوف و تشیع آنگونه که حیدرآملی
می گفت ،راه را برادعای صوفیان صفوی برای حکومت سیاسی باز کرد .تا مبنای حکومتی را به وجود
بیاورند که سلطانش هم شیعه باشد و هم صوفی .حکومتی با هویت شیعی .این حکومت میدانید که
یکبار دیگر خاطرة تاریخی ما را زنده میکند .یعنی مرزهای ما را به مرزهای عصر ساسانی میرساند.
امپراطوری جدید ایران تشکیل میشود .این امپراطوری در واقع در دنیای زمان خودش در شرق و
غرب کشور خودش با دو دشمن سنی مذهب (ازبکها و عثمانیها) روبرو میشود و تماماً بسته باقی
ماند .یعنی راه به جهان بیرون ندارد .با هویت شیعی محصور باقی ماند .بدین ترتیب ما در دنیای
کالسیک با هویت شیعی ،خودمان را در برابر جهان سنی معرفی کردیم و تمایز قائل شدیم میان
خودمان و سنی ها .این مبنای هویت تاریخی ما تا انقالب مشروطه ادامه پیدا کرد .ما بعد از سقوط
صفویه ،دورة نادر را داریم که او میخواهد تحوالتی در این بنیاد دینی ایجاد نماید که موفق
نمیشود .تا میرسیم به دورة قاجار .در اینجا باید به یک نکته اساسیتر اشاره کنم و آن مسئله
ساختار قدرت در ایران بود .تا دورة قاجار قدرت بین روحانیون و سران ایالت و عشایر تقسیم شده
بود یعنی دو قدرت داشتیم که یا رهبران ایلی بودند یا روحانیون .این ساختار قدرت با آن هویت
شیعی که پیش از این گفتم ،فضای ایران قبل از تجدد است .اما در ایران دوران تجدد چه اتفاقی
افتاد؟
سالها پیش از انقالب مشروطه با جنگهای ایران و روس که مهمترین سرفصلهای تاریخی ایران
است .به اعتقاد من با این جنگها که شکاف اساسی در تاریخ ایران ایجاد کرد ،وارد دوران جدیدی
میشویم .ساختار کالسیک قدرت در هم میریزد ،دیگر همسایگان ما سنیهای شرق و غرب
نیستند ،حکومتهای اروپایی روس و انگلیساند .اما هویت ما همچنان به شیوه سنتی هویت شیعی
است که دست نخورده است .هویتی که با دنیای جدید سازگار نیست .اما در ساختار قدرت شکاف
ایجاد میشود .کجا شکاف ایجاد میشود؟ بعد از شکستهایی که از روسیه میخوریم ،در قرارداد
ترکمانچای و قرارداد گلستان مادهای گنجانیده میشود که سلطنت عباس میرزا از این به بعد مورد
تأئید حکومت روس است .یعنی آنها کمک میکنند تا این حکومت برقرار بماند .مالحظه کنید ،از
اینجا به بعد دیگر ما از ساختار کالسیک قدرت در ایران خارج میشویم .در گذشته تاریخی ما
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اینگونه نبود که سلطنت ایران را یک کشور خارجی تضمین نماید .این شکافی که در ساختار قدرت
سیاسی ما ایجاد میشود ،در واقع سرفصل زبونی ما در تاریخ معاصر ماست .ما با این ساختار شکست
خورده قدرت با هویتی شیعی که محصول دوران کالسیک ایران بود و اصالً ساخته شده بود که ما را
جدا سری دهد از دنیای سنیها وارد دنیای مدرن شدیم و این همخوانی با این دنیا نداشت .بنابراین
وقتی انقالب مشروطه در میگیرد ،در حقیقت ما با انقالب مشروطه میخواستیم این ساختار قدرت را
از بین ببریم .یعنی انقالب مشروطه ـ که برگردیم به مجلس و بحثی را که شما شروع کردید ـ
مهمترین نقشی که داشت در دو جنبه بود؛ این دو جنبه انقالب مشروطه را در کتاب «مشروطه
ایرانی» بطور مفصل مورد بحث قرار دادهام .اما اجازه دهید یک نکته آن را برایتان بخوانم .بعنوان
اشاره در مورد مجلس و در مورد مشروطیت در ایران .اینکه چه نقشی داشته و چگونه میشود از این
مشروطیت دفاع کرد ،در بخشی از کتاب «مشروطه ایرانی» چاپ ایران ص  121مینویسم:
«به زعم من با توجه به مسائل تاریخی ،انقالب مشروطه یکبار باید از این دیدگاه مورد بررسی
اصولی قرار گیرد که چه اندازه در قانونی کردن عرف در ایران موفق بوده است .شاید درخشانترین
وجه این انقالب همین باشد که نقش مهمی در پیشرفت عرفی و قانونی کردن عرف بازی کرد».
این یک بخش آن است .و بخش دیگر آنکه به اعتقاد من از توانمندیهای انقالب مشروطه،
پیدایش اندیشه ملی در ایران بود .در واقع نخستین بار با انقالب مشروطه است که ما وارد دورانی
میشویم که تفکر ملی در ایران رشد میکند و مفهوم دولت ملی پیدا میشود و از این زوایه در واقع
خدمتی که انقالب مشروطه به ما یا به فرهنگ ما کرد خدمت بسیار بسیار مهمی است .در اینجا هم
اجازه دهید باز از کتاب «مشروطه ایرانی» نکتهای را که طرح کردم ،برای شما بخوانم و بعد برویم
بر سر بحثمان .در همین کتاب نوشتهام:
«انقالب مشروطه ایران با همة کاستیهای آن دستاوردهای خود را داشت ـ ص  812ـ اگر چه از
آن بعنوان انقالب ناقص یاد کردهاند .چرا که کامالً به آرمانهای خود دست نیافت .اما در جریان آن
و سال ها پس از آن و بتدریج مفهوم جدید ملت پیدا شد و جا افتاد .مفهوم جدید از قید وابستگی به
شریعت و دین آزاد گردید .و ملت بعنوان واضع قانون ،گاه در مقام عمل و بیشتر در مقام نظر به
جستجوی حقوق اجتماعی خود پرداخت .اما به گوهر اتحاد با دولت دست نیافت».
ایجاد قانون عرفی در ایران و رسمیت دادن به قانون عرفی ،درخشانترین دستاورد این انقالب بود و
ایجاد حکومت ملی یا اندیشه ملی در ایران روی دیگر سکه انقالب بود .مجلس اول هم وقتی که
تشکیل میشود ـ اگر بحث را روی مجلس اول قرار دهیم و اگر به قانون اساسی بعنوان مهمترین
دستاورد و بخصوص متمم قانون اساسی دقت کنیم ـ به شیوة آهسته ولی بسیار روشن حق حاکمیت
ایران را از آن ملت ایران دانسته و نه تنها حق حاکمیت را از آن ملت دانسته ،بلکه سعی کرده مبنای
عرفی کردن قانون در ایران را شکل رسمی بدهد .به همین دلیل مجلس اول به اعتقاد من نسبت به
مجلسهای دوران مشروطه در ایران نقش اساسی و محوری داشت .حداقل این بود که آرمانها و
آرزوهای خود را مدون نمود و بصورت تدوین شده در اختیار ما گذاشت .اما این مجلس طبیعی است
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که آنچنان که در تاریخ خواندهایم و میدانیم نتوانست دستاوردهای مهمی را به جا بگذارد و سرانجام
با کودتای محمدعلیشاه از پا درمیآید.
مجلس اول و تدوین آرمانهای جنبشمشروطه
ــ اگر ممکن است روی مجلس اول بیشتر توقف کنیم .به چه اعتبار به این مجلس نام «مجلس
بنیانگذار» دادهاند؟ آیا به این اعتبار که به گفته شما ،آرمانهای مشروطه توسط آن مدون شدهاند؟
اگر چنین است پس به چه دلیل میگوئید «این مجلس نتوانست دستاوردهای مهمی بر جا بگذارد»
آیا مقصودتان تفکیک دستاوردهای نظری و عملی است و مجلس اول از تحقق عملی آن آرمانها
برنیآمد؟ طبعاً چنین انتظاری از یک دورة مجلس نمیتوانست واقعگرایانه باشد ،اما چرا مجلسهای
بعدی در متحقق ساختن آن آرمانها ناتوان ماندند؟
دکترآجودانی ـ اگر بخواهیم روی مجلس اول متمرکز شویم ،طبیعی است که دستاوردهای نظری
مجلس اول مهمترین دستاوردهایش بود .نوشتن متمم قانون اساسی در آن دوره کار سادهای نبود و
متمم قانون اساسی یکی از مترقیترین قوانینی است که در آن دوران در کشوری مثل ایران نوشته
میشود .فراموش نکنیم که در همین متمم قانون اساسی است که سلطنت با اینکه ودیعه الهی تلقی
میشود ،اما از طرف ملت به شاه تفویض میشود .حق حاکمیت از آن ملت ایران تلقی میگردد .اگر
چه برسر تساوی حقوق به اصطالح کجدار و مریز بحث شد .چرا که میدانیم در متمم قانون اساسی
نوشته شده است که «اهالی ایران در برابر قانون دولتی متساویالحقوقند!» و این را بسیاری از
دوستان ما درست نفهمیدند که این قانون دولتی در برابر قانون ملتی است و اصالً تعمداً هم این
کلمه ملت را در اینجا بکار نبردهاند که اشتباه نشود .چرا؟ برای اینکه میخواستند بگویند؛ اهالی ایران
در برابر قانون شریعتی یا ملتی متساویالحقوق نیستند .بلکه این قانونهای دولتی غیر قانونهای
شریعتی است و به همین دلیل قانونهایی است که مجلس وضع میکند و با شریعت کاری ندارد .در
برابر این قانون دولتی است که ملت ایران متساویالحقوقند .اما ما در زمان بعدی این را بد خواندیم
و بعنوان تساوی حقوق ملت ایران خواندیم .اشکالی هم نداشت که اینگونه خواندیم و کسانی که این
ترفند را زدند شاید این را در ذهن داشتند ـ چنانچه تقیزاده همین ادعا را میکند ـ اما واقعیت این
است که این دستاوردهای نظری دستاوردهای کوچکی نبود ،قانون مدون شد .شما قانون اساسی
داشتید ،متمم آن را داشتید .در همان دورة مجلس اول هم کارهای بسیار اساسی انجام گرفت .یکی
اینکه قوانین عدلیه را تنظیم کردند ،تمام ناسخ و منسوخها را از بین بردند ،برای اینکه در آن دوره
هر مجتهدی یک حکمی میداد و مجتهد دیگر آنرا نفی میکرد و چیز دیگری میگفت .مملکت
مملکت بلبشوئی بود ،اینها را از بین بردند .در مالیات تعدیالتی ایجاد کردند .و این قدمها را در
جهت پیشرفت و ترقی کشور مجلس اول برداشت .اما این خواستها و این مجلس دشمنان اساسی
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داشت .و چهرة آنها نیز بسیار روشن است ،شیخ فضلاهلل نوری و دار و دستههایش و درباریان .اما
بهر صورت مشروطهخواهان و بویژه تبریزیان در ایجاد جامعه قانونی نقش اساسی داشتند .اقدامات
نمایندگان و روشنفکران تبریز بویژه تقیزاده در این مجلس در پیشبرد قوانین اساسی و در جلوگیری
از مداخلة روحانیون کم نظیر است .ما او را نشناختهایم .اگر روزی او به درستی شناخته شود ،آن
هنگام خواهیم فهمید که تقیزاده و نمایندگان تبریز در پیشبرد تفکر قانونی در ایران چه نقش مهمی
داشتند .بنابراین اگر دستاورد عملی این مجلس کم بود ـ البته به نسبت زمان هم بسیار ارزنده بود ـ
اما نگارش قانون اساسی و مهمتر از آن متمم قانون اساسی دستاورد بسیار پراهمیتی بود .تازه بر سر
همین ماده که اهالی ایران در برابر قانون دولتی متساویالحقوقند ،بقول مخبرالسلطنه هدایت 5 ،ماه
نمایندگان در مجلس خوابیدند تا سرانجام آن را نوشتند .حتی بهبهانی آمد و گفت که سر این ماده
خیلی گفتگو نکنید برای اینکه کار به درازا میکشد .یعنی در واقع به نوعی سنبل کردند و به این
صورت ماده را نوشته و برجای گذاشتند .با وجود این در مواد دیگر این متمم که به حقوق ملت ایران
مربوط است ،نکات مهمی گنجانده شد .خوب این مهمترین دستاورد این مجلس بود ،بعنوان مجلسی
که عمرش طوالنی نبود .مهمترین دستاوردی بود که آرزوها و آرمانهایی که در انقالب مشروطه
وجود داشت ،در آن بیان شد و این بیان ـ به اعتقاد من ـ همچنان جزء مطالبات ملی ما باقی مانده
است .حتی امروز هم استمرار دارد .چرا که کامالً به جامه عمل در نیآمد .متأسفانه.
ــ شما در صحبتهای خود به دشمنان مشروطه و مجلس اشاره کردید ،به سرکوب محمدعلیشاه که
منجر به تعطیل مجلس شد .بعضی از مورخین و تحلیلگران تاریخ بخصوص آدمیت در کتاب
«مجلس اول و بحران آزادی» بر روی دشمنان این مجلس یعنی محمد علیشاه تکیه زیادی میکند،
اما به درک خود مشروطهخواهان از مسئله آزادی و در واقع در بدفهمی آنان از آزادی نیز میپردازد.
و آن را به منزلة هرج و مرج مورد انتقاد قرار میدهد .او معتقد است این بد فهمی عمالً مشکالت
فراوانی پیش پای مجلس قرار داد و مجلس هم هیچگاه قاطعانه در مقابل آشوبها و بینظمیهای
برخاسته از این درک غلط نیایستاد .شاید محمدعلیشاه هم به نوعی این امر را دستاویز سرکوب قرار
داد .اتفاقاً در این مورد آدمیت به نقد شدید نقش تقیزاده بعنوان عنصر «رادیکال و مخرب» در
مجلس می پردازد .بنابراین پرسش این است که مجلس اول آیا فقط از محمدعلیشاه شکست خورد،
یا در واقع درک نادرست بخشی از مشروطهخواهان از آزادی و بیتوجهی به مشکالت عملی مجلس
زمینة چنین شکستی را فراهم نمود؟
دکترآجودانی ـ این کتاب آدمیت یک ایراد بسیار اساسی دارد .آن هم تقلیل دادن مباحث به درک
غلط از آزادی و هرج و مرج ناشی از آن و دشمنی محمدعلیشاه! و نادیده گرفتن نقش شیخ فضلاهلل
و روحانیون ضد مشروطه .شما کتاب را ورق بزنید ،شاید یکی دو بار اسم شیخ فضلاهلل میآید ،بدون
هیچ توضیحی در مورد مداخالت این آدم در این دوره! ببینید ،مجلس اول بزرگترین دشمناش،
محمدعلیشاه بود و شیخ فضلاهلل نوری .شیخ فضلاهلل برخالف آنچه که شایع است ،از
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سلطنتطلبان حرفه ای بود و از ابتدا تا انتها مدافع محمدعلیشاه! به لحاظ نظری و فقهی اساساً معتقد
بود که در اسالم دو مبنای اصلی بعد از پیغمبر و خلفای راشدین وجود دارد .یکی مسئله بیضه اسالم
و خود اسالم است که به اصطالح نگه دارندگانش ـ در کالم او حُمله دین ـ حامالن دین هستند.
این دسته مجتهدان هستند .بخش دیگر اسالم شوکت قدرت اسالمی است یعنی دنیای سلحشوری
آن است که حامالنش شاهان و سالطین هستند .بنابراین سلطنت را به نوعی ادامة نبوت میداند.
یعنی تا به این حد سلطنتطلب بود .این را در تاریخنگاری ایران ندیدهاند ،نه در جمهوری اسالمی و
نه دوستان ما در این طرف دنیا .و روحانیونی چون او کسانی بودند که در تقلیل دادن مفاهیم
مشروطه نقش بسیار اساسی و مهمی داشتند .بعنوان نمونه ،روشنفکران سخن از آزادی میگفتند ،اما
بعد آزادی را از ترس شیخ فضلاهلل نوری و امثال وی به امر به معروف و نهی از منکر تقلیل
میدادند .شیخ فضلاهلل نوری میگفت؛ این آزادیی که شما میگوئید اعالم مخالفت با اسالم و
مخالف دنیای اسالم است .وی نقش مهمی در عقب نشاندن جریانهای روشنفکری به اصطالح
عرفگرای آن دوره داشت .دو شعبه استبداد ،یعنی استبداد دینی و استبداد سیاسی در ویران کردن
مجلس نقش داشت .ما امروز در تاریخ میبینیم که نقش شیخ فضلاهلل و روحانیون مستبد و شاه و
عوامل دربار در انحالل مجلس بیشتر از روشنفکران بود.
اما آن روایتی که آدمیت ارائه میدهد ،روایت ترس خوردهای است از چیزی که در جمهوری اسالمی
ارائه شده است .و واقعیت تاریخ نیست .زیرا نقش روحانیون را در مجلس اول بالکل نادیده میگیرد.
بازیهایی را که درآوردند ،فقط به پای محمدعلیشاه و روشنفکران مینویسد .در حالیکه اینگونه نبود.
یعنی شیخفضلاهلل تا آخرین لحظه ایستادگی میکرد و شاه را به کشتار مردم تشویق میکرد و حتی
وقتی مجاهدین نزدیک تهران و وارد تهران میشوند ،به شاه نامه مینویسد که به من اسلحه بده تا
از سنگلج دفاع کنم و توهم سنگر را رها مکن!
بنابراین اگر برگردیم به سخنان آدمیت؛ بخشی از آنها درست بود ،بدفهمی روشنفکری آن دوره یا
جریانه ای سیاسی آن دوره از مسائل آزادی حرف درستی است .درک آزادی در مفهوم غربی به آن
معنایی که در فرهنگ غربی شکل گرفته بود ،برای ما کار سادهای نبود و به همین دلیل با
بدفهمی های بسیاری همراه بود .مثالً ،وقتی قوانین مشروطیت در غرب تدوین میشود ،این تدوین
چگونه و از کجا صورت میگیرد؟ از آنجایی که مردم به این فکر میرسند که قوانین دینی و مذهبی
را کنار بگذارند و از حاکمیت کلیسا و دین جدا شوند تا خود قوانین برای ادارة جامعه وضع کنند و
امور خود را در اختیار و سرنوشت سیاسی خود را در دست بگیرند .یعنی قوانین دینی را هم اگر
میپذیرفتند ،بربنیاد عرف میپذیرفتند .و بعنوان قانون عرف وارد میکردند .به همین جهت این
قوانین دیگر دینی نبود و بیان و مبنای الهی و مذهبی یا توجیه دینی و مذهبی نداشت .بلکه توجیه
عرفی داشت .بنابراین اگر مشروطیت را در مفهوم غربیش یک امر جدا شده از دیانت تلقی کنیم ،که
به این معنی از دین جدا شده تا مستقل شود و با اتکاء بخود براساس عقل امور خود و جامعه را اداره
نماید ،ما یک چنین مشروطیتی را بردیم ایران و دوباره آن را با مسایل شرعی و دینی تطابق دادیم و
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روایت دینی شدهای از آن ارائه دادیم .و از ترس دو استبداد یعنی استبداد سیاسی و بدتر از آن
استبداد روحانیون اساسی ترین اصول آن را تقلیل دادیم .بعنوان مثال میرزاملکمخان کسی است که
میگوید همین چیزی که در غرب میگویند آزادی در میان ما و در اسالم به آن میگوئیم ،امر به
معروف و نهی از منکر .خوب شما وقتی آزادی را به امر به معروف و نهی از منکر تقلیل دهید ،چه
فاجعهای از دل آن بیرون میآید!
این تقلیلها عمدتاً از ترس استبداد روحانیون بود .روحانیون به اعتقاد من نقش خیلی مهمی در
تقلیل دادن مبانی مشروطیت در ایران داشتند .این موضوعی را که من میگویم در منابع خودمان در
دورة تاریخی مشروطه هم مورد بحث قرار گرفته است .مجداالسالمکرمانی جملهای دارد که اجازه
دهید برایتان بخوانم .خیلی جالب است و من این جمله را در کتاب «مشروطه ایرانی» نقل کردهام:
«ورود آخوند ها به مجلس دو عیب بزرگ داشت .یکی آنکه عنوان مشروطه را که به کلی خارج از
ا مور دیانت بود ،داخل در امور دیانت کردند و مثل سایر مسائل شرعیه رأی و عقیده علما را در آن
مدخلیت دادند».
سخن او هوشمندانه ترین نقدی است که بر جریان شرعی کردن و دینی کردن مشروطیت ارائه شده
است .او در انتقاد از این جریان یعنی در انتقاد از مداخالت روحانیون در امر شرعی کردن مشروطیت
تا جایی پیش رفت که در صفحات پایانی تحلیلی که از انحطاط مجلس اول داده است صریحاً
نوشت:
«یکی از اسباب انحطاط مجلس ورود آخوندها بود در او ،و اگر یک مرتبه دیگر مجلس و مشروطیت
در این مملکت پیدا شد ،حتماً باید مراقب باشند که جنس عمامه بسر را در مجلس راه ندهند .اگر چه
بعنوان وکالت هم باشد .والسالم!» این در صفحه  124چاپ ایران «مشروطه ایرانی» آمده است.
دقت فرمائید مجداالسالم کرمانی در آن زمان این شکل شرعی کردن مشروطیت را و نقش
روحانیون را و نقش مخرب آنها را میبیند و در انحطاط مجلس این را قلمداد میکند و آن را همراه
با دالیل دیگر میآورد .اما مورخ ما آقای فریدون آدمیت همة اینها را نادیده میگیرد و از چشم
خواننده دور نگه میدارد .بنابراین اگر به این مجلس نگاه کنیم ،طبیعی است که با بدفهمیهای
بسیار روبرو بود ،ولی با همة اینها همین مجلس با همة بدفهمیهایی که از مفاهیم اساسی در ذهن
داشت ،الاقل توانست حقوق ملت را تدوین کند ،در منابع نظری خودش در جهت تعالی مملکت
ایران ،گام بردارد .دیگر آنکه برخالف آدمیت معتقدم که این بحران تنها «بحران آزادی» نبود،
بحران مدیریت هم بود .ما مردم کاردان در ایران نداشتیم ،واقعاً مردم مجرب نداشتیم .یعنی ما دارای
نظام دمکراتیکی نبودیم که افرادی در آن نظام تحصیل کرده باشند ،فکر کرده باشند ،کار دولتی
کرده باشند .بسیاری از این نمایندگان اصالً شغل دولتی نداشتند .مجلس اول که طبقاتی بود و از
گروهها و بخشهای مختلف مردم آمده بودند از صنف بقال تا اصناف مختلف و گروههای اجتماعی
متفاوت نه اینکه بد بوده باشد .ولی اینها مردمانی کاردان نبودند که بتوانند مسائل مملکتی ایران را
تشخیص بدهند و زمانة خودشان را بفهمند و متوجه شوند که ایران چه دوران خطرناکی را طی
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میکند .در نتیجة همة اینها؛ درگیریهای متفاوت ،درگیریهایی که محمدعلیشاه و استبداد روحانی
دامن میزنند ،با بدفهمیها ،کجدار و مریزهایی که بین خود انقالبیون مشروطهخواه بود با آن آمال
عجیب و غریبی که داشتند! روز به روز به بحرانهای مختلف دامن میزدند .مثالً ببینید ،یکی از
بدفهمیهای مهم که باز هم مجداسالمکرمانی عنوان کرد و من در کتاب «مشروطه ایرانی» آن را
نقل کردهام این است:
مفهوم گارد ناسیونال در فرانسه وقتی بوجود میآید که حکومت با کشور خارجی میجنگید .مردم در
فرانسه ارتشی تشکیل میدهند که نظم شهرها را در دست گیرد .به اصطالح در جهت کمک به
دولت خودشان بود .یعنی گارد ناسیونال ـ در واقع گارد ملی ـ حامی دولت خود بودند .اما ما وقتی
«گارد ناسیونال» را به قشون ملی در ایران ترجمه میکنیم منظورمان این است که ملت ایران از
خودش قشونی داشته باشد که با دولت خودش بجنگند .خوب دقت بفرمائید .این فاجعه است .ما هم
از نظر مفهوم مطلب را بد میفهمیم و بعد از نظر تاریخی .چرا این اتفاق میافتد؟ این بحث
برمی گردد به مفهوم قدیم ملت در ایران .برای اینکه مفهوم ملت در ایران به معنای شریعت بود و
رؤسای شریعت ،هم روحانیون بودند ،وقتی میگفتند رؤسای ملت منظورشان روحانیون بود .و وقتی
می گفتند رؤسای دولت ،منظورشان شاه و سلطنت بود .دولت به معنای سلطنت و حکومت .و همیشه
ملت در ایران از نظری مخالف دولت بود .دشمن دولت ایران بود .چرا که دولت را از مقولة حکومت
جور میدانست و معتقد بودند روحانیون شیعه حق حکومت داشته و باید حکومت را در دست گیرند.
در مفهوم شرعی ،ملت ضد دولت بود و در نتیجه قشون ملی را هم که در برابر گارد ناسیونال
می گذارند ،درکی را که از ملت داشتند به قشون نیز دادند .یعنی قشونی در برابر دولت .خوب این
بدفهمیها بنیانهای تاریخی داشت و همین جاست که من میگویم در دنیای ما استمرار تاریخ بسیار
مهم است .ببینید یک مفهوم شریعتی ملت در طول تاریخ ما بعنوان ضد دولت شکل میگیرد .دولت
بعنوان سلطنت نه به معنای مدرن دولت ،آنهم هنگامی که میخواهیم دولت ملی بسازیم .یکی از
مشکالت همین بود ،که وقتی ما این مفهوم را وارد میکنیم .چون کلمه ملت در پیشینه فرهنگی
مفهوم شرعی دارد و به معنای شریعت است و به معنای پیروان شرع و به همین دلیل ملت همیشه
در برابر دولت بکار گرفته میشد که سلطنت بود و منظور از رؤسای دولت هم پادشاهان بودند .و
رؤسای ملت هم روحانیون .و چون این ساختار همیشه در فرهنگ ما وجود داشت ،در دورة
مشروطیت هم روشنفکران آمدند و به تأسی از همان بحثها ،کلمه ملت را در برابر  Nationگذاشتند
و همین بدفهمیها را از کلمه ملت با خود آوردهاند .یعنی آن ساختار را دست نزدند .بهمین دلیل
ایجاد دولت ملی و مدرن دچار مشکل میشد .چرا که قرنها اندیشیده بودیم که ملت ضد دولت
است .در دوره تجدد هم همین مفهوم ضدیت را بازسازی کردیم .گرچه کم کم مفهوم مذهبی و
شرعی را به برکت انقالب مشروطه و تحوالت بعد از آن ،از کلمه ملت به معنای همه مردم زدودیم،
اما ساختار ضدیت آن را با دولت حفظ کردیم .به همین جهت این مفهوم جدید ملت هنوز با مفهوم
دولت در معنای جدید ،زمین تا آسمان فاصله دارد و این یکی از مشکالت تاریخی ما در همین
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دورهای که در موردش حرف میزنیم ،بود .با طرح این قضایا میخواستم نشان دهم که آقای آدمیت
نقش روحانیون را در تقلیل مفاهیم اساسی مشروطهخواهی و دامن زدن به تفکر استبدادخواهی در
ایران که نقش دست اولی بود ،در نظر نمیگیرد .ما تاوان بسیاری را برسر این نقش هراسانگیز در
تاریخ ایران پرداخت کردهایم.
ــ در تائید صحبت شما در نگاه خاص و تا حدودی اغماضگرایانة آدمیت نسبت به روحانیت وی
تقریباً همه جا ،در موضوعاتی که مجلس مورد بحث و تصویب قرار داده ،از برخی روحانیون مجلس
نامبرده میگوید؛ فالن روحانی با «عقل عرفی» یا «خرد عرفی» خود موضوع را تائید کرد .و اساساً
از بحث در مضمون نظرات آنها در تقلیل مفاهیم مؤثر بوده است ،خودداری مینماید.
اما با تمام اینها از یک موضوع نمیتوان گذشت .آدمیت در کتاب «مجلس اول و بحران آزادی»
برخی موضوعات و مشکالتی را که در دستور کار مجلس بود ،مورد بررسی مفصل قرارداده است.
مسائلی نظیر اصالح مالیه کشور و تأسیس بانک ایرانی ،قانون دستورالعمل حکام یا قوانین مربوط به
انجمنها و ...به اعتقاد آدمیت اکثریت مجلس دید روشن و درستی نسبت به این موضوعات داشتند و
بحثها نیز بطور اصولی و صحیح در مجلس مطرح میشد ،اما آنچه از نظر آدمیت مورد ایراد است
آنکه در اجرا و تحقق مصوبات و تصمیمگیریهای مجلس اقدام نشد .بعنوان نمونه در مورد ضرورت
اصالح مالیه و امر تأسیس بانک که مورد تائید و تصویب مجلس قرار گرفت ،علیرغم وجود
مشکالت عدیده و موانعی که کشورهای خارجی ایجاد میکردند ،قابل انجام و تحقق عملی بود.
آنچه به قدر کافی وجود نداشت «کفایت سیاسی» مجلس و کابینهها در انجام این مصوبات بوده
است.
دکترآجودانی ـ این گفته آدمیت؛ به بازنگری مجدد و دقیق نیاز دارد .آدمیت مورخ برجستهای است و
نقش درخشانی در تاریخنگاری ایران دارد .من در این مورد تردیدی ندارم و همیشه هم از او با
احترام یاد کردهام .ولی در ضمن او کسی بود که بسیاری از بدفهمیها را در تاریخ ایران ایجاد کرد و
بسیاری از مصیبتهایی را که ما برسرتاریخ مشروطیت دچار شدیم به برکت تالش توانمند آدمیت
سامان گرفت .به همین دلیل باید با تأمل و با نظر انتقادی به گفتههای وی نگاه کرد .بعنوان نمونه ـ
برای اینکه همینجوری حرف نزده باشیم ـ آدمیت تصویری را که از میرزاملکمخان ارائه داد و در
تمام نوشته های خودش پراکند و کتابی که در مورد ملکم نوشت و اصالً در واقع آن را شکل داد ،این
است که ملکم مدافع اخذ تمدن غربی بوده ،بدون تصرف ایرانی .این تصویری است که فریدون
آدمیت از میرزا ملکم خان ارائه میدهد .این تصویر سالها در ذهن ما وجود داشت .یعنی جریان
روشنفکری ایران هم سالها همین طور فکر میکرد .چون مورخشان آقای آدمیت بود .نمونهاش
جالل آلاحمد است .همین حرفهای آدمیت را میگیرد و عنوان میکند که تمام روشنفکران ایران
در آن دوره جاده صافکن امپریالیسم بودند و چون تماماً میخواستند ،تمدن غربی را اخذ کنند ،آنهم
بدون تصرف و مداخله ایرانی .میخواستند سرسپرده باشند به غرب در نتیجه روحانیون را نادیده
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گرفتند و انقالب مشروطه با شکست روبرو شد .این تصویری است که آلاحمد براساس نوشته
فریدون آدمیت ارائه میدهد و خود نیز اظهار میکند که مأخذ سخنش در باره ملکم آدمیت است .اما
شما میرزاملکمخان را میخوانید ،میبینید اصالً این حرفها در آن وجود ندارد .نخست آنکه ،آن
تجددی که ملکم خان میگفت مفهومش چیز دیگری بود .دوم اینکه این ملکم که روزنامة «قانون»
را چاپ میکرد ،آنچه از او بدست ایرانی میرسید آن بود که؛ ما نه تنها نمیخواهیم قوانین خارجی
در ایران باشد ،بلکه همه چیز در قوانین اسالم وجود دارد .او نه تنها این را میگوید بلکه بدتر از این
را هم میگوید .ملکمخان میگوید؛ میرزای شیرازی باید فائق بر همه امرای عرفی باشد .از مجلس
ملی که حرف میزند ،میگوید ،باید صدنفر از روحانیون در این مجلس باشند و حقوق سلطنت را
موافق اسالم تدوین نمایند .ببینید این تقلیلها و ترفندها فاجعه آفرین است .یعنی همین بدفهمیها
جالل آلاحمد را کشاند به آنجایی که غربزدگی را با آن مسائل و مباحث طرح بکند و آن همه
بدفهمی در تاریخ ایران ایجاد شود .بنابراین درست است که آدمیت اندیشهنگاری سیاسی در ایران را
آغاز کرد و حق بسیاری برگردن همة ما دارد ،ولی عمیقاً معتقدم باید کتابهای او را تماماً زیر ذرهبین
با نگاه انتقادی خواند و بسیاری از فهمهای ناروائی را که او ایجاد کرد اگر نتوانیم از پیش پا برداریم،
نمیتوانیم درک درستی از تاریخ ایران داشته باشیم .در مورد همین کتاب «مجلس اول و بحران
آزادی» هم اگر فقط به فهرست کتاب نگاه کنید ،دوجا نام شیخفضلاهلل نوری آورده میشود و در
متن هم ،جز چند سطری در باره او نیامده است .توگویی که «رستم زمادر نزاد» و وجود ندارد .این
نقش را نمیبیند .این بدفهمیها هنوز گریبانگیر ماست و متأسفانه فضا را باز نمیکند تا ما بتوانیم
راحت نگاه روشنی نسبت به تاریخ کشورمان داشته باشیم.
ایران در آستانة کودتای سوم اسفند 1133
ــ بسیار عالی ما از ادامة بحث مجلسها میگذریم .بحث مشروطه و در مورد این دورة تاریخی از
زوایای مختلف و در عرصههای گوناگون ممکن است و در جای خود باید هم صورت گیرد .ولی
آنچه امروز در این گفتگو بیشتر مورد توجة ماست ،ضعف روشنفکری و یا در اصل ضعف طبقه
سیاسی است که در مجلس جمع شده است و در کابینهها حضور دارد .آنها مدیران سیاسی جامعه
بودند و در آن دوره در کنار نهاد سلطنت ادارة مملکت را برعهده داشتند .آنها اما اقداماتی که منجر
به خروج کشور از بنبست گردد ،صورت ندادند .خیلی از طرحهای پراهمیت و مشخص عملی نشد.
یکی از مشکالت ما بدفهمیهای نظری است که شما بدرستی و جامع توضیح دادید ،اما مشکل
دیگر عدم موفقیت در اجرای طرحها و تصمیمات است .عدم موفقیت مجلس و کابینهها تا مقطع
کودتای  .1899دلیل این امر چه بود؟ با اینکه توافق عمومی در میان روشنفکران و سرآمدان سیاسی
برسر آرمانها ،نظرات برقرار بود ،بعنوان مثال برسر استقالل ،اصالح وضع مالی کشور ،قطع
استقراض خارجی ،برنامهها و طرحهای مشخصی هم وجود داشت اما هیچکدام تا پیش از کودتای
 1899صورت نگرفت!
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دکترآجودانی ـ اگر از مجلس اول بعنوان مجلس قانگذار یا مجلس «بنیانگزار» بگذریم که عمرش
کوتاه بود و در حقیقت ما باید از فتح تهران و مجلس دوم شروع کنیم و ببینیم در ایران چه اتفاقی
افتاد .در این دوره به لحاظ تاریخی در شرایط بسیار بدی میبودیم .در نزدیکیهای جنگ جهانی
اول هستیم .براساس همان بحثهای نظری که در ابتدا کردهام و با شکافی که با معاهده ترکمانچای
و گلستان در ساختار قدرت سیاسی در ایران ایجاد میشود ،نفوذ خارجی در دولتها و نظم حکومتی
کشور روز به روز گسترش می یابد .در واقع بعد از مجلس دوم تا اواخر مجلس چهارم و آغاز مجلس
پنجم ،دولتهایی که در ایران به وجود میآیند در سفارتخانههای خارجی ،بخصوص انگلیس شکل
میگیرند .امنیت از مملکت رخت بربسته است هیچ دولت مسئوول و مقتدری وجود ندارد که
حاکمیت داشته باشد ،دولتمردان کاردانی در کار نیستند .ما هم از نظر تاریخی دچار مشکالت هستیم
و این مملکت عقب مانده است و کسی هم پیدا نیست تا در این شرایط تاریخی بیاید و مملکت را
جمع و جور نماید! مملکت خان خانی است .البته کمی بعد توضیح خواهم داد که وقتی رضاخان
میآید ،وضعیت سیاسی جامعه چیست .یعنی هرگوشة این مملکت ما دست یکی است .هیچکدام از
اینها هم از حکومت مرکزی اطاعت نمیکنند .اصالً حکومت مرکزی به آن معنا وجود ندارد .اگر
فراموش نکنیم ،یکی از خواستههای انقالب مشروطه ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی بود .این
مجلسهایی که ما از آن نام میبریم ،نتوانستند حکومت مقتدر مرکزی بوجود آورند .هرچه از مجلس
اول میگذریم و به طرف مجلسهای بعدی میآئیم ،ضرورت ایجاد یک حکومت قدرتمند مرکزی
روز به روز در هوا و فضای ایران بیشتر تنفس میشود .اما در آن شرایط ببینید ،پلیس جنوب در
اختیار چه کسی است ،در شمال ایران چه کسانی هستند .روسها دشمن تاریخی مملکت ما بودند.
دشمنان آزادی ،دشمنان اندیشه در ایران! مداخالت آنها روز به روز رشد میکند .و ما نتوانستیم
هویت تازهای هم در آن شرایط بوجود آوریم .در دنیائی قرار داریم که همسایگان ما در شرق و غرب
ما دو کشور سنینشین قدرتمند ،نیستند .ما حاال با انگلیس و روسیه همسایهایم .ولی هنوز با یک
هویت شیعی ـ اسالمی از قرنهای پیش به ارث برده ،میخواهیم وارد دنیای جدید بشویم .و این
دورانی است که مملکت ما را تحت کنترل دارند .مملکت ما را تقسیم میکنند .آنجا با قرارداد 1917
روبروئیم و اینجا و در این دوره مورد بحث با قرارداد وثوقالدوله .همة اینها مملکت ایران را داشت
برباد میداد .و ما میبینیم که با دولتمردانی سرکار داریم که بجای اینکه بیایند در داخل ایران با
کاردانی و مدیریت نظمی ایجاد نمایند ،مثالً ارتشی ایجاد کنند ،قدرتی بوجود آورند ،مرتب
میخواهند ،از نفوذ خارجیها استفاده کنند و در استفاده از قدرت خارجیها در عمل به میل آنها
عمل کنند تا مملکت را از این روز به روز دیگر پیش ببرند .بنابراین اگر بخواهیم منصفانه تاریخ این
مجلسها را مطالعه نمائیم ،میبینیم هیچ دولت قدرتمندی در ایران تا مجلس پنجم وجود ندارد.
حتی در مجلس چهارم هم دولتهایی که میآیند ،تنها عنصر قدرتمند این دولتها رضاخان است .او
تنها کسی است در همة این دوران ،با اینکه یک قزاق است و دانشگاهی ندیده بود ،در همة این
دوران با یک شم تاریخی و عالقه ملی در جستجوی این است که به مملکت نظم بدهد .و مشکالت
مملکت را برطرف نماید .نخستین چیزی که به ذهنش میرسد ،این است که یک ارتش قدرتمند
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بوجود آورد .برای اینکه بتواند در مملکت نظم ایجاد کند .گردنکشیهای ایالت را از بین ببرد و
مشکالت داخلی را برطرف نماید .مشکالتی که هم ریشه در عدم کاردانی دولتها و هم ریشه در
مداخلة روزافزون قدرت های خارجی داشت که مانع از ایجاد دولت مقتدر مرکزی در ایران میشد .به
همین دلیل ما تا اواخر مجلس چهارم و بطور روشن تا مجلس پنجم دولت به معنای دولت مقتدر که
حاکمیت برسراسر ایران داشته باشد ،نداریم .و این یک واقعیت تاریخ است و این را باید با صدای
بلند اعالم کرد .اگر این واقعیت در وجدان تاریخی ما روشن نشود ،ما نمیدانیم در کجا بودیم و به
کجا رسیدیم و چگونه بنیادیترین و اساسیترین دستآوردهای خود را از دست دادیم .اجازه دهید
نکته ای را در زمانیکه رضاشاه یا در حقیقت رضاخان بعنوان سردار سپه در ایران در پی ایجاد قدرت
مرکزی است ،مطرح کنم .اگر نگاهی به وضعیت مملکت بکنیم ،شاید پاسخ بهتر و روشنتر پیدا
کنیم .ببینید در همین دورهها ،میرزاکوچکخان در گیالن فرمان میراند .روسها از نهضت او
حمایت میکنند و آنها بخشی از مملکت ما را در دست دارند .در مازندران مرکزی امیرموید
سوادکوهی قدرت دارد .مازندران شرقی و بخشهایی از شمال خراسان تیول دو طایفة ترکمن است.
شمال غربی خراسان در دست سردار معزز بجنوردی و ایل شادلو است .همین طور بیائید جلو،
آذربایجان شمالی و نواحی هم مرز با روسیه در دست اقبال السلطنه ماکوئی است .غرب ارومیه تا
مرکز ترکیه در دست اسماعیلآقا سمیتقو است .آذربایجان در دست ایل شاهسون است ،همدان در
دست عشایر کرد است .هرگوشة مملکت در دست یک قلدری است که به حکومت مرکزی توجه
نمیکند .و مهمتر از همه خوزستان ما در دست یک آدم سرسپردهای است بنام شیخخزعل که خود و
خانواده اش نوکر سرسپرده انگلیس بود .بلوچستان و سرزمینهای شرقی و بندرعباس قلمرو قبایل
بلوچ بود .دوستمحمدخان سرکردة بلوچها سکه به نام خودش میزد (نگاه کنید به کتاب غنی) دقت
کنید در چنین دورهای که در این مملکت بلبشوئی تسلط داشت ،اصالً نمیتوانستند مالیات بگیرند،
همین شیخخزعل سالها مالیات به دولت مرکزی نداده بود .و رضاخان است که برای نخستین بار او
را وادار میکند که این مالیاتهای عقبمانده را بدهد .در یک چنین شرایطی که مملکت تکهپاره
شده است و روس و انگلیس هم در همهجای مملکت ما حضور دارند ،خوب در چنین بحران
تاریخی ،یعنی اگر بعنوان بحران تاریخی بدان بنگریم ،فقط باید با گریه از این صحنههای دفتر
تاریخ ایران عبور کنیم .صحنههایی که صحنههای سرافکندگی است ،صحنههایی است که مایة
شرمساری و عذاب وجدان هر ایرانی میتواند باشد .اگر تاریخ را با این روایتی که من میگویم ببینید
و دقت کنید ،هیچ چیز سرجای خودش نیست و ما فقط مردمان شرمندهای هستیم که دولتهای ما در
سفارت انگلیس تنظیم میشود .با پول دولت انگلیس اداره میشود .نه غرور ملی ،نه گذشته و هویت
داریم .اصالً ساختار قدرت کالسیک هم در ایران دیگر وجود ندارد .آن ساختار قدرتی که میتوانست
نقشی داشته باشد .در یک چنین شرایطی ،یک قزاق بلند میشود و مملکت ایران را زیروزبر میکند.
ــ آقای آجودانی قبل از اینکه به اقدامات این «قزاق» برسیم ،اجازه دهید پرسش دیگری بکنیم که
از طرح آن نمیتوانیم صرف نظر کنیم .در این سالها که بحث مشروطه و مشروطهخواهی در تاریخ
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ایران بسیار همه گیر شده ،برخی از جریانات و افراد بویژه در میان نیروهای سیاسی ،تصاویری از
حوادث این دوره یا شخصیتهای آن ارائه میدهند که با تحلیلهای شما همخوان نیستند.
بعنوان مثال از تحلیلی که آنها از شخصیت احمدشاه و شیوة وی در ادارة کشور ارائه میدهند،
نتیجه میگیرند که احمد شاه «شاه مشروطه» بوده است .با این استناد که او در دوران سلطنت خود
هیچ تصمیمی نمیگرفت جز از طریق مشاوره با نمایندگان و معتمدین مردم .او در زمان
تصمیمگیریهای مهم ،چون مجلس عموماً در دوران وی تشکیل نمیشد ،جمعی را از نمایندگان
تجار ،اشراف ،اصناف ،نخبگان سیاسی و باالخره معتمدین مردم ،فرا میخواند و وظیفة تصمیم در آن
امر مهم را برعهدة این جمع میگذاشت .به این اعتبار نام او را «شاه مشروطه» گذاشتهاند .نظر شما
در این باره چیست؟
دکترآجودانی ـ ببینید تاریخ نگاری ـ همانگونه که اشاره کردم ـ متأسفانه به معنای تاریخ اندیشیده
شده نداریم .به همین جهت ما در افسانهها و اسطورههای تاریخی سرمیکنیم .نه اینکه کتاب تاریخ
نداریم ،کتاب تاریخ داریم .اما درک تاریخی ما ،درک اسطورهای است .درک افسانهای است .اگر ما
نتوانیم این درک اسطورهای و افسانهای را بشکنیم نخواهیم توانست به جائی برسیم .یکی از این
فهمهای اسطورهای که برای ما ساختند و آقای مکی در آن خیلی نقش داشت ـ با آن کتابی که در
مورد احمد شاه نوشت ـ فهمی است که تصویر شاه مشروطه را از احمدشاه به دست میدهد .تصویر
شخصیت دمکراتی از وی ارائه میدهد .در حالیکه او یکی از زبونترین و ذلیلترین شاهان دوران
قاجار بود .اینکه گفتند در دوره او در مشکالت ،قبایل را برای مشاوره دعوت میکردند ربطی به
دمکرات بودن او نداشت .این رسم قدیمی بود که ایالت و عشایر داشتند .ساختار این مشاوره ساختار
ایلی داشت و اصوالً با بنیادهای دمکراتیک و جدید متفاوت بود .هر وقت ایران دچار بحران میشد
این کار را میکردند ،یعنی بزرگان را دعوت میکردند .اما اینکه از او به عنوان شاه مشروطه یاد
میکنند ،من فکر میکنم امروز اسناد تاریخ به اندازه کافی روشنگر همة این مسائل است تا به این
افسانهها خاتمه بدهد .آقای جواد شیخاالسالمی محقق که چند سال پیش فوت شد ،کتابی در ایران
منتشر کرد ،در مورد احمد شاه براساس اسناد وزارت امورخارجه انگلیس و سلسله اسناد دیگری که
در دست داشت .در آنجا نشان داد که مطابق اسناد این شاه نه تنها شاه مشروطه نیست بلکه شاهی
مزدور بود و حقوق بگیر دولت انگلیس بود .و بر سر حقوق خود با آنها چانه میزد .شما آن موقع
اسم او را میگذارید شاه مشروطه! در حالیکه یکی از مسائل اصلی و بنیانی مشروطیت ،ایجاد یک
حکومت مقتدر مرکزی ،یک حکومت ملی بود که سرسپردة خارجی نباشد .مسئله استقالل مالی و
سیاسی امر مهمی بود .اینها اساس خواستههای مشروطیت بود .آن موقع در افسانهها نام چنین
کسی را میگذارند ،شاه مشروطه! جواد شیخاالسالمی با اسنادی که منتشر کرد نه تنها نشان داد که
این ها همه قصه و افسانه است ،بلکه با نشان دادن چهرة واقعی این شخص باعث شرمندگی و
سرشکستگی ما شد .بیچاره آن ملتی که شاه مشروطهاش ،احمد شاه باشد!

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

138

من فراموش نمیکنم مقالهای را که بعد از چاپ کتاب شیخاالسالمی از مصطفی رحیمی در مجلة
«کلک» آن زمان خواندم .رحیمی همان موقع این فریاد را بلند کرد؛ ما که بودیم و که هستیم؟ چرا
این سالها این شخص را بعنوان شاه مشروطه میدیدیم .مصطفی رحیمی روشنفکر با وجدانی بود.
او کسی بود که نخستین بار نوشت ،چرا با جمهوری اسالمی مخالفم و تاوانش را چند سال به زندان
رفت .بعد از نشر کتاب شیخاالسالمی در باره احمدشاه هم یک مقاله نوشت و از خودش انتقاد کرد
که ما سالها با این افسانهها زندگی کردیم و اشتباهاً او را شاه مشروطه میشناختیم .به همین دلیل
است که من معتقدم تا نتوانیم درک تاریخی تازهای ایجاد کنیم ،نمیتوانیم به جائی برسیم .البته
امروز جای خوشبختی است که بعد از انقالب اسالمی با تکانهای ذهنی که خوردیم ،فضایی ایجاد
شده که بطور جدی بعضی از اندیشمندان ما دارند برسر مسائل تاریخی ایران میاندیشند .در دوران
حکومت پهلوی ما از این نوع روشنفکران نداشتیم .ما اصالً روشنفکری نداشتیم که جرأت کند و
خودش برسر مسائل تاریخی ایران بیاندیشد .همهاش در دوران ایدئولوژیها میاندیشیدند .ولی ما
امروز افرادی داریم که با نگاه ایرانی و از درون تاریخ و فرهنگ خود میخواهند به مسائل خودشان
بنگرند .این را به فال نیک میگیرم و امیدوارم این فرصت روز به روز گستردهتر شود تا ما بتوانیم
درک تاریخی را جای افسانه و اسطورة تاریخی بنشانیم .افسانهها و اسطورههایی که رهآورد جریان
روشنفکری سیاسی ایران بود و ما همچنان تاوان آن را میپردازیم .بنابراین این برداشتهایی که
عنوان میکنند ،بیشتر تبلیغات تاریخی است .بیشتر اسطورههایی است که در ذهن ما جایگزین
شدهاند و به این آسانی هم نمیشود آنها را رفع و رجوع کرد .کار بسیار سخت و دشواری است.

نقد و نگاهی به کارنامة درخشان رضاشاه
ــ در پاسخ قبلی به شرایطی که بربستر آن رضاخان ابتدا بعنوان سردار سپه و بعد پادشاه به قدرت
رسید ،اشاره کردید .حال اگر بخواهیم بدون هرگونه افسانهپردازی ،به شخصیت و دوران اقتدار وی
بپردازیم ،چه تغییراتی را باید در آن شرایط ببینیم؟ چه تحوالتی در دوران وی صورت گرفت؟
دکترآجودانی ـ ببینید مملکت ورشکستهای بود از نظر سیاسی تکه پاره بود .دولتهای خارجی این
مملکت را زیر و رو میکردند .هر روز هرگوشهای را در اختیار میگرفتند .در بردن و آوردن دولتها
نقش داشتند .در یک چنین شرایطی که واقعاً موجب سرافکندگی ایرانی میتواند باشد ،قزاقی پیدا
میشود و به اعتقاد من به دو خواست اساسی انقالب مشروطه که خواستهای محوری این انقالب
بود و در مجلس اول هم زمزمههایش آغاز شده بود و طرح اساسی آن هم به لحاظ نظری ریخته
شده بود ،جامه عمل میپوشاند .یعنی اگر خواستهای انقالب مشروطه را بخواهیم دستهبندی کنیم،
خواستهایی که بدلیل مجلسهای ناالیق و دولتهای ناکاردانی که وجود داشتند ،روز به روز اهمیت
بیشتری پیدا میکردند ،عبارت بودند از  1ـ ایجاد حکومت مقتدر مرکزی که بتواند امنیت را به
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مملکت ما باز گرداند .مسئله امنیت مسئله محوری جامعة ما بود .تجار امنیت میخواستند ،مردم برای
عبور و مرور امنیت میخواستند .شهرها امن نبود ،جادهها امن نبود .اصالً حکومت و نظامی وجود
نداشت 8 .ـ دومین خواست اساسی انقالب مشروطه مدرنیزاسیون بود .ایجاد به اصطالح تأسیسات
مدنی در جامعة ایران بود .ایجاد راهها ،تسیهالت حمل و نقل و ایجاد راهآهن یکی از خواستهای
انقالب مشروطه ایران بود .شما اگر جلوتر بروید حتی پیش از این که مجلس اول تشکیل شود،
مستشارالدوله چند رساله در مورد راهآهن مینویسد و براهمیت و ضرورت آن تأکید میکند .در
دورههای مختلف بسیاری از چهرههای مشروطهخواه برسر تأسیس و ایجاد راهآهن در ایران صحبت
کرده بودند .ای جاد نظام آموزشی جدید ،نظامی که برنامه ترقی ایران را به پیش ببرد ،نیز ایجاد یک
ارتش مقتدر در ایران ،از خواستهای مهم دیگر بود .ایجاد دادگستری یعنی همان چیزی که در
حقیقت در مجلس اول خواستند قانون عرفی را در ایران جایگزین قانون شرعی کنند .یعنی عرف را
بعنوان قانون ،بیان رسمی بدان بدهند .از خواستهای محوری انقالب مشروطه بود .این امر باید با
ایجاد دادگستری اتفاق میافتاد .در زیر نام تجدد ایرانی .خواستهای دیگر هم بود که روز به روز
کمرنگ و کمرنگتر میشد ،خواست آزادی ـ آزادی بیان ،مطبوعات ،احزاب ـ مسئله قانونمند شدن
جامعة ایران .این خواستها هم در انقالب مشروطه ایران وجود داشت .اما خواست آزادی به اعتقاد
من سرانجام پای درخت استقالل ایران قربانی گردید .برای اینکه دیگر مملکت تکه پاره شده بود و
دیگر چیزی از آن باقی نمانده بود .روس و انگلیس مرتب در امور مملکت ما دخالت میکردند.
بنابراین شما وقتی مملکتی نداشته باشید ،امنیت نداشته باشید ،بحث آزادی در مملکت هم امر ثانوی
تلقی می شود .به همین جهت هم خواست آزادی در انقالب مشروطه روز به روز کم رنگتر شد .دو
خواست اصلی یعنی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و مدرنیزاسیون و تجدد ایران و ایجاد تأسیسات
جدید در ایران جزء خواستهای اصلی ایران شد .رضاشاه یا رضاخان سردار سپه وقتی که کابینه
تشکیل میدهد کم کم شروع میکند که به این خواستها ـ ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و ایجاد
تأسیسات مدنی جدید ـ جامه عمل بپوشاند .دستاوردهای او از این بابت آنچنان درخشان است که ما
را از یک مرحلة تاریخی ،یعنی از دنیای کامالً عقبمانده ،وارد دنیای مدرن ما میکند .نخستین بار
در مملکت ما نظام آموزش و پرورش بشکل مدرن شکل میگیرد ،دادگستری به شکل مدرن ،شکل
میگیرد .سجل احوال به شکل مدرن بوجود میآید .شما باور کنید اینها کار سادهای نبود .همین
سجل احوال ،من در مشروطه ایرانی اسناد آن را آوردهام .بسیاری از روحانیون با سجل احوال مخالف
بودند .اصالً معتقد بودند ،اینها کفر است و کار درستی نیست و نباید صورت گیرد .با دادگستری
مخالف بودند .ولی این کارها کم کم در حکومت پهلوی اول ،شکل میگیرد و زمینه مناسب برای
ایجاد این تحوالت فراهم میشود .او فردی مدافع و حامی این تحوالت بود .البته وقتی میگویم
رضاخان یا رضاشاه بعدی این کارها را کرد ،باید بدانیم که روشنفکری ایران هم در کنار او پا به پای
او در این کار سهم دارد .نقش کسانی مثل فروغی ،مخبرالسلطنههدایت ،داور ،تقیزاده و ...کم
نیست .یکی از بدیهای ما در تاریخنگاری این است که همه چیز را متوجة یک فرد میکنیم یا از او
سلب می کنیم .رضاخان دست تنها نبود .نیروی نسل جوانی وارد آن مملکت شده بود .داور بعد از
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سالها تحصیل در سوئیس وارد ایران میشود با اندیشههای مدرن با تفکر مدرن در واقع با همان
چیزهایی که خواست مشروطه بود .با درکی از حکومت ملی وارد ایران میشود .کاظمزاده با مطالبی
که در روزنامة ایرانشهر مینویسد در شکل دادن به این اندیشة سیاسی نقش دارد .تقیزاده با روزنامة
کاوه و بعدها با حضور خودش در تاریخ ایران نقش مشخص و مستقیمی در سیاست جدید دارد.
تحصیلکردگان دارالفنون و مدرسه علوم سیاسی در ایران ،و بسیاری از وطنپرستان ،حتی چپها و
مارکسیستهای آن دوره ،در تحول دید و نگاه نقش داشتند .اینها را نمیتوان نادیده گرفت .اما در
مورد رضاشاه و نقش او و همدلی او با پروژه مدرنیزاسیون ایران بارها این را گفتهام که از قزاقی که
 2ثانیه در یک حکومت دمکراتیک زندگی نکرده بود ،نمیشد انتظار داشت برای ملت ایران آزادی
بیاورد .او الاقل آنچه را که در توان داشت برای مردم ایران آورد و انجام داد .اما متأسفانه یک
مصیبت تاریخی را ما دچارش بودیم .و آن این بود که رضاشاه درست است که دولت مدرن را در
ایران شکل داد ،اما مشارکت مردم را نادیده گرفت .مردم و حقوقشان در مشارکت را نادیده میگیرد.
نتیجهاش این است که او فکر کرد با قلدری و دیکتاتوری و نیت خوب باید این مملکت را پیش
ببرد .این پاشنة آشیل حکومت رضاشاه بود .به همین جهت مسائلی که بعدها برای ما پیش آمد،
همین عدم مشارکت مردم و نادیده گرفتن ملت ایران و حقوق ملت بود .برای اینکه فراموش نکنیم،
وقتی که رضاشاه از ایران میرود ،بسیاری از مردم میزنند و میرقصند! چرا؟ این همان مصیبتی
است که از درون مشروطیت ما شکل گرفت و با ما رشد کرد و پیش آمد .یعنی این را نمیتوان تنها
به پای رضاشاه نوشت .باید آن را پای سرنوشت سیاسی ما و پای روشنفکری ایران هم نوشت که
نتوانست یک مفهوم دمکراتیک از یک دولت ملی در ایران را جا بیاندازد .خودشان هم نه تنها مدافع
مفهوم دمکراسی نبودند ،بلکه در عمل جز گروهبندی ،دستهبندی و منافع شخصی و گروهی
خودشان چیز دیگری را ندیدند .یعنی حتی در جائی هم که احزاب را تشکیل دادند ،قواعد بازی
دمکراتیک را رعایت نکردند .بنابراین اگر ما نتوانستیم به دمکراسی دست پیدا کنیم ،این مشکل یک
فرد نبود ،که تمامش را پای رضاشاه بنویسیم .این مشکل دسته جمعی ما بود .مشکل اندیشیدن ما
بود .مشکل عمل کردن ما بود و مشکل تاریخ ما بود .بهمین جهت او سرانجام سلطنتی را که در
پایان دورة حکومتش بازآفرینی میکند ،در واقع به نوعی بازآفرینی سنتی سلطنت در ایران است و
شکل مدرن ندارد .یعنی به چه معنا؟ به این معنا که مثالً نادرشاه را در نظر بگیرید ،الگوئی قدرتمند
مثل نادرشاه که بتواند در همه جا حکومت کند و همه چیز زیردست وی باشد .بعنوان نمونه اگر به
حوادث آن دوره بنگرید ،میفهمید که مثالً اگر وزیر دارائی که گلشائیان بود ،میخواست  151دالر
این طرف و آنطرف کند ،رضاشاه میفهمید .یعنی تا این حد در همة امور و مسائل مملکت مداخله
میکرد.
به اعتقاد من ما بجای این که اینها را پای فرد بنویسیم یا پای دولتهای خارجی بنویسیم باید پای
خودمان و ملت خودمان بنویسیم ،پای جریانهای فکری خودمان ،پای جریانهای سیاسی ،پای ضعف
اندیشه در ایران البته باز هم فراموش نکنیم در مورد همه بدبختیهایی که بعدها پیش آمد ،همین
عدم مشارکت دادن مردم در سرنوشت سیاسیشان ،همین تضییع حقوق ملت ،همین سانسور
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وحشتناک که هیچ انتقادی را برنمیتابید ،نقش اساسی داشت .نمونه کتاب آقایف را فراموش نکنید.
این بیتوجهیها یعنی  7سال قبل از انقالب و بدفهمیها و سانسور و عقبماندگی ،عدم رشد فکری
در آن دوره باعث میشود ،این کتاب در ایران ترجمه نشود .البته اگر هم ترجمه میشد نمیدانم واقعاً
چه سرنوشتی پیدا مـیکرد .یعنـی ما واقعـاً چگونه آن روایت را میخواندیم! این هم جای بحث
دارد!
ــ احتماالً اگر به نام حزب کمونیست شوروی ترجمة آن را منتشر میکردند ،ما میخواندیم!
دکترآجودانی ـ ممکن است ،اما نمیشود پیشبینی کرد .به هر صورت این بحث عدم مشارکت مردم
در حکومت پهلوی پاشنة آشیل آن حکومت بود و بعدها ملت ایران و ماها در حقیقت ضربات آن را
خوردیم .این را هم به اعتقاد من نباید فقط به پای رضاشاه نوشت ،بلکه باید به پای همة ما نوشت.
همه در آن نقش داشتیم.
ــ اقلیتی در مجلس با به سلطنت رسیدن رضاشاه مخالف بود ،با این استدالل که رضاخان سردار
سپه و رئیسالوزراء برای انجام اصالحات و اقداماتش از همه گونه حمایت و پشتیبانی مجلس
برخوردار است و دیگر ضرورتی برنشستن برتخت پادشاهی و تمرکز قدرت در دست خود نیست .نظر
شما در این باره چیست؟ با توجه به اینکه بهر صورت در آن هنگام نهاد پادشاهی هنوز در دست
احمدشاه بود که در آن موقع در اروپا بسر میبرد .اما ارتباطات بسیار نزدیک و فعالی با افرادی از این
اقلیت نظیر مدرس داشت که در همه جا و در همه حال با سردار سپه و اقداماتش موافقت نداشتند.
در عین حال هنوز اختیار انتخاب رئیس کابینه و وزراء در دست شاه بود .با توجه به نکات فوق ،چقدر
این استدالل اقلیت درست بود که رضاشاه برای پیشبرد برنامههای اصالحی خود به نشستن بر تخت
پادشاهی نیاز نداشت؟
دکترآجودانی ـ به اعتقاد من باید با اقلیت مجلس با انصاف برخورد شود .برای اینکه اینها صدائی
مهم بودند و بخشی از وجدان سیاسی جامعة ما .هرچند در اقلیت بودند ،اما بازهم با شهامت این صدا
را منعکس میکردند .باید گفت جای شانساش باقی است که اینها این صدا را منعکس میکردند.
از آن نطقهای مخالف ـ بیشتر بر نطق مصدق تکیه میکنم ـ از موضعی که مصدق مخالفت کرد،
به اعتقاد من موضع اساسی بود .یعنی به رضاخان گفت که ما به تو افتخار میکنیم ،تو خدمات
ارزندهای به مملکت کرده ای و تو اگر سلطان و پادشاه شوی دیگر مسئول نیستی زیرا پادشاه مسئول
نیست .فراموش نکنید این درک ،درک دمکراتیک است .درکی بود که در مشروطیت ما شکل گرفت.
در مشروطیت و نظام پارلمانی ،پادشاه مسئول نیست .موضع مصدق همین بود .بنابراین این استدالل
را که مصدق مطرح کرد همین بود .گفت؛ تو اگر پادشاه شوی چون پادشاه مسئول نخواهی بود،
بنابراین کاری از تو ساخته نیست .اما تو اگر نخست وزیر و مسئول باشی ،خیلی کارها میتوانی
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انجام دهی ،مثل همین خدماتی که تا کنون انجام دادهای .بنابراین اگر از این زاویه نگاه کنیم ،این
همان پاشنه آشیل حکومت پهلوی بود .مسئول نبودن پادشاه در نظام مشروطه یعنی تشکیل دولت
ملی و مشارکت مردم .به این ترتیب این صدائی که در اینجا بلند شد ،پیشبینی عواقب مسئلهای را
میکرد که ممکن است رضاشاه حکومت و سلطنت را در دست گیرد و دیگر پادشاه مشروطه نباشد،
می دانستند او کسی نخواهد بود که مسئول نباشد ،کنار بنشیند ،فقط سلطنت بکند و حکومت نکند.
خوب ما االن در پس تاریخ نشسته و از بعد از وقایع تاریخی نگاه میکنیم ،ممکن است نگاهمان با
آنها متفاوت باشد .زیرا آنها در درون تاریخ و در شرایط حساس تاریخی نگاه میکردند و به همین
جهت من فکر میکنم از نگاه نظری حرفی که مصدق زد ،دمکراتیکترین حرفی بود که در مجلس
گفته شد ،حرف اساسی و مهمی بود که گفته شد .اما اینکه تا چه اندازهای این حرف با واقعیتهای
تاریخ میخواند و آیا با احمدشاه و پادشاهی وی ،مثالً سردار سپه میتوانست با کابینههایی که
تشکیل می دهد ،همانقدر خدماتش را ادامه دهد .ما هم یک نظام دمکراتیکی دست و پا کنیم که در
آن شاه سلطنت کند و دولت ها بعنوان دولت ملی خدمتگزار و مسئول در برابر مردم باشند ،آن بحثی
است که واقعاً نمیتوان پاسخ گفت .یعنی به شرایط امروز که نگاه میکنیم ،با احمدشاه ما به چنین
جاهایی نمی توانستیم برسیم .ولی واقعیت این بود که موضع مخالفت مصدق ،موضعی دمکراتیک
بود .متأسفانه جائی را انگشت گذاشت که بعدها همانجا پاشنة آشیل حکومت پهلوی بود و ما دیدیم؛
رضاشاه وقتی قدرت را در دست گرفت ،با همة خدماتی که به ملت ایران کرد و فضا و چهرة جامعة
ایران را از یک جامعة عقب مانده دگرگون کرد و اصالً بسیاری از نهادهای مدنی را که ما امروز داریم
ساخته و پرداخته دوران حکومت اوست ،اما مردم ایران را در سرنوشت سیاسیاشان مشارکت نداد.
بازهم برگردم به بحث نظری که با شما کردم و گفتم که ما در کشورهایی مثل ایران در برزخ سنت
و مدرنیته دست و پا میزنیم .نقش سنت و استمرار تاریخ ما خیلی مهم است .نتیجهاش را بعد
میبینیم .در حکومت محمدرضاشاه هم میبینیم .یعنی این میراث عدم مشارکت مردم ادامه پیدا
میکند .به دورة دوم حکومت پهلوی هم که میرسیم ،با اینکه از نظر اقتصادی مملکت شکوفا
میشود ،مملکت پیشرفت میکند و همه چیز گسترش مییابد و همة اینها وجود دارد ،اما آنچه را
که مصدق ایراد گرفته بود در هر دو حکومت پهلوی به اعتقاد من یک ایراد اساسی و وارد بود .هر
دو این ها سعی کردند در ایران حکومت کنند نه سلطنت .و این با درک مشروطیت و با مفهوم آن
سازگار نبود .این ها را ما باید با صدای بلند بگوئیم .یعنی اگر قرار براین است که به تاریخ ایران نگاه
منصفانهای بکنیم باید پست و بلند و نقاط ضعف این تاریخ و مسائلی را که در آن داشتیم با صدای
بلند عنوان کنیم .به همین جهت این را دوستانه میگویم ـ هر چند به بحث امشب ما مربوط نیست
ـ من با شمارة  82مرداد که تالش منتشر کرده و آقای همایون در آن همچنان پرهیز میکند از بکار
بردن لفظ کودتا مخالفم .اینها به نفع ما نیست .کودتا ،کودتا بود و این واقعیت ،واقعیتی غیرقابل
انکار است .اینها به نفع ما نیست .به نفع هیچکس نیست .و به نفع خود آقای رضاپهلوی هم نیست.
کودتا را عنوان «قیام ملی» دادن و بیان دیگری از آن ارائه دادن یا اصالً کلمه کودتا را بکار نبردن،
اینها هیچکدام برای ما یک وجدان متعادل تاریخی نمیسازد .فکر میکنم ،ما خیلی راحت
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میتوانیم بگوئیم ،این کودتا بوده است .گروههای خارجی در آن نقش داشتهاند ،دولت ملی دکتر
مصدق را هم برداشتهاند ،اما همه مطلب اینجا تمام نمیشود .یعنی نمیتوان نقطه پایان نهاد.
میشود پرسید آیا این کودتا سرانجام به نفع ملت ایران بوده یا خیر؟ که این بحث دیگری است.
یعنی در اینجا میشود وارد خیلی مباحث دیگری شد .متأسفانه همانگونه که گفتم این قبیل
برخوردهای تحریفآمیز ما را به جایی نمیرساند ،در مورد رضاشاه هم ،حتی اگر بپذیریم که
درخشان ترین صفحات تاریخ معاصر ایران متعلق به اوست ،معنایش این نیست که نتوانیم او را مورد
نقد قرار بدهیم .تاریخ اگر نقد منصفانه نشود ،تبدیل به تبلیغات میشود .تبلیغات سیاسی به نفع این
یا آن.
ــ به نظر نمیرسد رابطة میان رضاشاه و اقلیت مجلس هیچگاه رابطهای مبتنی براعتماد بوده و
ریشة آن هم صرفاً در قدرت طلبی این یا آن نمیتوانسته باشد ،احتماالً زائیده حوادثی که ایجاد شده
و تجربهای است که دو طرف از یکدیگر در شرایط حساس داشتهاند .بعنوان نمونه رضاخان چه
هنگامیکه رئیسالوزراء بود و طرحهائی را به مجلس میآورد و یا در مقام پادشاه از آنها پشتیبانی
میکرد .ـ طرحهایی که به نفع ایران و تحوالت اساسی در آن بود ـ آن طرحها مورد مخالفت اقلیت
مجلس قرار میگرفت .بعنوان مثال طرح راهآهن ،اصالحات دادگستری ،انحصار دولتی بر تریاک و...
همه این طرحها مورد مخالفت اقلیت مجلس قرار گرفت( .نمونه نطقهای مصدق در مجلس) نمونة
بارز دیگر ،لشگرکشی رضاخان به خوزستان به منظور استقرار دوبارة حاکمیت دولت مرکزی ایران
براین بخش از خاک کشور بود .این اقدام در میانة راه بدلیل مخالفت اقلیت مجلس به خطر میافتد.
اقلیتی که در آن زمان رهبریش دست مدرس بود و وی ارتباطی دو طرفه هم با احمدشاه و هم
شیخخزعل داشت .در راه ایجاد مانع برسر راه این اقدام سردار سپه تالشهای بسیاری از سوی این
سه طرف انجام گرفت ،چیزی نمانده بود که بودجة نظامی این امر خطیر قطع گردد ،که اگر
هوشیاری کابینه رضاخان به کفالت محمدعلی فروغی و سخنرانی قاطع و مهم سلیمان میرزا در
مجلس نبود ،چه بسا این اقدام به شکست میانجامید .آیا فکر نمیکنید این گونه رفتار و اقدامات
موجب دامن زدن به جو عدم اعتماد میان مدیران سیاسی مملکت میشد .جوی که بوجود آمد و
آنقدر تأثیرات عمیقی برجای گذاشت که متأسفانه همة این اصالحات و اقدامات به نوعی مورد
پردهپوشی قرار گرفته و بعدها یکسره تصویری عکس و برضد منافع ایران از آنها ارائه شد؟
دکترآجودانی ـ در مورد اقلیت مجلس من برمیگردم به اینکه اصالً این اقلیتها چگونه تشکیل شد.
در شکلگیری این اقلیت و اکثریت ،نقش مهم ،نقش ناصرالملک نایبالسلطنة وقت بود .وی به
ایران برمیگردد و به مجلس میگوید که شما باید در مجلس اکثریت و اقلیت داشته باشید ،مثل
پارلمانهای اروپا .یعنی شکل گیری این اکثریت ـ اقلیت امری نسبتاً ساختگی بود .ما که طبقات به
معنای تاریخی آن در ایران نداشتیم که نمایندگان طبقاتی آنها در مجلس حضور داشته و براساس
منافع طبقاتی خودشان بحث کنند .آن اقلیت به اعتقاد من در آن دوره ناظر روز به روز قدرتگیری
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بیشتر رضاخان بود .رضاخان هیچ جبههای را رها نکرده بود .به هرجایی که توانسته بود دست
انداخته بود و قدرت خودش را تثبت کرده و مهمترین مسئلهای که آنها داشتند ،تعطیل روزنامهها،
دستگیری روزنامهنگاران و کشته شدن کسانی مثل میرزادة عشقی بود .همة اینها در دورة مدرس
است .میرزادة عشقی در این زمان ترور میشود .روزنامهها را میبندند ،برخوردی که با سازمانهای
سیاسی میکنند برخورد قلدرانه است .رضاخان روز به روز در جستجوی قدرت بیشتر است .در نتیجه
اقلیت مجلس هم سعی میکرد ،صدای مخالفی را در مجلس نمایندگی نماید .باالخره این نقش
اقلیت یا اپوزیسیون مجلس بود و باید به عنوان اپوزیسیون از خود حرکتی نشان میداد .من فکر
میکنم نگرانی آنها همانی بود که گفتم ،مخالفتی که با سلطنت رضاخان ،مصدق در نطق خود
صورت داد ،نمونه تعادل بود و مبنای دمکراتیک داشت .فراموش نکنیم که همة مخالفان برکاردانی و
خدمات رضاخان انگشت گذاشته بودند .یعنی در اوج مخالفتشان برکاردانی و خدماتی که او برای
ملت ایران کرده بود ،انگشت گذاشتند ،ولی این نگرانی وجود داشت که اگر او سلطنت را در دست
گیرد ،سلطنت نخواهد کرد و حکومت خواهد کرد .همین طور هم شد .اینکه آیا این به نفع یا به ضرر
ملت ایران بود یا نه ،داستان دیگری است که باید در جای دیگری مورد بحث قرار گیرد .اگر زمینه
تاریخی آن زمان را در نظر بگیریم و از همپاشیدگی مملکت ایران را در نظر داشته باشیم ،شاید تنها
چارة ملت ایران همین بود که اتفاق بیافتد و این چیزی بود که اتفاق افتاد .تاریخ اینگونه سیر کرد و
شکل گرفت .حال که ما امروز داریم به تاریخ نگاه میکنیم ،باید ببینیم کارنامة این خدمات تا کجا
به نفع ملت ایران بود و چه تصویری از ملت ایران برجای گذاشت .فراموش نکنیم مهمترین نکتهای
که در حکومت پهلوی اول شکل عملی به خود میگیرد ،مفهوم جدید ملت است .مفهومی که با
مشروطیت وارد ایران میشود ،سالها طول دارد تا این مفهوم از مفهوم مذهبی ملت جدا شده و تمام
مردم ایران را در بر گیرد .در دوره پهلوی اول است که این مفهوم ،رشد نهایی خود را میکند و کم
کم از بار مذهبی تهی میشود و همه مردم را با پیشینه مشترک تاریخی و فرهنگی در برمیگیرد.
یعنی در معنای تاریخ ایران ـ که جای بحث آن اینجا نیست ـ ملت جدیدی متولد میشود که اگر
چه از پیشینه تاریخی مشخصی برخوردار است و مفهومی کامالً جدیدی دارد ،اما به جهت فقدان
مشارکت سیاسی مردم در سرنوشتشان و به جهت استمرار ساختار تاریخی کلمه کهن سال ملت در
فرهنگ اسالمی ایران که در معنای شرعی آن همیشه ضد دولت در معنای سلطنت بوده به گوهر
اتحاد با دولت دست نمییابد .یعنی تشکیل دولت ملی در معنای دمکراتیک و جدید در محاق تعطیل
می افتد .و این بحث اساسی است مربوط به تاریخ ایران که در جای دیگری باید دنبال کرد .اما تا
آنجا که به رضاشاه مربوط میشود ،دفتر کارنامه او صفحات بسیار درخشانی دارد که میتوان با توجه
به این صفحات از انتقادات بسیار اصولی و مهمی که براو و کارنامه او وارد است ،نترسید .با نقد
اصولی این کارنامه اهمیت اصولی آن بیشتر به چشم خواهد آمد.
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فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

نسل تقیزاده و بازیابی هویت تاریخی و فرهنگ ملی
دکتر ماشاءاهلل آجودانی
مرداد 1324
ــ آقای آجودانی در آستانة صدمین سال انقالب مشروطه قرار داریم .انتظار میرود به مناسبت
بزرگداشت این انقالب چه در ایران و چه در خارج کشور مراسمی برگذار شده و آثاری به چاپ
رسیده و در اختیار عالقمندان قرار گیرند .اما مطمئناً نادرست نخواهد بود اگر بگوئیم؛ تا امروز از
مهمترین اثری که به بررسی و توضیح مضمون واقعی آرمانها و اهداف جنبش و انقالب مشروطه،
آنهم با نگاه به سیرتحولی مفهومی آن پرداخته «مشروطه ایرانی» به قلم شماست.
بیتردید پیگیری و بررسی سرنوشت آن ایدهها و آرمانهای آزادیخواهانه ،ترقیخواهانه و مدرن در
دوره های بعد نیازمند کار گستردة علمی ،پرزحمت و طوالنی است که اگر بیشتر و سنگینتر از دورة
قبل خود نباشد ،مسلماً کمتر و سبکتر هم نخواهد بود .بهمین دلیل میدانیم عالقمندان هنوز باید
صبور باشند.
اما آنچه ما در این شماره و در گفتگو با شما در نظر داریم؛ نگاهی اجمالی به مجموعة گستردهای از
فعالیتهای روشنفکران در عرصه فرهنگی ،اجتماعی ،ادبی ،تاریخی ،هنری و ...است که در دهههای
بعدی یعنی پس از کودتای سوم اسفند  ،1899در طول دوره حکومت رضاشاه و شاید دههای بعد از
آن مالحظه میشود .آنچه در پرسش نخست ما به انقالب مشروطه باز میگردد ،نسبت و پیوند این
فعالیتها و روح انقالب مشروطه و آرمانها و اندیشههای آن است.
آیا اساساً رابطهای فکری و فرهنگی میان این دو دوره وجود دارد؟ اگر بله آیا تداومی و تکمیلی است
یا در جهت نفی و گسست؟
آجودانی ـ ابتدا باید بگویم پرسش بسیار درست و مهمی را مطرح کردید ،پرسش درست همیشه
میتواند تالشی را دامن زند که با تأمل و تفکر به پاسخهای درستی دست پیدا کنیم .همیشه گفتهام
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ایران ،سرزمینی است که عمر ما در آن برسر پرسشهای نادرست تلف شده است .ما استاد طرح
سئوالهای نادرست بودهایم و سالها برسر این پرسشهای نادرست تالش ،فکر و زمان و نیرو
سوزاندهایم و سرانجام فهمیدهایم که پرسشهای ما از بنیان غلط بوده است .به همین دلیل به اعتقاد
من پرسشهای اساسی ،خود بخشی از پیشبرد تفکر میباشد .یعنی اگر ما پرسشهای اصولی طرح
کنیم ،می توانیم به پیشرفت فکر و اندیشه در ایران کمک نمائیم .این پرسش شما به اعتقاد من
بسیار اساسی است.
اینکه آیا بین تحوالت دوران مشروطه با تحوالت دوران حکومت پهلوی اول یعنی از کودتای اسفند
 1899به بعد ارتباط اساسی ،فکری و فرهنگی وجود دارد یا نه ،یعنی آیا تحوالت این دوران در ادامه
و تکمیل تحوالت قبلی است یا نه؛ من فکر میکنم آنچه که بعد از کودتای  1899در ایران اتفاق
افتاده ادامه نهضت مشروطیت میباشد .در واقع تبلور عملی خواستهها و آرمانهایی است که بطور
اساسی در مشروطیت ایران داشتیم .اجازه دهید از اینجا آغاز کنم و بگویم که نهضت مشروطیت در
ایران دو آگاهی را در ایران دامن زد .یعنی دو نوع معرفت را وارد اندیشه ایرانی کرد .آن دو نوع
معرفت و آگاهی مربوط بود به مسئله زبان و تاریخ .این دو مسئله با درک تازهای از زمان همراه بود.
یعنی اگر دقیقتر بگویم س ه نوع آگاهی بوجود آمد .یک آگاهی نسبت به زمان ،یک آگاهی نسبت به
کارکرد تاریخی زبان فارسی و یک آگاهی نسبت به تاریخ .حاصل تحوالتی که در انقالب مشروطه
از سر گذراندیم این بود که تالش تازهای را آغاز کردیم برای اینکه تعریف جدیدی از تاریخ خود و از
خودمان بعنوان ایرانی ارائه دهیم .این تالش تازه از یکسو آگاهی جدیدی را بوجود آورد که قبالً به
این معنا وجود نداشت .نخستینبار در انقالب مشروطه تاریخ ایران بطور مستمر نوشته میشود .یعنی
تاریخ پیش از اسالم و تاریخ بعد از اسالم در یک تداوم و استمرار دیده میشود و سعی میشود
براساس آن ،هم هویت ایرانیها مشخص گردد و هم دالیل و علل ناکامیها ،شکستها و
عقبماندگی های تاریخی ما توضیح داده شود تا به مردم گفته شود که ،ما که و چه بودیم ،از کجا
شروع کردیم و به کجا رسیدیم و مشکالت و مباحث ما چه بوده است .در واقع تحلیل انتقادی نسبت
به تاریخ ایران برای ایجاد درک تازهای از هویت تاریخی ما ،در همین دوره آغاز میشود .این درک
تازه در حقیقت در جستجوی ایجاد هویت نوینی برای ایرانیها مبتنی بر عناصر اصلی تاریخ و
فرهنگ ما بود که با انقالب مشروطه شروع شد.
از یکطرف مفهوم جدید تاریخ شکل میگیرد و نطفههای آگاهی تاریخی و معرفت نسبت به تاریخ
ایران بسته میشود و از سوی دیگر آگاهی نسبت به زبان فارسی ایجاد میشود که به اعتقاد من
بینظیر و بیسابقه میباشد .اگر سرتاسر تاریخ ادبیات ایران بعد از اسالم را نگاه کنیم ،زبان فارسی
همیشه زبان پیوند دهنده ،زبان ادبیات و شعر بود ،جدا از اینکه زبان گفتار بخش مهمی از مردم ما
بود .زبان مکاتبه عمومی هم بود و در واقع نقش زبان رسمی را در ایران بازی میکرد .بنابراین همة
کسانی که به این زبان سخن میگفتند ،مکاتبه میکردند ،شعر میگفتند ،کتاب مینوشتند ،اهمیت
این زبان را می شناختند .نه فقط اهمیت این زبان در محدودة ایرانشهر شناخته شده بود بلکه در
بعضی کشورهای دیگر نظیر هند یا ترکیه نیز زبان فارسی دارای نقش محوری بود .با وجود این ،در
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دورة مشروطه است که زبان فارسی هم بعنوان ظرف فرهنگ ایران ،ظرفی که حامل اندیشهها،
تجلیگاة بنیانهای فکری و فرهنگی تاریخِ دورههای مختلف ایران است ،شناخته میشود و هم
بعنوان وسیله اتحاد و بقاء و استمرار فرهنگ ایرانی و هم بعنوان بنمایه هویت ایرانی بدان اهمیت
داده میشود .چنین درکی از زبان فارسی درک نوینی است و اینها اتفاقاتی بود که در دوره مشروطه
صورت گرفت.
حاصل این تحوالت و آگاهیهای تاریخی و آگاهیهای نسبت به زبان در حقیقت با مفهوم تازهای از
زمان آغاز می شود ،مفهومی که دیگر ایستا و بسته نیست و این مفهوم تازه از زمان با مشروطیت
وارد ایران میگردد .براساس این مفهوم تازه ،درک نوینی از زمان تاریخی که نوعی استمرار را با
خود به همراه دارد ،به وجود میآید ،معنای روشن استمرار و گستردگی این زمان تاریخی این است
که آنچه امروز اتفاق میافتد ،حاصل گذشته است و ریشه در زمان گذشته دارد و حاصل تحوالتی
است که در گذشته صورت گرفته است .بدین ترتیب ،تاریخ و استمرار آن وسیلهای میشود برای
توضیح و ریشه یابی مسایل و مشکالت جدید .چنین نگاهی به تاریخ به عنوان مرجع خودشناسی و
مرجع هویت و مرجع شناخت مسایل ،نگاه تازهای است :نگاهی جستجوگر که بجای روایت تاریخ ،به
تحلیل و نقد آن میپردازد تا به درک تازهای از مسایل جدید خود برسد.
حال اگر برگردم به پرسش شما به اعتقاد من این تالشها همه در تداوم نهضت مشروطه و ادامه آن
خواستههاست .و مهمتر از همه تداوم خواستههای فرهنگی انقالب مشروطه است که به اشکال
مختلف در این دوره به آنها جامه عمل پوشاندهاند.
کسی که به تاریخ این دوره و تحوالت آن آشنا باشد میتواند به جرات این را بر زبان آورد که ما در
واقع در بعد از کودتای  1899است که یک تعریف ملی از خودمان ،از هویت خودمان از زبان خودمان
و از گذشته خودمان به طور رسمی ارائه میدهیم و آن را مبنای ایجاد دولتی جدید قرار میدهیم.
براساس این تعریف ما ایرانی هستیم و حاال دیگر خودمان را میشناسیم .وقتی میگویم ایرانی
هستیم یعنی میدانیم چهکسی هستیم ،گذشته ما چه بوده ،شعرای ما چهکسانی بودند ،نویسندگان ما
چهکسانی بودند ،دوستان و دشمنان تاریخی ما چه کسانی بودهاند و بحثهای ما و مشکالت ما چه
بوده است .و یک تصویری از خود داریم که این تصویر کم کم مشخص میشود .اگر این تصویر در
دوره قاجار تیره و کدر بود و چندان مشخص نبود ،در دوره مشروطه کم کم رنگ میگیرد و یک
طرح کلی کم و بیش مشخصی را ارائه میدهد .در دوره رضاشاه این تصویر روشن میشود و همین
سرآغاز بازاندیشیهای متنوع در تاریخ ما میگردد.
ــ در بررسی دوره مورد نظر ،بنام و شخصیتهای ادبی ،فرهنگی و سیاسی برمیخوریم که هم از
نظر تعداد و هم از نظر گستره و گوناگونی عرصه فعالیت بسیار درخور توجهاند.
در حالیکه از صدر مشروطیت تا دوره تحوالت سیاسی انقالب مشروطه یعنی در یک فاصله حدوداً
یک قرنی با چهرههای فکری ـ فرهنگی هرچند برجسته اما نهچندان زیاد روبروئیم ـ آنهم تنها در
چند زمینة معین و محدود ـ اما در دهههای بعدی ما به یکباره به صف گستردهای از شخصیتهائی
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برمیخوریم که در زمینههای گوناگون از تاریخنگاری و فلسفه گرفته تا ادبیات ،هنر ،ترجمه آثار و
متون ادبی فرنگی ،کار روی تقویت و گسترش زبان فارسی ،بازخوانی و تصحیح متون و میراث
فرهنگی ،ترجمه و بازخوانی زبانهای باستانی ایرانی و ...آثار فراوانی از خود برجای گذاشتهاند.
علت چنین تحولی ،چه از نظر فزونی افراد و چه از نظر گسترش و تنوع موضوعات ،را چگونه
میتوان توضیح داد؟
آجودانی ـ ببینید ،ما باید ابزاری میداشتیم تا این مسائل را رشد دهیم .همانگونه که شما در
پرسشاتان طرح کردید ،همة روشنفکرانی که در دورة آغاز جنبش مشروطیت حضور داشتند ،درست
است که به این مسائل فکر کردند و این آگاهیها را نسبت به زمان ،زبان و تاریخ بدست آوردند و
تالشی را هم آغاز کردند برای ایجاد هویت و شناخت میراث فرهنگ ملی ما ،اما تالش این
روشنفکران با توجه به آنچه بعد از  1899در ایران اتفاق افتاد به یک معنا اصالً قابل مقایسه نیست.
باین معنا که تالش عملی آنها چندان ثمربخش نبود ،هرچند تالش نظری آنها مفید بود ،اما
نتوانستند در عرصه عمل مثالً یک کتاب اساسی ترجمه کنند یا تحقیقات دست اول را ارائه دهند یا
مثالً آنچنانکه در دوره بعد از  1899میبینیم گوشههای تاریخ و فرهنگ ما را بطور دقیق و علمی
توضیح دهند یا تبیین و روشن کنند .آنچه که در دوره مشروطه اتفاق افتاد ،بیشتر فکر و اندیشه
چنین کارهائی بوده است .مثالً اگر عالمه قزوینی را در نظر بگیریم .او درست همان موقعی که
انقالب مشروطه در ایران اعالم میشود در فکر این است که در پاریس تاریخ جهانگشای جوینی را
تصحیح کند .ما وقتی نگاه میکنیم ،میبینیم که این تقارن خود نشان میدهد که انقالب مشروطه
و تحوالت قبل از آن ،کمکم زمینه را برای کارهای عظیم عملی در جهت شناخت بخشهای
مختلف تاریخ و فرهنگ ما آماده میکند .آنچه که در انقالب مشروطه و پیش از انقالب مشروطه
انجام گرفت ،تالش نظری بود که بیشتر سعی میکرد مدنیت جدید را برای جامعه ایرانی تبیین و
توضیح دهد .البته در همان دوره هم ما با کارهای ارزندهای روبرو میشویم ،مثالً میرزاآقاخان
کرمانی در «صدخطابه» برای اولین بار در معنای جدید از تاریخ ایران یک تحلیل عمومی ارائه
میدهد .آخوندزاده نیز با مکتوبات کمالالدوله و با نقدهایی که نسبت به گذشته کرد در واقع مسایل
جدید و نظری مهمی را نسبت به تاریخ ایران طرح کرده است .اما هنوز با تحقیقات دنیای علمی که
مبتنی بر تفکر ملی باشد که سعی کنند تحقیقات اساسی را در معنای جدید ارائه دهند ،فاصله داریم.
از  1899به بعد با ایجاد دولت مرکزی قدرتمند و ایجاد یک دولت نسبتاً مدرن ما وارد مرحلهای
میشویم که در واقع نخستینبار حکومتی با یک ایدئولوژی ملی در ایران و با نگاهی به فرهنگ
ایران و تاریخ ایران برسر کار میآید و هدفاش این است که سربلندی و تعالی کشور ایران را با
توجه به فرهنگ آن احیا کند .بنابراین وقتی برنامه یک دولت چنین چیزی باشد ،طبیعی است که
بخشی از توان مادی خود را در اختیار این پیشرفت قرار دهد .و این اتفاق در دوره رضاشاه صورت
میگیرد .در دوره رضاشاه بنیانهای سیاسی و بنیانهای اقتصادی جامعه منابعی را در اختیار
جریانهای فکری قرار میدهند تا بتوانند با نگاهی عمیق و گسترده به تاریخ و فرهنگ ایران در
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جهت تدوین یک هویت سیاسی ملی مبتنی بر همان تاریخ و فرهنگ بکوشند .مهمترین این منابع،
ایجاد دانشگاه در معنای جدید و ایجاد نظام آموزش و پرورش نوین ،یکسان و سراسری است .و این
کار در دوره رضاشاه اتفاق میافتد و ما میبینیم که روشنفکران بسیاری از گوشه و کنار ظهور
میکنند که در ادامه همان مشروطیت ایران سعی میکنند آن بنیانهای ذهنی و آن آرمانهای
نظری دوره مشروطه را با همان مبنا در این دوره به تحقیق بگیرند و بررسی کنند و این هویت
جدید را برای ایرانیان طرح کنند .وقتی میگویم هویت جدید ،منظور یک هویت کاذب و جعلی
نیست ،بلکه هویتی است مبتنی بر تاریخ و فرهنگ ایران .یعنی هرگوشه این هویت را رفتند و
کاویدند ،تاریخهای محلی را بازیابی و تصحیح کردند ،دیوان شاعران را منتشر کردند ،کتابهای
تاریخ ،کتابهائی که به زبان عربی بود ،کتابهایی را که به زبان اروپائی در مورد ایران بود ترجمه
کردند .از هرگوشه و کناری ماخذی یا منبعی و اندیشهای در ربط با ایران وجود داشت و به درک
تاریخ ایران و فرهنگ ایران کمک میکرد ،تدوین و ترجمه کردند و بکار گرفتند.
محمدامین ریاحی در گفتگوئی در توضیح نقش دولت در تشویق و رشد جریانهای فکری و
فرهنگی ،با اشاره به زندگی عباس اقبال نکته مهمی را مطرح میکند ،اقبال از خانواده تهیدستی بود
و زندگی خیلی سختی داشت و تحصیالتاش را از سن  14سالگی شروع کرده و مجبور بود از
کودکی کار کند و مادرش در واقع سرپرستی او را بعهده داشت .او که در همین دوره پهلوی رشد
کرد ،بعدها یکی از برجستهترین مورخان مملکت ما شد .محمد امین ریاحی در همان گفتگو یک
نکتهای را میگوید که مهم است:
«برآمدن او از میان خانوادههای تهیدست و گمنام و رسیدنش به چنان جایگاه بلند علمی باید
سرمشق جوانان باشد و برجای نهادن این همه آثار گرانقدر را از یکطرف نشانه روح و استعداد و
پشت کار او و از طرف دیگر نشاندهنده وضع زمانه زاینده پربار ایران مقارن با سالهای کودکی و
جوانی اوست».
این «زمانه زاینده» و «پربار ایران مقارن با سالهای کودکی و جوانی او» همان دورههایی است که
ما االن در موردش حرف میزنیم .یعنی دولتی که برسرکار است مشوق این تحقیقات است .دولت
بخش مهمی از توان اقتصادی و منابع الزم را برای این نوع تحقیقات فراهم میکند .نکتهای که از
محمدامین ریاحی نقل کردم که میگوید «زمانه پربار» و خالقی بود که اقبال در آن زاده شد و
نقشی را که راجع به زمانه اقبال مطرح میکند ،نظرش در اصل به همین مسئله است .به این مسئله
است که ما در واقع با دولتی سرکار داریم که امکانات الزم را به لحاظ عملی فراهم میکند .مثال
تاسیس دانشگاه مهمترین مسئله در ایران است .وقتی دانشگاه در ایران تاسیس میشود ،مفروض
اصلی این است که ما متناسب با دنیای جدید بتوانیم بنیانهای فرهنگی داشته باشیم که کار این
بنیانهای فرهنگی تحقیق ،بررسی ،ایجاد رابطه علمی و فرهنگی در جامعه باشد .رابطه علمی و
فرهنگی که در ضمن بتواند به رشد و گسترش اندیشه ملی نوین مدد رساند .بنابراین اگر منصفانه
بنگریم در حقیقت ایدئولوژی حکومت پهلوی هم در صدد احیای هویت تاریخی بود .در صدد آن بود
که ما این هویت تاریخی را درست بشناسیم .یا به یک معنا بازآفرینی کنیم .نه در معنای جعل آن!
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بلکه در معنای اینکه بفهمیم چهکسی بودیم ،چه بودیم و چه گذشته تاریخی و چه امکانات فرهنگی
داشتیم ،جهان را چگونه نگاه کردیم و بعنوان ایرانی چه نقشی در عرصه تمدن جهانی داشتیم .این
نقش محوری و نظری حکومتی بود که در دوران پهلوی شکل گرفت .ما چنین حکومتی را در
گذشته نداشتیم .حکومت پهلوی با این آگاهی تاریخی در ایران روی کار میآید و نقش رضاشاه
بخصوص در این مورد برجسته است و تالش گستردهای میکرد که از ملت ایران ،ملتی سربلند،
ملتی آشنا به گذشته و تاریخ خود بسازد .تجلی این را در بیرون جامعه هم میبینیم .ببینید اگر مثال
دانشگاه بوجود نیامده بود ،خوب اقبال که براحتی نمیتوانست از یک خانواده فقیر به تحصیالت
جدید دست پیدا کند و از محضر اساتیدی بهرهمند بشود تا بعد خودش به یکی از استادان مسلم این
دوره تبدیل شود .بنابراین اگر بخواهیم در اینجا یک هماهنگی ایجاد کنیم بین آن همه
ناهماهنگیها ،فکر میکنم امکانات اجتماعی تازهای برای جامعه ایرانی فراهم شده بود .این امکانات
کمک موثری بود به رشد تفکر فرهنگی و رشد این همه محقق و نویسنده که به طور مستمر سعی
میکردند که تالش بزرگشان این باشد که بنیانهای فرهنگ ملی را بشناسند و به شیوه جدید
تدوین و منتشر و در اختیار مردم ایران قرار دهند .این نقش موثری بود که حکومت پهلوی در این
امر داشت.
ــ محصول فعالیت های این دوره از روشنفکران ایران از نظر تعمیق و ارتقاء سطح فرهنگی و علمی
جامعه از چه درجه اهمیتی برخوردار بوده و چه جایگاهی دارند؟
آجودانی ـ اینجا اجازه میخواهم درکی را که از این دوره به طور شخصی تجربه کردم برایتان نقل
کنم .شاید انتقال این تجربه شخصی در این گفتگو ،مسائل نظری را که مطرح میکنم عمیقتر
نشان دهد .وقتی دوره قاجار را مطالعه میکردم ،متوجه شدم که در این دوره یکسری تاریخهای
عمومی گذشته را داریم .کتابها و تاریخهای محلی داریم که یک مفهومی از ایران و هویت ایرانی
در مقدمه این تاریخهای عمومی وجود دارد .حتی بسیاری تاریخهای اسالمی را با تاریخ ایران شروع
میکنند .منظورم این است که یک مفهوم مستمر از هویت ایرانی در این منابع تاریخی که از
گذشتگان باقی است کم و بیش حضور دارد ،اما ابعاد مختلف و محتوای این هویت تاریخی مشخص
نیست .به همین دلیل وقتی بعنوان نمونه دوره فتحعلی شاه یا محمدشاه را مطالعه میکنیم هنوز
اهمیت ایران جایگاه واقعی خود را ندارد .هنوز ایران تاریخی و فرهنگی در ابعاد مختلف شناخته شده
نیست .چنانکه یک کتاب تحلیلی دست اول در مورد تاریخ ایران نداریم ،که ابعاد مختلف تاریخ ایران
در استمرار آن بازنگریسته باشد یا بر سر هویت ایرانی به شیوهای آگاهانه و روشمند اندیشیده شده
باشد .وقتی من خود را در آن دوره قرار میدهم و به آن منابع نگاه میکنم متوجه میشوم که این
هویتی را که امروز دارم ،در آنجا نمیتوانستم این هویت را داشته باشم و یا بدست آورم .برای اینکه
این آگاهی های تاریخی نوین وجود نداشت .بنابراین در آن دوره با کشوری سرکار داشتیم که تعدادی
ادبا ،شعرا و محققان بشکل سنتی میآمدند و میرفتند ،شعر میگفتند .نامه مینوشتند و اهل علم و
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دانش هم آنچنان نبودند و اگر هم اهل علم و دانش بودند خودِ علم و دانش نیز در حوزههایی
محدود بود .یعنی عمومی نبود و با بدنه جامعه سروکاری نداشت .حال اگر کسی فلسفه میخواند ،یا
هر چیز دیگری میخواند در معنای علمی ارتباط بنیادی با بدنه جامعه نداشت و آنچه که بود کمی
ادبیات بود ،آنهم ادبیاتی که در واقع ادبیات رسمی بود و با زندگی مردم ارتباط نداشت .حال آنکه
میبینیم در دوره مشروطه ادبیات عمیقاً با زندگی مردم مربوط میشود .و مردم مخاطب نویسندگان
قرار میگیرند .ایرانی پیش از آن هنوز نمیداند دقیقاً چهکسی بوده است .مثالً در دوره فتحعلی شاه
هنوز به درستی نمیدانیم کوروش چهکسی بود و چه کارهایی کرد ،داریوش چه کسی بود ،حکومت
مادها چگونه حکومتی بود ،ساسانیان در معنای واقعی کلمه چهکسانی بودند ،چه کردند و
حکومتهای آنان برای ایران چه دستاوردهایی داشت .یا در دوران اسالمی چه نهضتهایی یا چه
جنبشهایی وجود داشت و چه کارهایی انجام دادیم ،ما اینها را در آن دوران نداریم و ملتی هستیم
که در یک رخوت تاریخی بسر میبریم .وقتی انقالب مشروطه میشود ،تازه شروع میکنیم ،گذشته
خود را شناختن و همانگونه که اشاره کردم نسبت به تاریخ ،نسبت به زبان ،نسبت به زمان
آگاهیهای تازهای پیدا میکنیم ،اما در این دوران هم با همه گرفته و گیرش ،با همه تحوالت
عظیمی که در آن صورت میگیرد که به نظر من در ایجاد معرفت جدید خیلی مهم است اما هنوز
تصویر روشن و دقیقی از خود و اجزاء پراکنده فرهنگ ایرانی در دست نداریم .حتی شعرای خود را
درست نمیشناسم .باور کنید تا آنزمان که تقیزاده اولینبار مقالهای تحقیقی در مجله کاوه در مورد
شاهنامه فردوسی منتشر میکند ،چهرة بزرگترین حماسهسرای ملی ما به قول محمد قزوینی در
چنبرهای از ابهام و خرافات و افسانهها پنهان بود .یعنی هیچ شناخت واقعی از کارش و حتی یک
نوشته تحقیقی در مورد شاهنامه یا خود فردوسی نداشتیم و وقتی تقیزاده اولین مقاله تحقیقی دست
اول را در بارة شاهنامه و فردوسی مینویسد ،قزوینی در نامهای که برای او میفرستد میگوید؛
آفرین برتو! آفرین که از درون کوه کوه و خروار خروار خرافه ،یاوه و پرتوپال کم کم چهره این
حماسهسرای ملی ما را مشخص کردی .وقتی به دوره رضاشاه میرسیم در واقع دولتی در ایران
بوجود میآید و نسلی پیدا میشود که از تفکر فرهنگی مشروطیت در ایران رسماً حمایت میکرد.
یعنی دولتی در آنروز در ایران شکل میگیرد که سعی میکند توان مادی خود را در اختیار نسل
جوان و محققان قرار دهد و اینها را تشویق کند که بتوانند برمبنای همان آگاهیهای تاریخی این
هویت ایرانی را به بیان درآورند و فرهنگ ما را مورد شناسائی قرار دهند .من خود این تجربه
شخصی را داشتم .وقتی در دوره قاجار قرار میگیرم گرچه میدانم ایرانی هستم اما هویتم مشخص
نیست .یعنی ایرانی بودن من مفهوم تاریخی و فرهنگی مشخصی ندارد .در دوره مشروطه کم و
بیش میفهمم که این هویت تاریخی چیست ،میفهم تاریخی دارم و باید تالش کنم که ایرانی
بودنم را بشناسم .یکی از تالشهای نهضت مشروطه تالشی است برای بازسازی ایرانیت در معنای
جدید .یعنی اینکه ما کجای جهان ایستادهایم ،که بودیم ،فرهنگ ما چه بوده و در درون این فرهنگ
چه چیزی میتوانسته از آن بیرون آید و چه برداشتی میتوانستیم از این فرهنگ بکنیم .این امر در
دوره مشروطه اتفاق میافتد .اما در دوره پهلوی است که در حقیقت با امکانات وسیعی که ایجاد
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میشود و چون دولت مدرن بر اساس خواستههای ملی و استقالل ایران تشکیل میشود و میخواهد
هویت مستقلی را ،هم در معنای سیاسی و هم در معنای فرهنگی از ایران ارائه دهد ،این دستاوردها
بیان عملی پیدا میکنند .چنین تالش آگاهانهای از مشروطیت آغاز میشود و در دوره پهلوی بیان
منسجم خود را به دست میدهد .در یکی از مقاالت در کتاب «یا مرگ یا تجدد» مقالهای در مورد
قزوینی نوشتم تا این تالش دردناک این نسل را نشان دهم ،نشان دهم که قزوینی و تقیزاده در
این دوره چگونه تالش می کنند که از گوشه و کنار این مملکت ذره ،ذره و نکته به نکته جستجو
میکنند تا آدمها و چهرهها را مشخص کنند .شاعران پارسی را معرفی کنند که چه کسانی بودند،
آثار آنها را پیدا کنند و معرفی نمایند ،تاریخهای محلی در واقع در همین دوره تصحیح میشوند.
یعنی تالش بزرگی از مورخان شکل میگیرد که این تاریخها را تصحیح نمایند .کتابهای مختلف
مینویسند ،تحلیلهای دامنهداری را بصورت عملی آغاز میکنند در نتیجه ما در دوره پهلوی با
محققانی سرکار داریم و با کتابهایی سرکار داریم که هرکدام از اینها بخشهایی از بنیان این
فرهنگ را برایمان بازگو میکنند .آنوقت در آنجاست که ما تازه میفهمیم چه کسی بودیم ،پدران ما
چه کسانی بودند ،گذشته ما چه بوده است .یعنی ما در معنای جدید کلمه کم کم تاریخ داریم،
تحقیقات ادبی در تاریخ داریم ،کم کم موسیقی داریم در معنای جدید ،نقاشی داریم یعنی یک
هماهنگی در این فضای تاریخی صورت میگیرد.
نکته دیگری را برایتان بخوانم .نکتهای است که خود عباس اقبال مینویسد« :در  1312موقعی که
نگارنده در پاریس بودم و از حسن اتفاق مصاحبت ذیقیمت بزرگان عالیقدری را که بر من سمت
استادی داشتند و دارند یعنی میرزا محمدخان قزوینی ،ذکاءالملک فروغی و میرزا ابوالحسنخان
فروغی نصیبم بود غالبا گفتگوی این موضوع در میان بود که به اتفاق یکدیگر به سبک تواریخی که
در فرنگستان و همکاری فضال فراهم شده است یک تاریخ عمومی برای ایران تهیه کنیم .و چندین
جلسه اوقات ما صرف ترتیب نقشه این کار ،اختیار روش و ترکیب وسایل و مقدمات آن کار شد».
یعنی این نمونه را که مشاهده میکنید اینها الاقل در این دوره به این نتیجه میرسیدند که یک
تاریخ عمومی برای جوانان تهیه کنند و بنویسند.
محمد قزوینی در باره تالیف تاریخی برای ایران طی نامهای به فروغی در آوریل  1382قمری 1317
شمسی مینویسد« :در باب تالیف ایران نظر اعتمادالدوله چیست؟ نمیدانم شاید هم نظر خاصی
اتخاذ نکرده باشد و بنایشان براین باشد که به رای سرکار یا بنده واگذار کنند .بهرحال به عقیده بنده
این کار خوب و الزمی است و من خود همیشه در این فکر بودهام اما گرفتاریهای بیمعنی من تا
کنون نگذاشته است برای اجرای این نیت فکری بکنم».
بعد فروغی هم جواب میدهد و میگوید؛ بسیار کار اساسی است و من هم فکر میکنم که ما باید
چنین کاری را انجام دهیم .نگاه کنید ،این نگرش زمانهای است که تازه دارد شروع میکند برای
مردم تاریخ عمومی بنویسند که این مردم از تاریخ خودشان ،از فرهنگ خودشان آگاه شوند .این
تالش ،تالشی است آگاهانه .یعنی اگر نگاه کنیم به همان مقاله قزوینی در کتاب «یا مرگ یا
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تجدد» دقیقاً نشان میدهد که اینها چگونه تالش میکنند و به هم کمک میکنند تا این متون را
پیدا کنند ،در کتابخانهها میگردند تا ،هرجا کتابی در مورد ایران هست و هر جا نوشتهای در مورد
ایران هست پیدا کنند و اطالعات را جمعآوری کنند .اصال خود این داستان بسیار جالب است و من
بدلیل عالقه شخصی آنرا دنبال کردهام .مثالً چگونه ابوشکوری بلخی را ابتدا شناختند ،شرح حال
دقیقی ،طوسی را مثالً از چه منابعی و چگونه استخراج کردند .اینها امروز نشانههایش وجود دارد.
اینها در مکاتباتی که با هم داشتند مثالً تقیزاده یک نکته را پیدا میکرد و برای قزوینی مینوشت،
و قزوینی هم ماخذ دیگری را پیدا میکرد و برای تقیزاده مینوشت و سرانجام همین مبادالت
تبدیل میشد به مقاالتی در مورد شخصیتهای فرهنگی و تاریخی جامعه ایران .خوب تالش عظیم
و گستردهای را در این دوره ما شاهد هستیم و نسلی از محققان و نویسندگان و مورخانی پیدا
میشوند که در گذشته تاریخی ایران سابقه نداشت .این هماهنگی ،اینکه چندین نفر در زمینههای
مختلف با هم بنشینند فکر کنند و بنویسند و یک نگاه ملی پشتوانه همه این تحقیقات و نگارش
باشد .در این معنا در تاریخ ایران وجود نداشت برای اینکه اصال نگاه ملی در این معنا وجود نداشت و
این نگاه جدیدی است .و چون یک نگاه جدیدی است ما با یک پدیده جدیدی در این دوره
روبروئیم.
ــ بازخوانی و تصحیح متون چه ادبی ،چه تاریخی ،یا علمی ،ترجمه زبانهای باستانی یا ترجمه و
پژوهش منابع تاریخ ایران از زبانهای دیگر از جمله زبان عربی در هر صورت یک رویکرد گسترده به
گذشته و به اعماق تاریخ کشورمان بود .آیا اینهمه پرداختن بهگذشته و به تاریخ آنهم در مقطعی که
بعنوان یکی از مراحل آغازین حیات اجتماعی نوین جامعه ما ارزیابی میشود ،حامل تناقض نیست؟
آجودانی ـ این سئوال هم یکی از نکات مهمی است که شما مطرح مینمائید .یکی از پرسشهای
کلیدی و پراهمیت است که مطرح میشود .یکی از تناقضاتی که در سرنوشت روشنفکری در دوره
مشروطه وجود داشت و اصال سرنوشت روشنفکری ایران با این تناقض شروع میشود این است که
روشنفکران ایران در دوره مشروطه در برخورد با حکومت قاجار و استبداد حکومت قاجار و برخورد با
جامعه سنتی ،پناهگاه شان دستاوردهای مدنی جوامع غربی بود مثل پارلمانتاریسم ،قانون ،مدرنیسم،
راهآهن ،مدرسه ،دانشگاه ،ایجاد مجلس ،ایجاد دولت قانونی و ...این خواستهها را از منابع تجدد غربی
اخذ میکردند و با این خواستهها با استبداد قاجار مبارزه میکردند .اما این روشنفکری سرنوشت
دردناک دیگری هم داشت .آن هم این بود که آنها روشنفکران یک کشور عقبمانده بودند .در آن
شرایط از طرف دیگر با تجاوزات و مداخالت استعمار دولتهای غربی بخصوص روس و انگلیس هم
مواجه بودند .و به این دلیل در برابر تمدن غربی قرار میگرفتند .در این رو در روئی میخواستند
بگویند که ما چهکسانی هستیم .برای گفتن آن ،به گذشته باستانی خود بازگشت میکردند و چون
دوران اسالمی را دوران سرافکندگی و انحطاط تاریخی ایران تلقی میکردند در برابر کشورهای
غربی به این می بالیدند که ما ایرانی هستیم ،در دوران هخامنشی اینگونه بودیم .در دوره ساسانی
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شکوه تاریخی ما خیره کننده بوده است و ...در حقیقت در برابر غربیها وقتی میخواستند از خودشان
تعریفی ارائه دهند ،بازگشت می کردند به گذشته باستانی خود ،به گذشته پرافتخار و غرورآفرین
باستانی خود .چون گذشته اسالمی را غرورآفرین و سربلند نمیدانستند ،غرق در این گذشته
میشدند .به همین دلیل روشنفکری در این دوره از یک سو چشم به تجدد دارد و به دستاوردهای
مدنی جدید ،از سوی دیگر با یک پای در گذشته گیر کرده و مرثیهسرای آن گذشته است .حتی بعضاً
در این فکرند که آن گذشته تاریخی و شکوه تاریخی را احیا کنند .خوب این یک تناقض است .خوب
شما نمیتوانید از یک سو متجدد باشید ،از سوی دیگر در پی احیا گذشته تاریخی باشید .ولی این
تناقض با توجه به شرایط تاریخی آنزمان قابل درک است .یعنی آنجائی که ایرانی در برابر استبداد
خودی می ایستد ،مرجع و ماخذش تمدن غربی و دستاوردهای مدنی جدید بود ،و آنجا که در برابر
استعمار یا دولتهای غربی میخواست خودی نشان دهد مرجع و بازگشتاش به تاریخ باستانی و
غرورآفرین گذشته خودش بود .بهمین دلیل این تناقض را داشت و در عمل هم میبینیم بیشتر
اینها ناسیونالیستهایی هستند که عمدتا حتی در مورد گذشته باستانی خود اغراق هم میکنند .این
عالقه و عشق و نوستالژی عمیقی را به گذشته نشان میدهد .حتی صادق هدایت ،بعنوان
روشنفکری که مدرن است و داستانهای مدرن مینویسد« ،بوفکور» را مینویسد بازهم میبینید
در تمام این نوشته ها عشق سوزان و عمیقی نسبت به ایران باستان و گذشته باستانی و نفرت عمیقی
نسبت به دوران اسالمی دارد و در واقع دوران اسالمی را عامل همه بدبختیها و انحطاط ما میداند.
حتی خود «بوفکور» به اعتقاد من که این همه در موردش بحث کردهاند با همین اندیشه
ناسیونالیستی نوشته میشود .جالب است که «بوفکور» در سال  1315در دوره رضاشاه نوشته
میشود.
یکی از مفاهیمی که ناسیونالیستهای این دوره خلق کردهاند ،مفهوم زمان بود .بدین معنا که در این
دوره تاریخی این روشنفکران ،تاریخ را در دو زمان میبینند .یک زمان ،زمان گذشته است و این
گذشته پر از رونق و شکوه است .یک زمان ،زمان حال است و این زمان از  1411سال پیش شروع
میشود و تا آن دورهای که این روشنفکران حرف میزنند ادامه پیدا میکند .یعنی زمان حال به
معنای فقط زمان معاصر زمانی که در آن زندگی میکنند نیست .زمانِ حالِ این روشنفکران از دوران
حمله اعراب است .در واقع حال و معاصرشان یکی و  1411سال است .و این مدت تماماً نشانه
انحطاط است و آن زمان گذشته زمان درخشندگی است .این مفهوم دو زمانی ساختار اصلی
«بوفکور» هم است .یعنی در «بوفکور» ـ اگر دقت کنید ـ راوی ،گلدان راغه را که پیدا میکند
یادگار قدیم شهر ری است .و آن گلدان راغه ،مظهر عشق و عالقة راویِ «بوفکور» به گذشته
است .این گلدان در دوره اسالمی در چنگ و در سر سفره پیرمرد خنزپنزری قرآن خوانی است که
هرشب از الی دندانهایش آیههای عربی بیرون میآید .ببینید در واقع در «بوفکور» هم ما این
حسرت تاریخی را میبینیم .در دوران اسالمی پیرمرد خنزپنزری نه تنها گلدان راغه که به اصطالح
حاصل تمام شکوهمندی تاریخ و فرهنگ ایران است را در دست دارد ،بلکه لکاته زن راوی نیز
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همبستر این پیرمرد خنزرپنزری است .و این زن که مظهر زن ایرانی در دوره اسالمی است و صورت
دیگری از دختر اثیری سمبل دختر ایرانی باستانی است ،بیش از همه و بین همه کسان به این
خنزرپنزری وابستگی دارد .در حقیقت وقتی به «بوفکور» هم که مینگرید ،همه چیز در حیطه
نابودی و دو زمانی است و سرانجام هم وقتی راوی چشم باز میکند میبیند که پیرمرد خنزرپنزری
در حال دور شدن است ولی گلدان راغه همچنان زیر بغل اوست .در جریان داستان هم زن او یعنی
لکاته هم در چنگال پیرمرد خنزرپنزری و عاشق اوست .بدین ترتیب مظهر دو عشق راوی ،یعنی
عشق او به ایران باستان که در کوزه راغه تجلی پیدا میکند و عشق او به زن ایرانی که در لکاته
متجلی میشود ،تماماً در اسارتِ پیرمرد خنزپنزری قرآن خوان است .منظور من این است که این
تناقض در جریان روشنفکری عمیقاً وجود داشت .ولی وقتی به دوره پهلوی میرسیم این تناقض
شکل دیگری عمل میکند .ما با حکومت پهلوی وارد مرحلهای از تاریخ میشویم که آن مرحله،
ایجاد دولتهای ملی در معنای جدید است .اما ایجاد دولت جدید در معنای ملی در هوا امکانپذیر
نیست .باید تاریخ ،فرهنگ و گذشتهای داشته باشیم .باید بگویم که بودیم ،از ملت خودمان تعریف
ارائه دهیم .بنیانهای ملی خودمان را بشناسیم .ما از قدیمیترین ملتهای صاحب تاریخ در این
منطقه بودیم ،بقول هابسام که در مصاحبهای رادیوئی در مورد مسئله ترکیه و ایران و ویتنام صحبت
میکرد there was an Iran :یعنی ایران وجود داشت ،ایرانی بود و احتیاج نبود که چیز جدیدی بنام
ایران بسازند( .چنانکه ترکها ترکیه را ساختند یا دیگران عراق و پاکستان را ساختند) وقتی ایرانی
وجود داشت باید این ایران را می شناختند و چون در آن زمان هم ما در محدودهای از تاریخ بودیم که
میخواستیم دولت ملی در معنای جدید تاسیس کنیم .بنابراین باید این گذشته تاریخ بازآفرینی
میشد و شناخته میشد و اینجا تالش شرافمندانه و حتی دردباری را میبینیم که آغاز میشود .از هر
گوشه و کنار ایرانیهای اهل قلم و فکر ،در صدد این هستند که این گذشته تاریخی را بازآفرینی
کنند .و این ناگزیر بود .و این سرگذشت ناگزیر تاریخی ما بود .یعنی نمیتوانستند با توجه به کشوری
با گستردگی تا ریخ ایران و غنای فرهنگی آن ،دولت ملی در معنای جدید بوجود آورند ولی هویت
ملی و بنیان های تاریخی و فرهنگی آن را نشناسند .همین بود که این تالش گسترده در این دوره
شروع میشود و شناخت این گذشته باید انجام میگرفت .این واقعیتی بود که باید انجام میگرفت.
آنچه اتفاق میافتد این است که تمام تالش روشنفکری این دوره در پی ایجاد همین هویت و
شناخت بنیان های ملی است .حتی به اعتقاد من هویت متعادلی را هم از خود و تاریخ و فرهنگ
ایران بوجود میآورند و بر خالف تبلیغاتی که میکنند اساس آن جنبه شووینستی نداشت .اگر
جریانهای کوچکی هم بودند که تمایالت ایرانیگری افراطی و یا فارسیگری داشتند .اما واقعیت
این است در کل ،این تحقیقات عاری از این جنبهها بود و جنبههای تعادل را در خود داشت .و سعی
میکرد از ایرانی بدون در نظر گرفتن مسایل قومی ،نژادی و حتی دینی و مذهبی یک چهره واقعی
تاریخی ارائه دهد .اما اشکالی در اینجا وجود داشت .شما دولت ملی را در دنیای مدرن بوجود
میآورید .درست است که یکطرف آن رو به گذشته تاریخی و بنیانهای ملی دارد و طرف دیگرش
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باید رو به آینده داشته باشد .یعنی بیشتر از آنچه که به گذشته پرداخته میشود باید به آینده پرداخت.
یعنی به موقعیت ما در جهان معاصر .ما در این دوره تاریخی متاسفانه این غفلت یا ابهام را مشاهده
میکنیم .یعنی یک غفلت تاریخی ،و یک خالء حضور دارد .ما در دنیای مدرن بسر میبریم،
بنیانهای یک دولت ملی را پی ریزی میکنیم ،فرهنگ ملی را تدوین میکنیم ،تاریخ آن را
میشناسیم ،اما نسبت خود را با جهان مدرن تعریف نمیکنیم .موقعیت خودمان را با دنیای مدرن
تعریف نمیکنیم و چون تعریف نمیکنیم در نتیجه تحقیقات و تالیفات و اندیشه هم نمیکنیم و به
همین دلیل همه تحقیقات در یک جائی عمیقاً متمرکز میشود و نسلی را بوجود نمیآوریم که این
نسل در ضمن اینکه این آگاهیهای تاریخی را دارد این دلبستگیها را دارد و بنیانهای فرهنگ
ملی را تدوین می کند ،بتواند نگاهی هم به موقعیت ما در جهان داشته باشد و نوع رابطه ما را با
دنیای مدرن توضیح دهد و برسر آن بیاندیشد و برنامه داشته باشد برای دنیای مدرن که چه کار باید
انجام دهد .بهمین جهت ارتباط عمیق و بنیادی ما با دنیای مدرن شکل نمیگیرد .البته منظور از این
ارتباط عمیق و بنیادی ارتباط اندیشه شده است .در نتیجه دولت مدرن را براساس مفهوم «استقالل»
شکل میدهیم ،نه براساس مفاهیم دموکراتیک .یعنی مدرنیسم ،دموکراسی و ارزشهای فرهنگی
مدرنیته در سایه قرار میگیرد و آنچه که اهمیت پیدا میکند مدرنیزاسیون است.
ــ اگر بخاطر داشته باشید ،در گفتگوی قبلی با تالش ،اشارهای داشتید به «زنده شدن خاطره
تاریخی ما» در عهد صفویه و گسترده شدن مرزهای کشور و رساندن آنها به مرزهای عصر
ساسانی .همچنین به محدود و بسته ماندن ایران در مجاورت با «دو دشمن سنی» (ازبکها و
عثمانیها) و تالش صفویان در تمایز و تفکیک ایران بیاری مذهب شیعه و معرفی خود ـ در دنیای
کالسیک ما ـ با «هویت شیعی در برابر جهان سنی» .بنا بر نظر شما همین هویت مبنای هویت
تاریخی ما تا هنگام ورودمان به دنیای مدرن و تا انقالب مشروطه بود .که این هویت با دنیای مدرن
همخوانی نداشت.
آیا مجاز هستیم از این دیدگاه شما به مسئله رویکرد تاریخی گسترده و تکاپوی شدید در زمینة
جمعآوری اسناد و متون تاریخی ،ایجاد نهادهای حفظ آن و تأسیس مراکز پژوهشی و تاریخنگاری
دوره رضاشاهی بنگریم و مجموعه آنها را تالشی جدید در تبیین دوباره و شاید نوینی از «هویت
ملی» در راستای جهان مدرن ارزیابی نمائیم؟
آجودانی ـ من باید نکتهای را در اینجا توضیح دهم ،همانگونه که شما اشاره داشتید هویت ما در
دوره قاجار و پیش از آن هویت شیعهای بود .اما ما با حکومت پهلوی در واقع هویت مدرن را تدوین
می کنیم .یعنی تمام تالش این روشنفکران همین مسئله بود و اصال دولت ملی از همین جا آغاز
میشود .یعنی ما نمیتوانیم دولت ملی بوجود آوریم بدون اینکه بنیانهای فرهنگی این دولت ملی را
شکل داده باشیم .این هویت جدید در واقع خلق میشود که جایگزین هویت قبلی شود که متناسب
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با دنیای جدید است .ما با ایجاد همین هویت جدید توانستیم دولت ملی بوجود بیاوریم ،استقالل
بیابیم و استقالل مملکت را حفظ کنیم .این بحث سرجای خود کامال درست است .اما مشکل
کجاس ت؟ ما تمام تالش خود را انجام دادیم ،هویت جدیدی بوجود آوردیم که در واقع بنیانهای
دولت ملی را شکل می دهد و پشتوانه نظری و فرهنگی یک دولت ملی هستند و از لحاظ شهروند
ایرانی یک مفهوم تاریخی دارد که ما بعنوان ایرانی خودمان را میشناسیم و بعنوان ایرانی وارد
عرصه دنیای جدید میشویم .این بخش مهمی از پروسهای است که باید شکل بگیرد و شکل هم
گرفت .اما اینها تمام کار نیست .این در واقع بنیانهای اساسی کاری است که در دنیای جدید باید
پیریزی میکردیم و از خود تعریف میدادیم ،تا دولت ملی را شکل میدادیم .اما بعد از آن باید بر
سر ارتباطمان با دنیای مدرن و تحوالت پیشروی آن میاندیشیدیم ،یعنی باید بر سرِ تنظیم رابطه
خود با تجدد وارد مرحلة اندیشیدن میشدیم .در بخش اول وارد اندیشیدن شدیم؛ این همه محققان
شب و روز تالش کردند که چگونه این هویت را از تکه پارههای مختلف جمعآوری کنند و شکل
واقعی تری از آن را ترسیم نمایند .فکر اندیشه ملی در این دوره شکل گرفت ،یعنی مجالتی که
بوجود میآمده ،مضامینی که در آنها طرح میشدند نشاندهندة همین تفکر اندیشه شده است .مثالَ
اگر مجله آینده را که دکترمحمود افشار تاسیس میکند و یا مجله یادگار عباس اقبال یا مجالتی
مثل دانشکده ،نوبهار و ...در نظر بگیرید ،اینها با همین مبنای فکری بوجود میآیند .مثالً کسروی
برای نخستینبار مهم ترین مقاالت تاریخی خود را در مورد تاریخ طبرستان و خوزستان در مجله
هفتگی نوبهار بهچاپ میرساند .امروز تمام اسناد و مدارکی که در اختیار ماست ،اندیشه ملی را در
تمام آثار متفکران ،محققان و نویسندگان این دوره نشان میدهد .مثال در کارهای فروغی آگاهی و
اندیشه ملی را میبینیم در مورد تقیزاده و یا قزوینی مشاهده میکنیم که با چه تالش دردناکی
شروع میکنند تا هویت ایرانی را برمبنای تاریخ و فرهنگ ایران توضیح دهند .اما این یک طرف
قضیه بود .این مربوط به ما و خود ما بود .یعنی آگاهی ما بود ،تاریخ ما بود و فرهنگ ما بود .اما
طرف دیگر قضیه این بود که حاال که میخواستیم با این هویت که دیگر هویت دینی و شیعی نبود
وارد دنیای جدید شویم و با دنیای جدید بنام ملت ایران رابطه برقرار کنیم ،باید بر سر نوع این ارتباط
هم میاندیشیدیم ،اینجا هم باید تعریفی از ارتباط خودمان با آنها ارائه میدادیم...
ــ آیا اندیشههایی که در آن زمان از سوی روشنفکرانی نظیر تقیزاده ،مشفق کاظمی و دیگران از
جمع «برلینیها» یا کسانی نظیر آنها گفته و اشاعه داده میشد برای توضیح چگونگی رابطة ما با
جهان غرب کافی نبود؟ آیا آن نوشتهها نمیتوانستند موضوع تفکر و تعمق قرار گرفته و راهگشای
آینده باشند؟
آجودانی ـ این اندیشهها و ایدههای پراکنده را کافی نمیدانم .این ایدهها و اندیشهها یا تمامتخواه
بودند (مثل نظریه افراطی تقیزاده) یا تقلیلگرا بودند ،غرب را در کلیت آن نمیدیدند .بدین معنا که
اینها همگی تالشی است که میخواهد ما را وارد دنیای جدید نماید .صفحات روزنامه کاوه یا
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نوشتههای ایرانشهر و نویسندگان آن دوره مثل تقیزاده و امثال وی نشاندهندة این آگاهی تاریخی
است که تماماً تالش میکنند یک هویت جدیدی بیافرینند و ما را ،با دنیای جدید آشنا سازند .و در
این بحث ها نیز صحبت بر سر این است که ما چه چیزهائی را باید از غرب بگیریم و چه چیزهائی را
نگیریم .اما به اعتقاد من یک اندیشه ملی در چگونگی برخورد ما و مناسبات ما با دنیای جدید شکل
نگرفت .یعنی ما متفکران آن را پیدا نکردیم .آنچه را که شما اشاره کردید تالشهای جسته و
گریختهای بود که نمونههایی از آن را شما اشاره کردید و حتی در نوشتههای شادمان وعباس اقبال
هم میبینیم و تقریباً در همه نوشتههای این دوره میبینیم .اما جالب است که در کنار آن ،از طرف
این روشنفکران مدام توصیه می شد که فریب ظواهر غربی را نخورید ،تکنولوژی ،دانش آنرا اخذ
کنید .ولی واقعیت این است که این ظواهر زندگی غربی با همین بنیانهای غربی ارتباط دارد.
نامهای از عباس اقبال میخواندم که به یکی از شاگردان خود نوشته بود؛ به غرب که سفر میکنی
درون پاپهای غربی نرو ،دانسینگ نرو و هرزگیها را نبین .اینها را بعنوان نهادهای هرزگی
میدیدند و حرف مهمشان این بود که علم غرب را بگیرید ،تکنولوژی غرب را بگیرید ،متدولوژی را
از غرب بیاموزند و این قبیل مسائل را وارد فرهنگ ایران کنید ،اما به دموکراسی و به مدرنیسم و در
مجموع به اندیشههای مدرن چندان اهمیت نمیدادند.
ــ به نظر میرسد باید بین این افراد تفکیک قائل شد .بعنوان نمونه تقیزاده حتی بعدها که در مورد
جملة معروفش (از سر تا پا باید غربی شویم) مورد فشار و مؤاخذ قرار میگیرد ،با وجود آنکه موضع
آن سخن را بعنوان تندروی مورد نقد قرار میدهد ،اما اعتبار اصلی آن را که تأئید برضرورت آموختن
از غرب است رد نمیکند.
آجودانی ـ تقیزاده هم همین حرفها را زده ،او بعدها در جاهای دیگر همین حرفها را میزند و
می گوید؛ باید از غرب تکنولوژی ،علم و دانش و صنعت را گرفت .حتی آن حرف معروف تقیزاده هم
حرف واقعبینانهای به لحاظ تاریخی نبود .یعنی ما هرگز نمیتوانستیم مثل غرب شویم .کشوری که
تاریخ دیگری دارد ،فرهنگ دیگری دارد هرگز نمیتوانست سرتا پا غربی شود .برنامة غربی شدنمان
چه بود؟ مثالً نمونهای که تقیزاده ارائه میدهد جالب است .یکی از آن برنامهها تشویق ورزش در
مدارس است .خیلی تشویق میکند که ورزش مانع میشود که تریاکی ،بنگی و معتاد بوجود آید.
ببینید اینها با اندیشه متفاوت است .تازه به آن دیدگاه تقیزاده به لحاظ تاریخی ،جامعهشناختی
انتقادهای اساسی وارد است .اگر بر سر این حرف تقیزاده اندیشه شود ،آن موقع بحران این نحوة
تفکر را بهتر خواهیم دریافت .به صرف اینکه ما از مردم بخواهیم سرتا نوک پا غربی شوند ،این
کاری را حل نمیکند .اوال که به لحاظ تاریخی امکانپذیر نبود .ما از دو میراث تاریخی و متفاوت
میآمدیم با سرچشمههای متفاوت .و شرایط تاریخی درک مفاهیم جدید را نداشتیم و هنوز هم به
اعتقاد من در فهم آن مشکل داریم .بنابراین ما باید موقعیت خودمان را اندیشه شدهتر در دنیای
مدرن و رابطهامان را با دنیای مدرن تدوین میکردیم .تقیزاده از یکسو میگوید؛ باید از سر تا نوک
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پا غربی شویم و به قول شما بعدها هم میگوید این نظریه افراطی بوده ولی از طرف دیگر جمع
کثیری از اینها می گویند ما باید فقط علم و دانش و تکنولوژی و متدولوژی غربی را بگیریم و فریب
ظواهر غربی را نخوریم که بیشتر جنبه اخالقی دارد .در حالیکه دانسینگ و پاپ بخشی از نمودهای
جامعه مدنی در غرب هستند .یعنی بخشی از بنیانهای آزادیهای فردی و اجتماعی مردم را نشان
میدهد .این نهادها روابط اجتماعی را تنظیم میکنند .همین پاپهای غربی خود یک نهاد است
برای ایجاد ارتباط و ارتباط آزاد مردم .بنابراین با نادیده گرفتن این مباحث و با نیاندیشندن بر سر
این ها نتوانستیم تعریفی ملی از رابطه خود با دنیای جدید ارائه دهیم که جزء برنامه درازمدت مردم ما
در همگامی با دنیای مدرن باشد .بعنوان نمونه وقتی به سیستم آموزش و پرورش ایران برگردید
میبین ید که چنین چیزی در آن وجود ندارد .یعنی در سیستم آموزش و پرورش ایران که من و شما
در آن درس خواندیم در مورد تاریخ خودمان ،از گذشته ادبیامان میآموزیم ،اما اینکه چه رابطهای
باید با دنیای مدرن داشته باشیم بحث اساسی در آن وجود ندارد.
به آثار پورداود نگاه کنید ،او با عشقی شگفتانگیز به ایران و فرهنگ ایرانی تمام اوستا را به شکل
جدید تدوین و ارائه میدهد .بخش مهمی از زبان ما را شناسائی کرده ،بخشی از میراث زبان باستانی
و زبان پهلوی را به ما شناسانده ،همه اینها بخش جدید هویت ماست .ما تمام این زمینهها را با
موشکافی درست انجام دادیم ،اما نتوانستیم در باره موقعیت خود و این هویتی که ساختیم با دنیای
متجدد ارتباط برقرار کنیم و اینکه چگونه برنامهریزی کنیم که این دستاوردهای تجدد با توجه به
فرهنگ و سنتهای ما در جامعه ما شکل مدنی و پایدار بخود بگیرند و در نظام آموزش و پرورش
ما ،در اندیشه و گفتمان ما متبلور شود .در اینجا نتوانستیم اندیشه سازندهای ارائه دهیم .و این خود
باعث این همه بحران در مراحل بعدی تاریخ ما شد .در دوره مشروطه و دوره رضاشاه در بین
روشنفکران نوعی شیفتگی نسبت به تمدن غربی میبینیم .ولی به دوره محمدرضاشاه که میرسیم،
روشنفکران ما ضد غرب میشوند ،یعنی در بنیان تفکر و اندیشه سیاسی ما از چپ گرفته تا اندیشه
سیاسی میانه ،مفهوم غربزدگی ،غرب امپریالیزم و ...عمده میشود .اینها همه نشاندهنده
سردرگمی جامعه ماست .در دوره رضاشاه این تالش آغاز شد که اندیشه نوینی تدوین کنند .اما در
دوره پهلوی دوم حتی دولت هم نتوانست این مناسبات جدید ما را تنظیم کند و بیان فرهنگی ـ
تاریخی از آن ارائه دهد .بنابراین اگر ما در دوره جدید نتوانستیم برای هم گامی و فهم و درک دنیای
مدرن و ارتباط خودمان با آن یک برنامه درازمدت ارائه دهیم حاصل آن همین میشود که امروز
میبینیم .انقالب اسالمی را مشاهده کنید ،ببینید ما به کجا کشیده شدهایم! یعنی نگاه قهرآمیز ما به
مدنیت غرب چه شکل فاجعهباری به خود گرفت .همینجائی که من و شما با هم صحبت میکنیم
با وجود اینکه منابعی در اختیارمان نیست ،حداقل به خودمان به تربیت خودمان به برداشتهای
عاطفی خودمان در دوران پهلوی مراجعه کنیم .ما آگاه و ناخودآگاه یک ضدیتی نسبت به جهان
غرب داشتیم .و این در حالی بود که غرب را هم درست نمیشناختیم یعنی بر خالف اشتیاقی که در
دوران مشروطه و رضاشاه نسبت به غرب وجود داشت و ما استمرار آن را در آن دوره میبینیم ،اما در
دوره های بعدی این اشتیاق جای خود را به برخوردهای خصمانه داد .خوب این برخورد خصمانه
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ریشههایش در کجاست؟ ریشههای آن در همان جائی است که ما نتوانستیم یک فهم مدرن و جدید
از ارتباط خود با دنیای غرب ارائه دهیم .صرفا با اندیشه ملی و دولت ملی در ایران نمیتوانستیم
پاسخگوی این مسائل باشیم .به همین جهت فاصلهای بین نسل بعد با محققانی که من و شما از
آنها یاد میکنیم و این همه برای آنها احترام قائل هستیم ایجاد میشود .محققانی که حقیقتا هم
همگی واجد احترامند ،و گوهرهای تابناکی هستند .مینوی میگوید؛ به نظر من قزوینی و تقیزاده دو
بنیان از بنیانهای ملی ما هستند و من هم با مینوی هم عقیده هستم .یعنی فکر میکنم اینها در
پایهریزی ایران جدید و مفهوم ایران جدید و بنیان هویت ملی معتدل نقش موثر و بسزائی داشتند.
اما ما وقتی به دوره جدیدتر که میرسیم میبینیم چون این رابطه :رابطه ما با تجدد غرب بصورت
اندیشیده شده در فرهنگ ما جای خودش را باز نکرده و تنظیم نشده و در بنیانهای آموزشی ما
گسترش پیدا نکرد کم کم فاصلهای بین این نسل از روشنفکران و نسل جدید ایجاد میشود که در
دوره پهلوی دوم رشد کردند .در دورههای ما قزوینی را مسخره میکردند! روشنفکری ایران در این
دوره او را مسخره میکرد! فروزانفر را «نبش قبرکن» تلقی میکرد .در مورد نفیسی هزار ناپسند
دیگری میگفت و به همه اینها برخوردی داشتند ،که اینها دارند «نبش قبر» میکنند و با دنیای
جدید مربوط نی ستند .اگر ما بر سر این مسائل فکر کنیم و کار ما اندیشیدن بر سر تاریخ باشد آنگاه از
طریق اندیشیدن میتوانیم این مشکالت را کم کم پیگیری کنیم .یعنی با طرح همین پرسشها
میتوانیم کم کم به پرسشهای اساسیتری دست پیدا کنیم .اگر نمیتوانیم جوابی بیابیم ،میتوانیم
الاقل به پرسشهای اساسیتری دست پیدا کنیم که بخشی از وقایع را برای ما روشن کنند .بنابراین
به اعتقاد من تصادفی نیست که در دوره پهلوی دوم ما با یک برخورد قهرآمیز با غرب و با نوعی
تسویهحساب با آن روبرو میشویم و معتقدیم که دنیای غرب باعث بدبختی و انحطاط بود و مفهوم
غربزدگی یا مفهوم امپریالیزم را از آن بیرون میکشیم و به بازیابندگان هویت تاریخی و فرهنگی
خود با نگاه خشمآلود و تحقیرآمیزی نگاه میکنیم .این نگاه خشمآلود و تحقیرآمیز نگاه ،غیراصولی و
غیرمنطقی و بیپایه و مایهای بود ،اما ریشه در کجا داشت؟ ریشه در آن داشت که آن نسل درخشان
محققانی که من و شما از آنها یاد میکنیم و در واقع بازیابی تاریخ و فرهنگ خودمان را مدیون
تالش شرافتمندانه آنها هستیم ،این فرصت تاریخی را پیدا نکردند که بر سر رابطه ما با دنیای
جدید بیاندیشند و این اندیشه را هم بعنوان طرح ملی برای ورود ما و استمرار حضور ما در دنیای
جدید به بنیانهای فرهنگی و در تداوم آن به ما منتقل نمایند.
ــ شاید این وظائف در همه جهاتش تنها بر عهدة آن نسل نبوده است .شاید این کوتاهی از نسل
بعدی ـ نسل مستقیم آنها ـ بود که این تفکر را تداوم نبخشید .شاید تحت شرایط جدید جهان،
درگیریهای سیاسی داخلی ایران و پیدایش و همهگیر شدن ایدئولوژیهای جدید از انجام این
وظیفه بازداشت و نتوانست راه گذشته را ادامه دهد.
آجودانی ـ ببینید این صحبتها دیگر جنبه اخالقی بخود میگیرد که من ناگزیرم با آن مخالفت کنم.
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قصد ما تحلیل تاریخ است نه محاکمه متفکران و پدرانمان .ما داریم تحوالت تاریخ را توضیح
میدهیم .یعنی مسیر تاریخ را توضیح میدهیم .به اعتقاد من آنها در مرحلهای بودند ،که مرحله
تشکیل دولت ملی بود .مرحله تشکیل دولت ملی نیاز به هویت ملی ،تاریخ ملی و فرهنگ ملی دارد.
آنها این کار را بدرستی انجام دادند .این تالش بزرگ را به سرانجام رساندند .اما این اتفاقات در
مملکت ما خیلی سریع پیش میآید .در مملکتی با آن تاریخ رخوتناکی که هم از جهان بیرون ،هم
از ریشة خودش بیخبر بود .همان گونه که اشاره کردم هیچ اطالعی اصولی نداشتند که تاریخ واقعی
باستانی ما چیست .حتی در مورد دورة اسالمیامان تاریخ تحلیلی نداشتیم .یعنی تاریخی که
جمعبندی اصولی از تاریخ ایران کرده باشد .در دورة قاجار تا عصر ناصری ما هرچه داشتیم تاریخهای
قدیمی بود که تکرار میشدند .تحلیلی وجود نداشت .ولی در این دوره تحلیل تاریخی جدید داریم.
وارد مرحلة تاریخنگاری نوین میشویم .اینها دستاوردهای درخشانی هستند .ایران نوین با این
مسائل آغاز میشود .هویت ما بعنوان ایرانی با این دستاوردها شکل میگیرد .این دستاوردها مسائل
کمی نیستند ،که ما بخواهیم اعتراض کنیم و بگوئیم این دستاوردها ناچیز است .من از تجربه خودم
میگویم .من در این دوره میفهم کی هستم و چه هستم ،از کجا آمدهام ،شناسنامه من چیست و در
کجای جهان ایستادهام و نه با هویت شیعی بلکه با هویت ایرانی با دنیای مدرن برخورد میکنم .اما
وقایع در مملکت ما آنچنان سریع در دنیای مدرن اتفاق میافتد که ما فرصتی برای خیلی از کارها
نداشتیم .از این رو من توضیح دادم که آن نسل به این مسئله آنگونه که باید نیاندیشید .یا فرصت
تفکر نداشت یا زمینة تاریخی الزم را برای اندیشیدن نداشت یا امکانات دیگر وجود نداشت .بهر
دلیلی این اتفاق افتاد .حال ممکن است ما برسر دالیل آن با هم اختالف داشته باشیم .من اصال به
قضیه اخالقی نمی نگرم .این نسل شب و روز در حال دویدن بود و با بدبختی و مصیبت تالش
می کرد این مسائل را تدوین کند .اما متاسفانه تاریخ آنگونه اتفاق افتاد و ما نتوانستیم رابطه خود را با
دنیای جدید در معنای جدید بعنوان یک اندیشه ملی تنظیم کنیم .تا به امروز هم نکردهایم .این کار
عمدتا باید از طریق نظام آموزش و پرورش صورت میگرفت ،باید از طریق بنیادها و موسساتی که
فکر تولید میکنند انجام می گرفت .ولی متاسفانه ما نتوانستیم این بنیادهای مدرن اندیشیدن را
بوجود آوریم .الب ته بنیادهایی که بوجود آمده بودند بسیار مهم بودند ،مثل تأسیس دانشگاه یا حتی
پیشتر از آن ،تاسیس مدرسه علوم سیاسی در ایران کار کوچکی نبود .محمدعلی فروغی در 1385
هجری قمری یعنی یکسال بعد از انقالب مشروطه مسئله حقوق اساسی یعنی «آداب مشروطه
دول» را به عنوان مقدمهای برای ایجاد بنیانهای اندیشه سیاسی در ایران تدوین و ترویج میکند .و
این مقاله تحت عنوان ریشههای تجدد توسط چنگیز پهلوان تجدید نشر شد .این تالشها همگی
ارزشمند است .اما هر شکلی هم که بگیرد و هر دلیلی هم پیدا کنید متاسفانه آن بخشی را که من
اشاره میکنم ،انجام نشد .تا به امروز هم انجام نگرفته است .همین انقالب اسالمی در حقیقت بازگو
کنندة یکی از بحرانهای تجدد ما و نامعلوم بودن رابطه ما با دنیای مدرن است .انقالبی که خود
موجب بحران در سر راه تمام این حرفها شد و خود بدفهمیهای بسیاری ایجاد کرده است .برای
تصحیح بدفهمی هایی که با انقالب اسالمی در ایران پیدا شده باز هم باید بیاندیشیم که رابطهامان را
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چگونه با دنیای مدرن تنظیم کنیم .متاسفانه با اینهمه بدفهمیهایی که طی این سه دهه ایجاد
شده کار سادهای هم نیست .اما باید بجنبیم نسلی باید پیدا شود که تالش تازهای را برای تنظیم این
تفکر نوین آغاز کند.
ــ بازگردیم باز هم به اقدامات فرهنگی ـ فکری دورة مورد نظر و اهمیت تاریخنگاری در تعیین
«هویت ملی».
همه تاریخنگاران و تحلیلگران تاریخ ما در دورههای مختلف در آثار خود ـ تقریباً بدون استثنا ـ از
پراکندگی اسناد و مدارک تاریخی و در دسترس نبودن منابع تدوین تاریخ فراگیر ایران گالیه
میکنند .با توجه به اهتمام گستردهای که در زمینه اسناد ،مدارک و منابع تاریخ ایران در این دوره
صورت گرفت ،تا چهمیزان امکان مقدماتی تدوین تاریخ ایران فراهم شد؟
آجودانی ـ ببینید وقتی از اسناد تاریخی صحبت میکنیم ،بخش مهمی از اسناد تاریخی همین
چیزهائی است که روشنفکران این دوره برای ما بازیابی و تنظیم کردهاند .من با نظر کسانی که
می گویند؛ اسناد پراکنده است و یا اسناد کافی نداریم ،مخالفم .در گفتگوی قبلی هم با تالش به این
مسئله اشاره کردم .این درست است که هر روز سند تازهای پیدا میشود .اصوال دنیای تحقیقات
این گونه است .هنوز بسیاری از اسناد چاپ نشده و هنوز خیلی از منابع خطی ما در مورد فرهنگ ما
چاپ نشده است .ولی این بدان معنا نیست که اسنادی که چاپ شده و در دسترس است ،به اندازه
برای اندیشیدن و برای تدوین یک تاریخ اندیشیده در مورد ایران کافی نیست .اما من میتوانم
سئوال شما را بگونه دیگری طرح کنم .ما اینهمه کتاب تاریخی چاپ کردیم ،اینهمه منابع تاریخی
را تدوین کردیم ،تالشی بود که پدران ما در همین دوره انجام دادند .افرادی چون نفیسی ،کسروی،
فروزانفر ،مینوی ،اقبال ،پورداود و دهها اسم دیگر .ولی ما با این اسناد چه کردیم!؟ نسل بعدی که
باید بیاید برمبنای این اسناد بیاندیشد ،چه کرد!؟ ما آن کاری را که باید انجام دهیم ،ندادیم .یعنی
باید ببینیم ما چه کار کردیم .یک بحث این است که آیا اصال میشود تاریخ ایران را در غیاب اندیشه
تاریخی تدوین کرد؟ بحثی که خیلی از متفکران و دوستان ما مطرح میکنند .موضوع این بحث،
موضوع گستردهای است و نمی توان در اینجا به آن پرداخت ،پس این بحث را عجالتاً کنار
می گذاریم .اما بحث من اینجا این است ،اندیشیدن در مورد تاریخ موقعی است که شما منابع
اندیشیدن را داشته باشید .وجود همین منابع موجود ،خود نوعی دعوت به اندیشیدن است ،شما اگر
منابع اندیشیدن را نداشته باشید نمیتوانید تاریخ بنویسید .بعنوان مثال دوره صفویه ،دوره بسیار
مهمی است .هنوز بسیاری از منابع تاریخی این دوره بصورت تحقیق اصولی تدوین نشده یعنی منابع
تاریخی و کتابهای تاریخ با متدلوژی علمی حتی تصحیح انتقادی نشده است .یعنی شما نمیتوانید
اطمینان داشته باشید این متنی را که میخوانید ،صحیح است یا نه .خیلی جاها اصال مفهوم نیست.
نمونه کارهایی که مثال دانشگاه تهران در مورد تاریخ صفویه انجام داده است .من به مناسبتی آنها را
نگاه می کردم و به جهت کار معلمی و حساسیت روی زبان فارسی ،بعضی از متون را که میخواندم
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متوجه میشدم که فالن کلمه و عبارت اشتباه است .وگاه این نوع اشتباهات فاجعهساز است .منظورم
این است که درست است که ما برای تدوین تاریخ تحلیلی دورة صفویه ،باید منابع تاریخی این دوره
را بصورت انتقادی و علمی در اختیار داشته باشیم .اما این امکان در مورد دورههای مختلف تاریخی
هنوز بطور کامل در اختیار ما نیست .اما این بدان معنا نیست که نقص کار را عامل نیندیشیدن قرار
دهیم .چنین نقصی این نکته پراهمیت را خاطر نشان میکند که ما هم باید بیاندیشیم و هم باید
منابع اندیشیدن را گسترش دهیم و تکمیل کنیم .درست است که تالش بزرگی را جریانهای فکری
دهههای حکومت پهلوی انجام دادند و منابع بسیاری را تدوین کردند و در اختیار ما گذاشتند .اما ما
چگونه برخورد کردیم؟ حتی بر سر این منابعی هم که در اختیار داریم نتوانستیم بنشینیم و بیندیشیم
و تصویر اندیشه شده ای از تاریخ ایران ارائه دهیم .حاال فرض کنیم این منابع تنظیم شود و بقول
شما کمبود اسناد و مدارک و اسنادی که تازه منتشر میشود همه در اختیار ما باشد .بعد از این کار ما
چیست؟ ن سل قبلی ما به نظر من کار خود را خیلی هم خوب انجام دادند یعنی بدنه اصلی برای
نگارش تاریخ و فرهنگ ما را بدست دادند .حاال ممکن است هزاران کتاب نوشته شده هنوز چاپ
نشده ،یا اگر چاپ شده ،چاپ علمی نشده ،اما ما خودمان آن تالش و آن سهمی که برعهدهامان بود،
انجام ند ادیم .متاسفانه روشنفکران ایران عمدتا در دوره پهلوی دوم که تا به امروز هم ادامه دارد،
گرفتار ایدئولوژیهای چپ و راست بودند .ما نسل ایدئولوژیزدهای بودیم و بنیانها و آبشخورهای
ذهنی ما در جاهای دیگری بود .اگر هم برسر تاریخ ایران فکر کردیم ،اندیشیدیم ،از درون همین
ایدئولوژیها بود .اینها راه را بر یک اندیشه ملی و بر یک شناخت واقعی فرو میبست .برای اینکه
از پیش یک قالبهای فکری ،یک دیدگاههای نظری و ایدئولوژیکی داشتند که با آن قالبها
میخواستند تاریخ و فرهنگ یک ملتی را موضوع اندیشه قرار دهند .که اتفاقا و بطور مشخص
سرنوشت تاریخی جداگانهای با کشورهای صاحب این ایدئولوژیها و فرهنگها دارد .به این ترتیب
نه تنها تفکر نمیکنیم بلکه از مسئله پرت میشویم .حضور ایدئولوژی یعنی غیبت اندیشیدن و آزاد
اندیشیدن.
ــ در صحبتهای مقدماتی که بمنظور طرح این گفتگو داشتیم ،شما در برابر توضیحات ما در
موضوعبندی این شماره تالش توجه ما را به یک نکته مهم جلب نمودید که تفکیک شخصیت
فرهنگی ـ اجتماعی افراد صاحبنام این دوره بدلیل حضور در عرصههای متعدد و مختلف امر چندان
آسانی نیست .بعنوان نمونه اشاره کردید که مینوی را با چه عنوانی میخواهیم یا میتوانیم بررسی
کنیم؛ تاریخدان یا ادیب ،همینطور نفیسی را .یا محدودة فعالیتهای فرهنگی اجتماعی بهار را به چه
عرصههای مشخصی میتوان پیوند داد؛ به شعر و ادبیات یا تاریخ و سیاست و...
حقیقتاً هریک از چهرههای فرهنگی ،پژوهشی و علمی این دوره در زمینههای مختلفی حضور دارند.
گاه یکنفر در چند عرصه کامالً متفاوت .مثالً حضور هشترودی ریاضیدان در عرصه تحقیقات ادبی را
چگونه میتوان توضیح داد؟
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احتماالً از نگاه بسیاری این ویژگی از امتیازات و برجستگی و «ابرمرد» بودن این شخصیتها
بهحساب خواهد آمد .شاید چنین نگاهی به مذاق و مزاج ما ایرانیها خوشتر آید که به
شخصیتهایمان بیشتر عنایت داریم تا مضمون گفتار و افکارشان .بعضاً عدهای از ما نیز بدشان
نمیآید در سایه بزرگی این افراد غنوده و خود و دیگران را «کوچکتر» از آن دانسته که دست بکار
تداوم تالشهای گذشتگان بزنند!
اما نظر شما در اینباره چیست؟ و اگر تفکیک رشتههای مختلف و پیدایش شاخههای فرعی از
رشته های اصلی علمی ،پژوهشی ،تاریخی ،ادبی و ...را نشانه و معیاری برای سنجش میزان
پیشرفتگی بدانیم ،جامعه ما در آندوره در چه سطحی قابل ارزیابی است؟
آجودانی ـ فکر میکنم اگر یک دورهبندی صورت گیرد بهتر به سئوال شما جواب داده شود .من از
این دوره با عنوان دورة بازیابی یاد میکنم .مشخصات این دوره بازیابی این است که مردمی
سراسیمه برمیخیزند و در موقعیتی قرار میگیرند که به دنبال شناخت خود و دست و پا کردن
هویتی برای خود هستند .بنابراین در دوره بازیابی هریک از روشنفکران تالش میکنند ،هر چیزی را
که بخشی از این هویت را نشان میدهد ،فراچنگ بیاورد .منتظر دیگران نمیماندند ،برای اینکه
کسی در میان نیست .نسلهای متنوع و تربیت شدهای وجود ندارد .مثال سرنوشت عباس اقبال یا
عالمه قزوینی یا تقیزاده را در نظر بگیرید .همه اینها در این مرحله بازیابی و در جستجوی این
هستند که هرچیزی در مورد فرهنگ ایران بدست میآورند ،چاپ کرده به اطالع مردم ما برسانند .در
نتیجه یک جایی کتاب تاریخی پیدا میکنند ،آنرا چاپ میکنند .جایی کتاب شعر پیدا میکنند ،چاپ
میکنند .جائی دیگر کتاب نجوم پیدا میکنند ،کتاب نجوم چاپ میکنند .در واقع اگر این دوره
بازیابی را از زاویهای که من میگویم نگاه کنیم ،مسئولیت این نسل ،مسئولیت تخصصی در معنای
جدیدی که ما از آن میفهمیم نیست .بلکه مسئولیتی است که از سر دلسوزی و برای یافتن این
منابع شکل میگیرد .همه اینها را در تالش این افراد که از آنها یاد میکنیم ،میبینیم .مثال سعید
نفیسی ،هرجا رفت و هر نسخهای بدست آورد ،از شاعر دست چندم فارسی تا کتاب در زمینه پزشکی
یا تاریخ بیمارستانهای ایران را تدوین میکند .هر چیزی که بدستشان میرسید سعی میکنند به
بدنه اصلی جامعه منتقل نمایند .گاهی هم بصورت خام .این نحوة تالش بنابراین در این دوره توجیه
شده است .اما خوب افرادی هم بودند که با تربیت و آموزش سنتی وارد دنیای مدرن شدند ـ به این
مسئله باید خوب توجه کرد ،چون خیلی مهم است ـ طبق آن تربیت و آموزش سنتی مثال یک ادیب
هم با ادبیات فارسی آشنا بود ،هم با ادبیات عرب .حاال این افراد زبان خارجی را هم آموختهاند .مثال
زبان فرانسه یا انگلیسی را .بعنوان نمونه عالمه قزوینی هم فرانسه میدانست و هم عربی .افرادی
نظیر وی هرکتابی را که به این زبانها از خارجیان در مورد ایران میدیدند ،مورد استفاده و بررسی
قرار میدادند یا ترجمه میکردند .زیرا آنها در جستجو و بازیابی هویت تاریخی و فرهنگ ایران
هستند .در آنجا هنوز مسئله تخصصی بودن به شیوهای که امروز بیشتر مطرح است ،مطرح نیست.
اما با وجود همه اینها اگر محور کلی را بنگریم ،سرانجام میبینیم که مثال عباس اقبال را بیشتر به
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تاریخ می شناسند نه به کارهایی که در زمینه ادبیات کرده است .با اینکه مقاالتی که عباس اقبال در
مجله دانشکده مینویسد و سعید نفیسی از آنها تعریف میکند ،مهمترین مقاالتاش مربوط به
ادبیات ایران است .عالوه براین همه اینها پیشینهای داشتند که پیشینه تخصصی آنها هم بود وگاه
در چندین رشته هم متخصص بودند .این ممکن است با دنیای پیشرفته مدرن که همه چیز
تخصصی میشود خوانائی نداشته باشد اما سرنوشت ما عینا سرنوشت تجدد نیست .یادم است در
برنامهای که بیبیسی در مورد استاد ما عبدالحسین زرینکوب با حضور استاد یارشاطر و چند نفر
دیگر ضبط میکرد ،منهم حضور داشتم .میدانید زرینکوب محققی از نسل محققانِ جدید است،
استاد من بود و همچنین رابطة دوستی با هم داشتیم .زرینکوب هم در زمینة تاریخ ایران و هم در
زمینه ادبیات و متون عرفانی ایران کارهای دست اولی انجام داد .یعنی در چند زمینه گوناگون کار
کرده و کارهای درخشانی هم ارائه داد .در آن جمع استاد یارشاطر در مورد وی میگوید؛ او ادیب در
معنای سنتی ما بود! ادیب در معنای سنتی کسی بود که هم زبان و ادبیات فارسی میدانست و هم
تاریخ ،هم حکمت ،هم فلسفه .یعنی این افراد مجموعهای از این هنر را در خود داشتند و با خود
حمل می کردند .بخشی از این نسلی که در آن دوره بوجود آمده بود همچون قزوینی ،فروزانفر،
نفیسی و ...چون از درون سنت آمده بودند ،آن دنیای سنتی را با دنیای مدرن جمع داشتند و گاه در
چند رشته و زمینه کار میکردند .همراهی بخش سنتی با دنیای مدرن این شکل را در تاریخ ما پیدا
میکند .نمی توان این افراد را عینا با دنیای جدید در غرب مقایسه کرد برای اینکه سرنوشت ما
تاریخی متفاوت داشت ،سرنوشت تاریخی دورة بازیابی است .خوب الاقل این افراد اینقدر تسلط
داشتند و توانستند در انتقال این مباحث درست عمل کنند .کارهائی که این افراد در زمینههای
مختلف انجام دادند هنوز تازه و اصولی است و پایه کارهای تحقیقی را میتوان در آثار این افراد
مالحظه کرد .بنابراین در جواب شما باید بگویم با نظر پنهان شما مخالفم که قیاس کنید چون در
دنیای مدرن و تجدد همه چیز تخصصی است و در این دورة ما همه چیز تخصصی نیست پس این
با دنیای جدید فاصله دارد .باید بگویم من اینگونه نمیبینم .برای اینکه شرایط تاریخی ما ،شرایط
بازیابی است و اگر این شرایط بازیابی مفهوماش شکافته شود تالش این افراد معنای خود را
مشخص مینماید .البته آنقدر هم فکر نکنیم که در غرب هم همه چیز کامال تخصصی است مثال
همین هابسام مورخ مشهور انگلیسی را ببینید در زمینه مباحث گسترده تاریخی کار میکند گرچه
تخصص او دوره ای مشخص از تاریخ است ولی این بدان معنا نیست که در مورد تاریخ جنبش
گارگری چیزی ننویسد.
ــ حال که بر روی اهمیت این دوره و فعالیتهای فکری ـ فرهنگی آن بعنوان «دوره بازیابی» برای
ایرانیان تکیه کردید ،اجازه دهید بطور مشخص در مورد ابراهیم پورداود پرسشی کنیم.
به گفته عالمة قزوینی؛ پورداود برای اولین بار بعد از اسالم ،اوستا را به زبان فارسی عوامفهم و
خواصپسند ترجمه کرد .پورداود همچنین در زمینه ترجمه زبانهای باستانی ،فرهنگ و تاریخ ایران
باستان و همچنین «پالوده کردن» زبان فارسی از واژههای عربی و ترکی زحمت کشید .این
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تالشهای پورداود در دورة «بازیابی» هویت فرهنگی و تاریخی و تقویت زبان فارسی چه جایگاهی
دارد؟
آجودانی ـ پورداود نقش مهمی در تاریخ تحوالت فکری ایران در این دوره داشت .پورداود سالها در
آلمان تحصیل کرده بود .در سال  1312به تهران میآید و وارد دانشگاه تهران میشود .ما تا آن
زمان نه اوستائی را میشناختیم ،نهشناختی اصولی از زبان پهلوی یا متون مربوط به آن دوره داشتیم
و نه اطالعات دقیقی از کارهای دانشمندان خارجی در بارهای این بخش از مدنیت و فرهنگ خود
داشتیم .او نخستین کسی بود که وقتی وارد ایران میشود تالش مهمی را آغاز میکند برای
بازشناسی این بخش از تمدن و فرهنگ ما که بخش کوچکی هم نبود .ما نخستینبار با تالش او
میتوانیم اوستا را بخوانیم و بفهمیم .یک فرهنگنامهای در هند نوشته میشود بنام فرهنگ
دساتیری .عدهای از زرتشتیان مهاجری که به هند میروند ،یک تاریخ جعلی و فرهنگ قالبی با
کلمات قالبی بعنوان کلمات اصیل در آن کتاب تدوین میکنند .در عصر مشروطه که عصر تمایالت
ناسیونالیستی است روشنفکران ناسیونالیست ایران ،سراسیمه بسمت این کتاب میروند .بسیار از
کلمات این فرهنگ دساتیری که جعلی هستند و اصال فارسی نیستند ،وارد فرهنگنامهها میشوند.
حتی وارد فرهنگ برهان قاطع .تالش بزرگی که پورداود در خدمت به زبان فارسی انجام داد همین
افشای فرهنگ دساتیری و جعلی بودن این کلماتی بود که داشت در زبان فارسی جا میافتاد .در
دوره مشروطه هم اینها را بکار گرفته و نوشتهاند .یعنی شاعرانی که میخواستند بگویند ما
میخواهیم به زبان سره بنویسیم و یا تمایالت فارسیگرایی داریم ،به این فرهنگ دساتیری رجوع
میکردند .تحقیقات پورداود در حقیقت پرده از این فرهنگ دساتیری و جعلی بودنش برمیدارد .این
مقدمهای میشود که بسیاری از کلمات جعلی از زبان فارسی ،رخت بربندد.
خدمت دیگر پورداود به زبان فارسی که بسیار اهمیت داشت این بود که بسیاری از کلمات اصیل
کالسیک ما را بخصوص در زبان پهلوی ریشه داشتند بازشناسی و به ما معرفی نمود .یعنی ما از
طریق او با بسیاری از اصطالحات و تعبیرات آشنا میشویم که فارسی اصیل بودند و کم کم وارد
زبان فارسی نوشتاری میشوند و ما با گنجینه غنیای از واژهگان در آثار پورداود روبرو میشویم .اما
به اعتقاد من نگاهی که پورداود از فرهنگ و تمدن ایران باستان ارائه میدهد ،یعنی تمام کارهایی
که در مورد اوستا کرد ،یادداشتهای یشتها که غنیترین یادداشتهایی است که نوشته میشوند و
اشاراتی که بر تحوالت تاریخ و فرهنگ ما در دوره باستان میکند ،در واقع بخشی از هویت ما را
بازسازی و بازآفرینی میکند و به گنجینه غنی ملی ما پیوند میدهد .کار او در حقیقت سرآغازی
است برای تمام تحوالتی که بعدها در زمینه پهلویشناسی ،زبانشناسی باستانی ،اوستاشناسی
گسترش پیدا میکند و بعنوان یک شعبه دانشگاهی رشد میکند و بخشی از میراث فرهنگ ملی را
مورد پژوهش و تحلیل قرار میدهد .این میراث قدمهای اولیهاش بصورت قدمهای استوار و اصولی
توسط پورداود برداشته شده و او هم مثل بسیاری از روشنفکران آن دوره نقش بسیار مهمی داشته
است .اگر قزوینی تاریخ فرهنگ ایران اسالمی را مورد بررسی و دقیق عالمانه و محققانه قرار داد و
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با نوشتن آن یادداشت هایی که گنجینه و دریائی از اطالعات است و ما را به بدنه ایران اسالمی پیوند
میزند پورداود ما را به بدنه ایران پیش از اسالم پیوند میزند و راه را باز میکند برای تحقیقات
ج دید در مورد گذشته تاریخی ما .در واقع تالش پورداود مکمل تالش قزوینی است و تالش قزوینی
مکمل تالش پورداود .اینها در حقیقت با این کار استمرار تاریخ ما را در تجلی عینیاش به وجدان
جامعه ما منتقل میکنند .و مهم هم این است که همه آن آثاری که از این شخصیتهای فرهنکی
برجای مانده است اسناد مدونی از تاریخ این دوره هستند و همچنان ارزش تحقیقی و بررسی آنها
برای ما کارساز است.
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فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

دوران رضاشاه و تحوالتِ چشمگیر جامعة ایران
دکتر جمشید بهنام
مرداد 1324
ــ آقای دکتر بهنام ،اجازه دهید ابتدا برداشت کلی خود را از دو اثر شما «ایرانیان و اندیشه تجدد» و
«برلنیها» و مجموعه مصاحبههایتان با سایت بیبیسی (سیروس علینژاد) مطرح کنیم .بنظر ما
روح کلی غالب بر این مجموعه ،نگاه مثبتی است حاکی از قدرشناسی هوشیارانه به گذشته ،به
دستاوردهای آن .تالشی است در جهت تفهیم جایگاه این دستاوردها بعنوان تکیهگاهی برای تداوم،
تکمیل و تصحیح یک پروژه ناتمام.
بعنوان مولف و صاحب این مجموعه تا چه اندازه با این برداشت موافقید؟ آیا ایجاد چنین تأثیری
برخوانندگان را میتوان انگیزهای مقدماتی برای تدوین این دوره تاریخی بحساب آورد؟
دکتر بهنام ـ استنباط شما درست است .من در دو کتاب اخیر به جای آنکه موضوع مدرنیته را بطور
کلی مطرح کنم و سود و زیان برخورد غرب را با جامعه ایران نشان دهم کوشش کردهام که از
طریق مط العه افکار روشنفکران ایرانی و نیز با توجه به رویدادهای اجتماعی و سیاسی ،چگونگی
دگرگونی جامعه ایران و رابطه این جامعه را با غرب تجزیه و تحلیل کنم .بزبان دیگر از واقعیتها
شروع کردهام و نه از مفاهیم غربی و تطبیق آنها با وضع ایران حاصل این مطالعات آگاهی از
تالش مستمر ایرانیان در راه تجددخواهی بوده است و این تجددخواهی گاه مدرنیته ،گاه
مدرنیزاسیون و گاه توسعه نامیده شده است بدون آنکه تعریف درستی از مدرنیته یا تجدد مطرح
باشد.
سنت گرایی برخی از طبقات اجتماعی و دولت ستیزی توام با تجددستیزی گروههائی از روشنفکران
در دهه های اخیر و باالخره سیاست مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب قادر به مقابله با این گرایش
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تجددخواهی نبودهاند .مدرنیزاسیون و توسعه همچنان ادامه یافتهاند اما مدرنیته با دشواریهای بسیار
روبرو شده است.
به گمان من آنچه مدرنیته نامیده میشود مشخصه فرهنگ غرب در چهار قرن اخیر است که در
غرب با مدرنیزاسیون همراه بوده است اما آنچه که به جهان سوم منتقل شده فقط بخشی از
مدرنیزاسیون است که به اجبار (استعمار) و یا اختیار (تجددخواهی) به این کشورها راه یافته است.
این تجددخواهی را ایرانیان به صور مختلف تعریف کردهاند و اگر بخواهیم این تعاریف را خالصه
کنیم میتوانیم بگوئیم که تجدد برای ایرانیان مترادف با خواست «تغییر» بوده است .مدل غربی را
تقلید کردهاند اما توجه الزم به درک جوهر مدرنیته نشده است .هدف دولتها جبران عقبماندگی در
کوتاهترین زمان بوده و نگرانی مردم بخاطر از دستدادن هویت فرهنگی .اما در هر حال جامعه
ایران دگرگونیهای بسیار یافته و انگیزه تغییر در میان ایرانیان روزافزون است.
ــ شما در این دو اثر یک دوران نسبتاٌ طوالنی از تاریخ معاصر ایران ،از جنگهای ایران و روس تا
دهههای پیش از انقالب اسالمی ،را در نظر داشته اما تمرکز اصلی تحقیقات و بحثهای خود را بر
روی اندیشه و گفتمان تجدد در دورة پس از «ناکامیهای» انقالب مشروطه و در دورة حکومت
رضاشاه قرار دادهاید .با کتاب «برلنیها» البته این نقطه ثقل کامالً آشکار میشود.
لطفاً بفرمائید آیا میتوان روشنفکری دوره فوق را ،از نظر موضوعات ،نوع نگرش و دستگاه فکری،
تداوم منطقی و همسو با روشنفکری دورههای پیشین یعنی کسانی چون فتحعلی آخوندزاده ،کرمانی،
ملکم خان و ...دانست؟
دکتر بهنام ـ در اینکه فکر تغییر در  151سال اخیر تداوم و استمرار داشته است شکی نیست .این
تجددخواهی یا به قولی «ترقیخواهی» در کانونهای روشنفکری برونمرزی یعنی در شهرهای
قفقاز و عثمانی و هند (تفلیس ،اسالمبول ،کلکته و )...شروع شده و از طریق رسالهها و روزنامهها به
مشروطهخواهان درون مملکت رسیده است .جنبش مشروطیت از لحاظ تاریخ ایران واقعهای مهم بود
و چشم ایرانیان و یا الاقل بعضی طبقات را به روی واقعیات جهان باز کرد اما نتوانست افکار
پیشگامان راه تجدد را چنانکه باید و شاید جامه عمل پوشاند .گروهی از روشنفکران سرخورده از این
داستان ،ایران را ترک کردند و دوره هرج و مرج آغاز شد .اما چند سالی نگذشت که در میان
اندیش مندان مهاجر در برلن و پاریس و لوزان که مشروطیت را نیز تجربه کرده بودند و بعد از ورود به
اروپا با جهان آشنا شده بودند افکار تازهای رواج یافت.
این افکار رادیکال متوجه مسائل ایران آنروز شد و خطوط اصلی پیشنهادات اصالحی که نوعی پروژه
برای آینده ایران بود در مجالت کاوه ،ایرانشهر ،نامه فرنگستان چاپ برلن منتشر گردید :وحدت
ملی ،حکومت قوی با توجه به تاریخ ایران ،آزادی ،علمگرائی و ...این اندیشهها با آنچه روشنفکران
در آستانه مشروطیت گفته بودند هم خوانائی داشت اما بدیهی است که به خاطر فاصله زمانی،
دقیقتر و کاراتر از آرزوها و گفتههای پیشگامان (آخوندزاده ،طالبوف ،ملکم ،کرمانی و )...بود.
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ــ طبعاً روشنفکران مقیم فرنگ یا تحصیلکردگان در فرنگ تنها روشنفکران آن دوره نبودهاند که
فکر و آرزوی تجدد و ترقی برای ایران را در آثار ،اقدامات و تالشهای خود میپروراندند.
شما در بخشهائی از نوشتههایتان به ناسازگاریهائی میان این دو تیره روشنفکری (داخلی و
خارجی) ،عکسالعملهائی از سوی روشنفکران داخل در مقابل مواضع «خارج نشینان» اشاره
داشتهاید.
رابطه میان این دو دسته از نظر موضوعات اجتماعی ـ سیاسی ،مواضع و جهتگیریهای فکری
چگون ه بود ،متضاد ،مختلف ،ناخوانا یا همسو و در چارچوبی یکسان و گفتمانی مشترک؟
دکتر بهنام ـ اگر مقصود شما دوره  1985تا  1941است میتوان گفت تحصیلکرگان اروپا و
خصوصا اعضاء «انجمن ایران جوان» رضاشاه را در نخستین سالهای سلطنت یاری دادند و غالبا با
دولت جدید همکاری داشتند .از  1931به بعد و با آغاز «نوسازی آمرانه» همه افکار و نیز سیاست
دولت متوجه صنعتی شدن ایران و استقالل سیاسی و اخذ آداب و رسوم اروپائی شد .امکانات بیان
آزاد و مشارکت سیاسی مردم در امور مملکتی کاهش یافت و تحصیلکردگان خارج سرگرم اجرای
سیاستها و برنامههای اقتصادی و اجتماعی شدند .و هزاران مهندس و معلم و پزشک و کارمند
متخصص در تأسیس و اداره نهادهای جدید آموزشی ،بهداشتی ،اداری و صنعتی کوشش کردند.
نمیدانم مقصود شما از «خارجنشینان» چه کسانی هستند .از اواخر سالهای  1981و پس از
بازگشت بسیاری از ایرانیان فعالیت زیادی در خارج از مملکت صورت نگرفت و باید منتظر پایان
سالهای  1941تا  1951شد تا دیگر بار شاهد اعتراضات گروهی از دانشجویان ایرانی در خارج از
کشور بشویم.
ــ از مسائلی که در دهههای پیش از انقالب اسالمی بشدت در پرده ابهام قرار داشت ،مسئله رابطة
اندیشه و روشنفکری با حکومت دوره رضاشاه بود .بعبارتی در دورههای پس از شهریور  1381به
تدریج وجود چنین رابطهای کتمان شد ،تا جائی که در گذر زمان و زیر فشار جدالهای سیاسی ـ
ایدئولوژیک در خاطره تاریخی نسلهای انقالبی ،حکومت مقتدرانه رضاشاه فاقد هرگونه پایگاهی در
جامعه ،در میان روشنفکران و تهی از هرگونه اندیشه ـ بویژه اندیشه تجددخواهی و نوگرائی ـ ثبت
گردید.
در اینجا باید تکیه کنیم که کتابهای شما از جمله محدود آثاری هستند که این دوره تاریخی را در
ارتباط با پشتوانههای فکری و روشنفکری آن مورد بحث و بررسی قرار دادهاند.
به این ترتیب برخالف تصوری که تا کنون رایج بوده ،نمیتوان حکومت آن دوره و سیاستهای
ناشی از آن را تنها در وجود رضاشاه خالصه نمود.
دکتر بهنام ـ این گفته که حکومت رضاشاه «تهی» از هرگونه اندیشه بویژه تجددخواهی و نوگرائی
بوده است کمال بیانصافی است و بهیچوجه قابل قبول نیست .اگر نسلهای بعد از انقالب هم
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چنین ادعائی دارند ناشی از عدم آگاهی است .در آن دورهها همانطور که اشاره کردم نسلی از مردم
ایران به کار آبادانی و پیشبرد مملکت پرداختند و نباید همه چیز را در سیاست دولت خالصه کرد اما
در ضمن نباید نقش رهبری این تغییرات را نیز از یاد برد .در همة کشورهائی که در این دوران و یا
قبل از آن رو به تجدد رفتند یک لیدر قوی وجود داشته است .پطر کبیر در روسیه ،امپراطوری
میجی در ژاپن ،آتاتورک در ترکیه ،محمدعلی در مصر و...
ــ افرادی نظیر تقیزاده ،محمدعلی فروغی ،علیاکبر داور ،عبدالحسین تیمورتاش ،علیاکبر سیاسی،
مشفق کاظمی ،پورداود و ...نه تنها در زمینه اشاعه اندیشههای مدرن اجتماعی در دورة خود از
سرآمدن روشنفکری ایران بودند ،بلکه در مقام سیاستگر و دولتمرد و در پایهریزی نهادهای دولتی و
سازماندهی یک دستگاه دیوانی (بورکراسی) منظم و مدرن ،منشاء خدمات ارزندهای شدنداز نظر
تاریخ تجدد ایران و در چارچوب شکلگیری مفهوم یک جامعه مدرن ایجاد چنین نظم دیوانی چه
جایگاهی و در مقام مقایسه با نهاد مجلس (پارلمان) چه اهمیتی داشت؟
دکتر بهنام ـ بدیهی است که آنچه که شما «نظم دیوانی» نام میدهید مکمل قوه قانونگذاری است
در ایران قوه قانونگذاری نیروی چندانی نداشت ولی نباید منکر این واقعیت شد که دولتمردان
روشنفکری وجود داشتند که به فکر مملکت بودند و با روشنبینی و کاردانی امور کشور را اداره
میکردند .در این گفت و شنود فرصت آن نیست که در باره تعریف روشنفکری صحبت کنم ولی اگر
دوران رضاشاه را در نظر بگیریم باید تأکید کرد که هنوز در بسیاری از کشورها موضوع تعهد سیاسی
و اخالقی روشنفکران مطرح نشده بود و همه کسانی که دارای تحصیالت عالیه بودند و به نحوی با
فعالیتهای فکری ،اداری و یا سیاسی خود در جامعه تأثیرگذار بودند ،نقش روشنفکر را داشتند یعنی
همه کسانی که در آن زمان به «طبقه تحصیلکرده» معروف بودند مانند دانشگاهیان ،پزشکان،
وکالء دادگستری ،کادر باالی اداری ،نویسندگان و ادبا و در اینجا میتوان از فروغی ،تقیزاده،
کاظمزاده ایرانشهر ،داور ،علیاکبر سیاسی و یا کسروی ،ارانی ،هدایت و ...نام برد .متاسفانه از چندی
پیش انتقاد از این روشنفکران رواج یافته و بدنام کردن گذشتگان جای ابراز اندیشههای نو را گرفته
است.
ــ به نظر میرسد؛ آگاهی و باور به اهمیت و جایگاه چنین دستگاهی در تاریخ تجدد ایران است که
شما عل یرغم تأکید بر شکست انقالب مشروطه و بر ناکامی حکومت مشروطه ،از تأسیس دولت ـ
ملت در زمان رضاشاه و در سایه اقتدار وی سخن گفتهاید .سخنی که در منطق حاکم بر روشنفکری
دهههای پیش از انقالب اسالمی و نسل انقالبی آن «نقیضگوئی» بنظر میرسید (و شاید هنوز
هم!)؟
دکتر بهنام ـ آیا اگر کسی بگوید که در آغاز قرن همه هدفهای مشروطیت عملی نشد اما بعد از 85
سال امکانات برای ایجاد یک دولت جدید فراهم آمد و این دولت مدرنیزاسیون ایران را آغاز کرد
است تناقضگوئی است؟
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در  85سال آغاز این قرن بیستم دگرگونیهای بزرگی در ایران و جهان روی داد .در ایران
امپراطوری قاجار با ساخت عشایری خود پایان یافت ،دوران هرج و مرج دوره استبداد صغیر و
سال های بعد از آن نوعی آزادی بیان را رواج داد ،جنگ اول جهانی و تصرف ایران توسط قوای
خارجی در روحیه وطنپرستی ایرانیان موثر افتاد و باالخره کم و بیش افکارنو به جامعه ایران راه
یافت و این عوامل راه را برای آغاز مدرنیزاسیون هموار کرد.
ــ پس از فروماندگی مجلس و حکومت مشروطه در اداره کشور درست است که روشنفکران نسل
انقالب و نسل بعدی به انگیزه گشایش راهی به تجدد ،دست به تالشهای فکری و فرهنگی بسیار
زدند اما رسیدن به قدرت ،نه برمبنای یک رأیگیری عمومی (روش دموکراتیک) بلکه از طریق یک
کودتای نظامی به سرانجام رسید و آن برنامه سیاسی در بخشهای بیشترش به اجرا گذاشته شد.
پرسش اینکه؛ استقبال عمومی از آن ایدهها و برنامههای سیاسی که روشنفکران طرح میکردند
چگونه بود؟ و د یگر اینکه در نبود امکان پرسش از آراء مردم ،مالک ارزیابی مشروعیت دولتها و
سیاستهای آنها چیست؟
دکتر بهنام ـ واقعیت آنست که در کشورهای مشابه ایران تا کنون دستیابی به آراء عمومی قابل
توجه نبوده است و رژیمهای پاتریمونیالیست (شهپدری) و یا پاتریمونیالیست جدید (اتوکراسی) و یا
رهبری مذهبی امور را اداره کردهاند .ولی از آنجا که مردم قدرت تشخیص دارند آنچه را که به نفع
رفاه بیشتر آنها انجام میگیرد قدر مینهند و شاید این واقعیت نوعی مشروعیت به سیاستهای
اجرائی نوسازی میدهد.
ــ اگر اشتباه نکنیم شما در مصاحبه با سایت بیبیسی است که میگوئید« :مدرنیته آن عناصر
اصلی است که فلسفة تازهای از زندگی ایجاد کرده و مدرنیزاسیون سیاستهائی است که آن اصول
را به عمل در میآورد ».و پیش از این گفتگو ،در کتاب «ایرانیان و اندیشه تجدد» گفته بودید« :از
سال  1314 / 1985ش .ببعد این تحصیلکردگان دولت را تشکیل میدهند و امور اقتصادی و
اجتماعی را در دست میگیرند و حامی سیاست نوسازی میشوند».
آن دولت و سیاستهایش منجر به پایهگذاری دادگستری مدرن میشود ،قانون مدنی عرفی تدوین و
تصویب میگردد ،نهادی مانند ثبت احوال ایجاد و اجبار به داشتن نام خانوادگی و شناسنامه و اجبار
به برداشتن حجاب از سر زنان شده و قوانین و سیاستهائی در جهت آزادی و حقوق آنان اتخاذ
میشود .آموزش گسترش یافته و افقهای جدیدی از نظر رشد و ترقی شغلی و اجتماعی به روی
جوانان از میان تودههای عادی مردم گشوده میگردد (مردم غیراشرافی و غیرصاحب منصب و )...و
یا اقداماتی که خود شما بارها و به فراخور بحث یادآور شدهاید .در مضمون این سیاستها گسترش
نوعی فردیت و تقویت هویت مستقل انسانها نهفته است و در عمل زمینهساز بروز و نهادینه شدن
آزادیهای فردی است .حال اگر مدرنیته به معنای «فلسفه تازهای از زندگی» است و جوهره آن

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

194

نوعی نگاه جدید به انسان و به هویت و فردیت مستقل و آزاد اوست ،چرا نمیتوان از این اقدامات
بعنوان سیاست هائی در تحقق اصولی از مدرنیته یاد کرد و پائی از آن را در این «فلسفة تازه از
زندگی» دید؟
دکتر بهنام ـ شما تأکید میکن ید که مدرنیزاسیون موجب تغییرات اساسی در جامعه ایران شده است
اما میپرسید که چرا این اقدامات راه را برای رسیدن «به فلسفه تازهای از زندگی» هموار نکرده
است یعنی بزبان دیگر میپرسید چرا از مظاهر مدرنیته خبری نیست.
برای پاسخ به این سئوال باید به چند نکته توجه داشت :اوال مدرنیزاسیون و مدرنیته مترادف نیستند.
مدرنیزاسیون یعنی تغییر نهادهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نیازمند کارشناسان ،بودجه الزم و
رهبری صحیح است و معموال اجرای سیاست مدرنیزاسیون با دولت است .اما مدرنیته مطلب دیگری
است .مدرنیته نگاهی تازه به انسان است و شک در بسیاری از باورها و ارزشها و شیوه تازهای از
زندگی ...الاقل مدرنیته غربی به این معنی است .بنابراین تحقق مدرنیته احتیاج به زمان دارد و تفکر
و روشن شدن اذهان توسط روشنفکران خصوصا که اصول این مدرنیته در حوزه تمدنی دیگری
پدیده آمده است.
ثانیا م سائل مربوط به مدرنیته را باید در زمان بلند مطالعه کرد .فرناند برودل مورخ فرانسوی سه نوع
زمان تشخیص میدهد :زمان طبیعت ،زمان بلند که زمان ساختارها است و زمان کوتاه که زمان
رویدادها است .زمان کوتاه هم به معنای چند سال نیست .زمان بلند میتواند یا یک یا چند قرن را
هم شامل شود مساله مدرنیته مربوط به زمان بلند است اما نتایج مدرنیزاسیون را میتوان در زمان
کوتاه مطالعه کرد .این را هم باید در نظر داشت که آنچه امروز روی میدهد تا اندازه زیادی حاصل
گذشته است و یقینا در دگرگونیهای بعدی موثر خواهد افتاد.
با توجه بآنچه گفته شد میتوان قبول کرد که تحول جامعه ایران از حدود  111سال پیش آغاز شده،
در دوران رضاشاه تکان چشمگیری خورده و از آن پس مدرنیزاسیون بطور مستمر ادامه یافته است
اما مدرنیته داستان دیگری است .تکوین آن در غرب چهار قرن بطول کشید و ما هم برای رسیدن
به آن نی از به زمان داریم .باید جامعه پدرساالری دگرگون شود .باید انسان ایرانی از صغارت خود
بیرون آید ،باید اعتقاد به دموکراسی پدید آید و ...و ...در سیاستهای اجرائی مدرنیزاسیون همواره
نوعی شتابزدگی هست اما مدرنیته نیاز به زمان دارد و تغییرات بنیادی.

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

195

فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

مشروطیت ،مرحلهای در سیر تکوینی تجددخواهی
دکتر جمشید بهنام
مرداد 1325
ــ جناب آقای دکتر بهنام ،پس از گذشت یک سده از انقالب مشروطیت امروز در میان جمع قابل
توجهی از روشنفکرانی که توضیح وضعیت کنونی ایران را از دل تاریخ و بویژه تاریخ دوران جدید
کشورمان ،در دستور کار خود قرار دادهاند ،اتفاق نظری بوجود آمده است مبنی بر شکست آن انقالب
و آرمانهایش .انقالبی که هستة اصلیاش ایدة تجددخواهی ،تالش در راه دگرگون ساختن وضعیت
آن روزگار کشور و خارج ساختن ایران از عقب ماندگی و انداختنش به راه توسعه و رشد و ترقی بود.
اما شما در قسمت پایانی اثر خود «ایرانیان و اندیشه تجدد» نتیجه این تالشها را یکسره ناکام و
بیسرانجام ندانستهاید .آیا میان نگاه شما و کسانی که سخن از شکست مشروطیت میکنند ،تفاوتی
وجود دارد؟ آیا مفهوم «شکست» در اینجا نسبی است و معنائی خاص مییابد که مستلزم توضیح
است؟
ــ رسم بر آن شده که شروع مشروطیت را آغاز تجدد ایران بدانند و شکست مشروطیت را شکست
تجدد و این درست نیست چرا که مشروطیت و تجدد دو مقوله متمایز و جدا از یکدیگرند .آنچه
مشروطهخواهی نام گرفته جنبشی درون زا و مستقل است ،قیام مردم شهری علیه استبداد قاجاریه و
هدف آن نخست «عدالت خواهی» و سپس برقراری «قانون» است.
در آغاز قرن بیستم برخالف نظر بعضی محققان ،فئودالیته در برابر بورژوازی قرار ندارد بلکه
بورژوازی بازرگان در برابر قدرتهای مالی خارجی و دربار قاجار قرار گرفته است .دولت پاتریبونیال
(شهپدر) است و براساس حق شخصی و قطعی فرمانروا عمل میکند .در چنین وضعی عدهای بنام
مذهب (شیخیه ،بابیه) اعتراضاتی دارند و گروهی دیگر خواستار حمایت دولت در برابر تولیدات
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خارجی هستند و باالخره جمعی نیز که با غرب آشنائی دارند از نظام پارلمانی صحبت میکنند .در
همین دوره تغییراتی که در زمینه مالکیت اراضی کشاورزی پیش میآید در کنار بورژوازی تجاری
موجب ایجاد طبقات جدیدی میشود و این طبقات جدید باضافه گروه کوچک منورالفکرها خواستار
دولت ـ ملت جدید بجای ساختار عشایری دولت قاجار هستند .حاصل کوششهای مشروطهخواهان
تدوین قانون اساسی است که مجموعهایست از اصول شرع ،برخی تجارب ممالک اروپائی درباره
قانون و حکومت و بعضی مفاهیم تحریف شده از فلسفه روشنگری .جنبش مشروطیت هر چند
نگاهی بسوی تجدد غربی دارد اما قادر نیست که نظام جدیدی پیریزی کند و آنچه که در آن
چشمگیر است مبارزه با خودکامگی است یعنی مبارزهای که در جوامع سنتی نیز در برابر استبداد
فرمانروایان همواره وجود داشته است.
اما فرآیند تجددخواهی دهها سال قبل از جنبش مشروطیت آغاز شده بود و در واقع مشروطیت
مرحلهای بود بسیار کوتاه مدت در سیر تکوینی تجدد .این تجددخواهی از افکار روشنگری متاثر بود
و دو جنبه داشت یکی تجددخواهی روشنفکران با هدف ترقی و باال بردن سطح فکری جامعه و
دیگری تجددخواهی بعضی از زمامداران ترقیخواه چون عباس میرزا و امیرکبیر و سپهساالر بصورت
اصالحات اداری و آموزشی و ...در مملکت به تقلید از «تنظیمات عثمانی» .این اصالحات در
دورههای بعد بعنوان «ترقی اقتصادی و صنعتی» و سپس «توسعه برنامه ریزی شده اقتصادی و
اجتماعی» و یا «نوسازی» (مدرنیزاسیون) ادامه پیدا کرده است.
بطور کلی باید تاکید کرد که تجددخواهی نتیجه مقایسه وضع ایران است با مراحل تاریخی گذشته و
نیز مقایسه در مکان یعنی مقایسه با کشورهای دیگر .این مقایسهها انحطاط و عقب ماندگی ایران را
آشکار کرد و موجب آگاهی روشنفکرانی شد که بیشتر در کانونهای تفکر برون مرزی (قفقاز،
اسالمبول ،هند ،برلن) میزیستند و افکار برخی از آنها (آخوندزاده ،طالبوف ،میرزاآقاخان کرمانی،
ملکم) از طریق روزنامهها و رساالت در ایران رواج مییافت .بدیهی است که این افکار در زمینه
آگاهی و آمادگی فکری مشروطه خواهان تأثیرگذار بودند.
ــ شما آنچه را که در این رویداد برجسته میبینید؛ مبارزه با خودکامگی است و معتقدید که مبارزه با
خودکامگی در جوامع سنتی هم در برابر استبداد فرمانروایان ـ با مضمون عدالتخواهی ـ همواره
وجود داشته است .پرسشی که پیش میآید این است که آیا تحول تدریجی عدالتخواهی به خواست
برقراری حکومت قانون و سپس نتیجه عملی بدست آمده یعنی تدوین قانون اساسی ،به منزله مکان
تبلور عینی و مدون آرمانهای مشروطهخواهان صدر مشروطیت ،این رویداد را ماهیتاً از مبارزات بر
علیه خودکامگی با نگرش سنتی ،جدا نمیسازد و به معنای گذر و گسستی از نگرش سنتی نبوده
است؟
دکتر بهنام ـ زمینه جنبش مشروطیت مبارزه با خودکامگی سلطنت قاجار و حفظ استقالل سیاسی و
اقتصادی مملکت بود اما تدوین قانون اساسی ،در مرحله اول آن توسط عدهای انجام گرفت که
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آشنائی هائی با قوانین غرب داشتند ،تحت تاثیر افکار دوره روشنگری بودند و حکومتی قانونی را برای
ایران آرزو میکردند .خیلی زود موانع درونی جامعه و دخالت گروههای مختلف چون روحانیون و
تجار موجب شد که متن قانون اساسی و متمم آن شکلی خاص بگیرد .مفهوم کنسطیسیون
( )constitutionکه آنروزها بر سر زبانها بود روشن نبود و روحانیت نیز مشروطیت را حکومتی
مشروعه براساس دین میدانست .جامعه نیز آمادگی فکری الزم را نداشت و مثالً مفاهیمی چون
فردیت و خودمختاری انسان و حقوق فردی و حاکمیت ملی تعریف نشده بودند .مشروطیت یک
جنبش سیاسی بود و نمیتوان آنرا با آنچه که در غرب روی داده بود و حتی با فرایند نهضتهً در
کشورهای عربی مقایسه کرد.
ــ اگرتداوم ،مقاومت و دوباره سربرافراشتن و مقبولیت یافتن را نوعی تعبیر از پیروزی در نظر گیریم،
آیا میتوان شکست آرمانهای مشروطهخواهی را به بیانی ،از نظر سیاسی و بستر شرایط اجتماعی
آن زمان ،نابهنگام و الجرم ناکام تلقی کرد ،اما در توضیح رویکرد گستردهای که امروز به سوی آن
انقالب و مطالباتش وجود دارد و بدلیل همسوئی و تطابقی که با جریان پیشرفت جوامع بشری داشته
است ،آن رویداد را از نظر تاریخی پیروز ارزیابی نمود؟
دکتر بهنام ـ معنای اصطالح «شکست» را باید را روشن کرد .آیا منظور شکست نظام پارلمانی
است؟ آیا منظور ادامه اجرای قدرت به روش قدیمی است؟ یا شکست آرمانهائی که همراه با اندیشه
روشنگری در ایران اشاعه یافت و مشروطهخواهان نیز از آن بهره گرفتند؟ اگر تعریفی محدود از
مشروطیت را در نظر داشته باشیم و آن را در چند اصل کلی خالصه کنیم میتوان از شکست
مشروطیت صحبت کرد چرا که از زمان تصویب قانون اساسی تا کنون اهداف مشروطیت به مرحله
عمل در نیامده است از جمله ایجاد یک دولت ـ ملت ،مشارکت مردم در امر سیاست ،پدید آمدن
جامعه مدنی و احترام به آزادیهای فردی و...
فقط چند سالی بعد از امضاء فرمان مشروطیت ،با استبداد صغیر روبرو هستیم و سپس مهاجرت
مشروطهخواهان به اسالمبول و پاریس و برلن و جاهای دیگر .تقیزاده که خود از پیشگامان انقالب
مشروطیت بود در سال  1981در مجله کاوه از «استبداد کشور» سخن میگوید و دوسال بعد جوانانی
که مجله فرنگستان را در برلن منتشر میکنند در جستجوی «دیکتاتور عاقلی» چون موسولینی
هستند که ایران را از هرج و مرج نجات دهد.
رویدادهای سالهای بعد نیز گواه عدم توجه به بعد سیاسی تجدد یعنی مشروطیت و قانون اساسی
هستند .فراموش نکینم که تجددخواهی ایرانیان در زمینه مدرنیزاسیون و نوسازی ایرانگاه تند وگاه
کند همواره ادامه داشته و در  151سال اخیر جامعه ایران دگرگونی بسیار پیدا کرده و رو به پیشرفت
بوده اما اصول فلسفی و سیاسی مدرنیته مورد توجه قرار نگرفته است .شاید هم نیز طبیعت مدرنیته
است که در طول زمان بلند تظاهر پیدا کند .ژرژباالندیه جامعهشناس فرانسوی میگوید:
مدرنیزاسیون در سطح آب ظاهر میشود و مدرنیته در ژرفا .در غرب نیز چنین بود.
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ــ گفته میشود؛ مفاهیمی که اندیشه تجددخواهی برپایة آنها بنا شده بود از غرب آمده و حاصل
تجربة تاریخی خود ما نبود و این مفاهیم در برخورد به شرایط سیاسی ـ اجتماعی و در اثر
درهم آمیختگی با افکار غالب سنتی در جامعه و بدست نیروهای ایرانی در مضمون «مسخ شدند»،
«تقلیل یافتند»« ،وارونه جلوه داده شدند»« ،محتوای آنها فهمیده نشد» و...
شما نیز بارها در آثار و گفتههای خود بر نکتة فوق ،یعنی بر عدم استخراج مفاهیم تجددخواهی از
تجربة تاریخی خودمان ـ «عدم پیوند میان قدیم و جدید» ـ تکیه نمودهاید .آیا مگر نتیجة آن پیوند
باز هم همان تقلیل یافتن ،مسخ شدن و ...نمیشد؟ یعنی در اصل همان چیزی که روی داده است.
دکتر بهنام ـ ابتدا برای روشن شدن مطلب بطور خالصه بگویم که مراد از «مدرنیته» گسست از
جامعه سنتی و تغییر جهانبینی و شیوه زندگی است و مراد از مدرنیزاسیون سیاست اجرائی دولت،
برای تغییر نهادهای اجتماعی و اقتصادی با هدف ایجاد یک جامعه نو .مدرنیته و مدرنیزاسیون در
غرب درونزا و هم زمان بودند و بهمین علت نیز در طول دوران چهار قرن موجب پیشرفت علم و
فن و ظهور آزادی و الئیسیته و شهروندی ...و باالخره پدید آمدن جامعه نو شدند .اما در کشورهای
غیرغربی مدرنیته امری وارادتی است که همواره با فرهنگ غرب ظاهر شده است .روشنفکران این
کشورها افکار روشنگری را اشاعه دادند و دولتهای جدید متشکل از درس خواندگان غرب از طریق
آمرانه مدرنیزاسیون را به مرحله عمل درآوردند .این مدرنیزاسیون قبل از مدرنیته و با سرعت انجام
گرفت و در نتیجه توجه الزم به درک جوهر مدرنیته نشد.
مساله اساسی در این زمینه «حد تجددخواهی» بود .روشنفکران در قبول فرهنگ غرب هم آواز
نبودند .مثال در ایران برخی آن را بصورت مطلق پذیرفتند (ملکم خان و تقیزاده) برخی بصورت
مشروط (طالبوف ،کاظم زادهها بعضی «مدرا» با آن را توصیه کردند و یا قصد «تسخیر» آن را
داشتند (شادمان) و باالخره کسانی هم بودند و هنوز هم هستند که مبارزه با آنچه را که «تهاجم
فرهنگی غرب» مینامند هدف خود قرار دادهاند .این امری بدیهی است که نمیتوان فرهنگی را
جانشین فرهنگی دیگر کرد اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد روابط ظریفی است که میتواند
میان دو فرهنک بوجود آید .فرهنگ موزائیکی نیست که از قطعات مختلفی که کنار هم قرار
گرفته اند تشکیل شده باشد بلکه ساختاری است که اجزا آن با هم در ارتباطند بنابراین هنگام اخد
فرهنگ خارجی باید کوشش در پیوند خوردن این دو فرهنگ با یکدیگر داشت و معموال این فرهنگ
خارجی است که بر ساقه تنومند فرهنگ ملی پیوند میخورد ( .)Hybridationارتباط میان قدیم و
جدید در درون یک فرهنگ نسبتا آسان است و بهمین علت هم مدرنیته در غرب علیرغم گسستی
که در افکار و شیوه زندگی بوجود آورد توانست قدیم و جدید را با هم آشتی دهد اما در مورد فرهنگ
و مدرنیته غربی در تماس با فرهنگهای دیگر مساله به نوعی دیگر مطرح میشود و آن وارد شدن
فرهنگ غیرخودی است که میخواهد گسستی را میان قدیم و جدید در فرهنگ بوجود آورد و نشان
خود را برآن بزند.
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امروز که موضوع «تنوع فرهنگها» مطرح است بحث فقط در باره فرهنگ غرب در برابر فرهنگها
نیست بلکه ارتباط میان فرهنگها بطور کلی باید مورد توجه باشد و این ارتباط و پیوند موجب
خالقیت و باروری فرهنگها و گسترش ارزشهای مشترک بشری خواهد شد.
ــ برای مردمانی که در سایة تاریخ خود و در ناآگاهی محض نسبت به همان تاریخ غنوده بودند ـ
گفته میشود ایرانیان تا پیش از آغاز جنبش بیداریشان حتا از گذشتة باستان خود مطلع نبودند! ـ و
در آستانة قرن بیستم در مواجهه با جهانی نوین که چند سدهای بود که به نوکردن و پرورش خود
مشغول شده و برنا و توانا به سراغشان آمده و آنان را با ضربههای سنگین منطق جهانگشای خود به
درب خانههای به خواب رفتگیاشان بخود آورده بود ،آیا مگر برای این درماندگان چارهای به جز
اتکاء به همان آگاهیهای نیمه و بریده از همان مفاهیم و مناسبات جهان نو باقی بود؟ آنها چگونه
میتوانستند منطق حرکت تاریخی را که در هنگام خواب از روی آنها عبور کرده و در درک و پاسخ
به نیازهای جدیدشان که منطقِ قرار گرفتن در مناسبات جدید به آنها ،قبل از اینکه به خود آیند،
تحمیل نموده بود ،بدون اتکاء به غرب و در اجتناب و اعراض از مفاهیم جهانگیر شدة اندیشة غربِ
جدید ،توضیح دهند؟ توضیح وضعیت عقب مانده خود از تاریخی که دیگر تاریخ «پاک و دست
نخوردة» جوامع بستهاشان نبود و درک نیازهائی که دیگر نیازهای انسان بدوی نبود!
دکتر بهنام ـ شما با هوشمندی به سئوال خود پاسخ دادید و آنچه که من میتوانم اضافه کنم اشاره
به عقب ماندگی فرهنگی ایران در چهار قرن اخیر و چگونگی رابطه میان غرب و حوزه تمدنی
خاورمیانه است نه عدم آگاهی از آنچه که در جهان و در خاورمیانه میگذشت و حتی عدم آگاهی از
آنچه که در درون مملکت رخ میداد .بعضیها از «تاخیر» و حتی «تعطیل تفکر» در آن دوران
صحبت کردهاند .واقعیت آنست که بخاطر دالیل متعدد که جای آن در این گفتگو نیست ایرانیان
پس از شکست در جنگهای ایران و روس اندک اندک بخود آمدند و به جاهای دیگر دنیا توجه
کردند و همه چیز به نظرشان غیرآشنا آمد« .حیرتنامه» نوشتند و سپس مفهوم زمان خطی مطرح
شد در برابر زمان ادواری و توانستند وضع آن روز را با مراحل مختلف تاریخی مقایسه کنند و به
«انحطاط» خود پی ببرند و چون وضع خود را با وضع کشورهای دیگر برابر نهادند به
«عقبماندگی» خویش واقف شدند .همه اینها مقدمهای شد برای آغاز تجددخواهی .در طی 111
سال اخیر کوشش بسیار صورت گرفت البته راه هموار نبود ولی توجه الزم به موانع اصلی و فرهنگی
و اجتماعی سیاسی هم نشد.
ــ شما در همان اثر خود «ایرانیان و اندیشة تجدد» که به بررسی طبقات و گروهبندیهای ایران در
دوران مشروطیت پرداختهاید میگوئید« :روحانیت خود را مظهر افکار عمومی جامعه میدانست ».در
تأئید این سخن میبینیم؛ در رویدادهای مهم آن روزگار از جنگ ایران و روس گرفته تا بسیج
عمومی در جنبشهای اجتماعی نظیر جنبش تنباکو نقش روحانیت ـ هر چند در جبهههای مخالف ـ

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

140

انکار ناپذیر است .نکتة مهم در این واقعیت این است که روشنفکران عصر مشروطیت بدون
یاری گیری از نفوذ روحانیون قادر به دستیابی و تأثیر بر افکار مردم نبودند .در همین زمینه عبدالهادی
حائری در آغاز اثر خود «تشیع و مشروطیت در ایران» میگوید:
«روشنفکران برای پیشبرد اندیشههای خود و تبدیل آن به عمل اجتماعی و ایجاد تغییراتی در نظام
سیاسی ایران نیازمند روحانیت بودند ،بدون یاری آنها آن اندیشهها بدل به عمل اجتماعی نمیشد و
پیوندی در جامعه برقرار نمینمود».
به اعتبار این واقعیت مهم ،آیا نمیتوان مدعی شد که روشنفکران جامعه نه در ناتوانی در درک
مفاهیم اندیشة تجدد بلکه در ناتوانی در ایجاد پیوند با بدنة جامعه و مردم بود که تن به تقلیل و بعضاً
وارونه شدن مفاهیم مدرنیته دادند؟
دکتر بهنام ـ بدون شک روحانیت در همه جنبشهای سیاسی و اجتماعی صدسال اخیر نقش مهمی
داشت و گروههای دیگر از همکاری با ایشان بینیاز نبودند .هدف روحانیت عدالت خواهی و مبارزه با
استبداد قاجاریه بود و در ابتدا تصور نمیکردند که افکار تازه مخالفتی با دین داشته باشد و مشروطه
را نیز مشروعه تعریف میکردند .اما اندک اندک این همکاری میان روحانیت و روشنفکران دچار
دشواریهائی شد .گاه اصول مذهبی با اصول فلسفه روشنگری تطبیق نمیکرد و مثالٌ روحانیت
مفاهیم ترقی ،مساوات ،آزادی و ...را بگونهای دیگر تعبیر میکرد و شاید هم علت اساسی این
جدائی ها دوری این دو گروه از یکدیگر و فقدان بحث و گفتگو میان آنها بود.
ــ شما در تعریفی از «تجددخواهی» نوشتهاید:
«تجدد طرز جدیدی از تفکر و نگرش تازه به جهان است که امری درونزاست و از دینامیسم درونی
جوامع و با آگاهی از پیشرفت علوم و ماهیت فرهنگهای دیگر حاصل میشود( ».مقدمه کتاب
ایرانیان و اندیشة تجدد) بیتردید در این تعریف منظور شما از «آگاهی از پیشرفت علوم و ماهیت
فرهنگهای دیگر» تنها کسب اطالع و اشراف از این «پیشرفت» و از آن «ماهیت» نیست ،بلکه در
این «آگاهی» در اصل مفهوم تأثیرپذیری ،اخذ و «پیوند خوردن» مستتر است .این مسئله از همین
زاویه ـ همانگونه که شما نیز در پاسخهای خود اشاره داشتهاید ـ موضوع جدالهای فکری میان
روشنفکران تجددخواه پیش و در دورة انقالب مشروطیت هم بود .به عنوان نمونه در این دورهها ما
با روشنفکرانی چون مستشارالدوله روبروئیم که سعی بر ایجاد چنین پیوندی دارند .در هر صورت با
وجود همه تالشهای یک سدهای ،آنچه که با توجه به مقاومتهای بسیار حاصل شده است؛ تأثیر
ناخودخواسته است ،نه «پیوند» با «ساقة تنومند فرهنگ ملی».
چنین پیوندی چگونه ممکن بود یا ممکن است به بار بنشیند ،در حالیکه از این ساقة به ظاهر تنومند
ـ به استناد به برخی از مفاهیم طرح شده توسط اندیشمندان امروز مانند تصلب سنت ،دینخوئی
فرهنگی و ...ـ پوستهای بیش نمانده و در آغاز دوره تجددخواهی قرنها بود که قدرت پویندگی و
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زایندگی خود را از دست داده بود؟ آیا فکر نمیکنید مشکل اصلی خود این فرهنگ ملی است که
استعداد زندگی بخشی به نهالهای پیوندی را از دست داده است؟
دکتر بهنام ـ متاسفانه ما در ایران همواره با تقلید و یا نفی فرهنگ غرب روبرو بودهایم .عدهای نیز
معتقد به وجود تشاب هاتی میان فرهنگ ایران ـ اسالمی با فرهنگ غربی بودند .امروز نیز کسانی
هستند که از بازگشت به گذشته یا از اسالمی کردن مدرنیته و یا مدرنیزه کردن اسالم سخن
میگویند اما هرگز به موضوع پیوند زدن فرهنگها  Hybridationتوجه نشده است.
قبول فرهنگ خارجی و یا عناصری از آن نمیتواند حاصل تقلید ساده باشد بلکه نیازمند تاویل و
تفسیر است تا با سیستم ارزشی فرهنگ خودی همساز و هماهنگ شود .عناصر فرهنگی خارجی و
داخلی را نیز همانطور که قبال گفتم نمیتوان در کنار هم قرار داد و گاه با «این» وگاه با «آن» وگاه
نیر میان «این و آن» زندگی کرد .راه حل شاید در همین تلفیق و پیوند باشد .جامعهای که به
فرهنگ خود اطمینان دارد بهتر و آسانتر با فرهنگهای دیگر کنار میآیند در حالیکه جوامعی که در
وضع تدافعی بسر میبرند و پای بند سنتهای عقیم خود هستند در برابر فرهنگهای دیگر مقاومت
میکنند و از آنچه که تازه است روی میگردانند.
بسیارند جامعهشناسان و مردم شناسانی که دلیل باروری و گسترش فرهنگ غربی را تلفیق آن با
دیگر فرهنگها در طی قرون میدانند .طبیعت فرهنگ پویائی است اما این حامالن فرهنگ یعنی
مردم یک جامعه هستند که باید عناصر جدیدی از فرهنگهای دیگر را با فرهنگ ملی پیوند دهند و
فرهنگی تازه با آرایشی جدید بوجود آورند بدون آنکه صدمهای به ریشهها وارد شود .مثال ژاپن در
این زمینه بسیار گویا است .ژاپن در دوران تجددخواهی خود ارزشهای قدیمی خود چون احترام به
سالخوردگان ،تعاون ،حق شناسی ،مشارکت ،پیروی از دیسپلین و ...را حفظ کرد و آنها را پایه و
اساس ایجاد نهادهای جدید مانند بنگاههای اقتصادی و سازمانهای دولتی قرار داد .فرزانگی تمدن
کهن ژاپن باعث شد که مملکت از تقلید چشم بسته غرب بپرهیزد ولی از تلفیق فرهنگ ژاپن با
فرهنگ غربی ،کاپتالیسم ژاپن را بوجود آورد و یا بنگاه اقتصادی  Enterpriseرا براساس مدل
خانواده گسترده قدیمی ژاپن اداره کند بدین معنی که کارکنان و کارگران خود را عضو خانوادهای
بزرگ بدانند که از آنها و اوالدشان در طی زندگی حمایت خواهد کرد و روسا نیز با روشی پدرانه با
آنها رفتار خواهند کرد .در عوض این کارگران و کارکنان موسسه اقتصادی را متعلق به خود
میدانند در باال بردن تولید آن کوشش میکنند .کاپیتالیسم ژاپن در حالیکه در نوع فعالیت با رقبای
غربی خود تفاوتی ندارد توانسته است با تکیه بر سنتها و خصوصا مذهب کنفوسیوس موفقیت بسیار
بدست آورد و بقول ژاپنیها از مدرنیته هم فراتر رود.
ــ صرف نظر از نوع ارزیابی ما از استعداد حیات بخشی و پویائی فرهنگ ملیمان ،ما فکر میکنیم؛
میان «مدارای فرهنگی» و «پیوند فرهنگی» باید یک رابطة الزم و ملزومی وجود داشته باشد .بدین
معنا که اگر بخواهیم اساساً چنین پیوندی برقرار شده و به بار بنشیند ،در درجه نخست باید راه نقد از
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مبانی ارزشی که هر یک از فرهنگها بر آن بنا شدهاند ،باز گذاشته شوند .اگر درها و حتا روزنههای
نقد از مبانی را همه جوره ببندیم ـ از طریق ضدیت (برافروختن احساس حقارت ملی در برابر
بیگانگان) ،کنترل دائمی (بیمدارائی خشونتآمیز و سرکوب حامالن درونی فرهنگهای دیگر) و
پاسداری تعصبآمیز از فرهنگ ملی (برانگیختن احساس و روحیة پرستش یک تصویر خیالی و نیمه
خیالی از گذشته خود و خوار شماری دیگری) ـ چگونه اساساً چنین پیوندی میتواند صورت واقعی
بخود گیرد؟
دکتر بهنام ـ نخستین قدمها شناخت فرهنگ ایرانی و سپس فرهنگهای دیگر است و نه فقط
فرهنگ غربی .ما در جهانی زندگی میکنیم که تنوع فرهنگها مطرح است .فرهنگ خارجی برای
ما دیگر فقط فرهنگ غرب نیست .ما باید با فرهنگهای متعددی آشنائی پیدا کنیم .ما باید به آنچه
که خارجی است خصمانه نگاه نکنیم .فرهنگ ایران در طول تاریخ فرهنگی تلفیقی بوده است و با
فرهنگ های هندی ،بودائی ،یونانی ،اسالمی و باالخره غربی آمیزش داشته است .در تماس با
فرهنگهای دیگر باید از یکسوی با «عقده حقارت» و از سوی دیگر با «عقده خود برتربینی» مبارزه
کنیم.
ــ و اما پرسش آخرین ما؛ به گفته شما و برخی از اندیشمندان امروز ما تالشهای تجددخواهانه
ایرانیان  151ـ  811سالی است که آغاز شده و در زمینههائی نیز ثمراتی داده است .این تجددخواهی
ـ با استناد به سخنان شما ـ در دو جنبه پیگیری شده است؛ در مسیر نوسازی یعنی اصالحات اداری،
آموزشی ،صنعتی ،اقتصادی ،نهادسازی و خالصه ایجاد زیرساختهای اجتماعی که ثمرهها بیشتر در
این زمینه بوده است .و جنبه دیگر تالشهای روشنفکری در جهت رشد و ترقی سطح فکری جامعه.
جنبش مشروطیت خیزشی بود در میانة این راه برای برقرار کردن امکان مشارکت مردم در امر
سیاست ،حکومت قانون ،تشکیل دولت ـ ملت و ...اما این خیزش به ثمر نرسید .آیا این بدین دلیل
بود که جامعه به آن درجه از «سطح فکری» رشد یافته نرسیده بود؟ امروز که همان مطالبات یک
سدة پیش یعنی ،حکومت قانون ،احترام به حقوق فردی ،مشارکت مردم در امر سیاست و ...دنبال
میشود ،آیا میتوان به شانس بیشتر تحقق عملی این مطالبات امیدوار بود؟
دکتر بهنام ـ بدیهی است که امروز شانس بیشتری وجود دارد .مشروطیت یک حرکت انقالبی بود
که بطور غیرمستقیم به تجدد سیاسی توجه داشت .در طول زمان علیرغم پیشرفت مدرنیزاسیون
اقتصادی و اجتماعی این تجدد سیاسی محدود هم شکست خورد .تجدد سیاسی که بیش از وجوه
دیگر تجدد نیازمند دید فلسفی مدرنیته (فردیت ،الئیسیته ،دمکراسی و )...و ارتقاء سطح فکری جامعه
است به هزار دلیل نمیتوانست موفق باشد .مشارکت در امور سیاسی ،شهروندی ،شرکت در انتخابات
آزاد و اعمال حق حاکمیت ملی معوق ماند یعنی به زبان دیگر آرمانهای مشروطیت به مرحله عمل
در نیامدند.
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آیا امکان تغییر در دهههای آینده وجود دارد؟ مدرنیزاسیون پنجاه سال اخیر ایران در بسیاری از
زمینهها نتایج مطلوب داشته است .باال رفتن میزان با سوادی ،باال رفتن میزان شهرنشینی توجه به
جای زنان در اجتماع را نباید از یاد برد .وسایل ارتباط جمعی و پیشرفت آنفورماتیک مردم را بیکدیگر
نزدیک کرده و آنها را با جهان در ارتباط قرار داده است .تماس مردمی که در ایران زندگی میکنند
با گروه عظیم مهاجرین ایرانی در خارج امر مهمی در فرآیند تجدد ایران است.
همه این عوامل باعث شده که «بازیگران اجتماعی» جدیدی بر صحنه ظاهر شوند مانند جوانان و
زنان و مفاهیم جدیدی چون جامعه مدنی و شهروندی و مانند آن مورد توجه قرار گیرند ،آنچه که
باید هدف باشد باال رفتن سطح تفکر در جامعه است و امروز شواهدی وجود دارد که جامعه ایرانی در
این راه پیش میرود.
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فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

تداوم و پویایی فرهنگی
دکتر جمشید بهنام
تیر 1322
ــ در مصاحبهها ،عموماً تالش ما مقایسهای است میان دیگاههائی که اهل فکر و اهل قلم
جامعهمان ارائه می کنند ،به ویژه در باره برخی موضوعات و مفاهیمی که در گفتمان عمومی نقش
کانونی یافته اند .در این شماره منظور ما پرداختن به مسئله محوری مدرنیته که برخی معادل فارسی
آن را «تجددخواهی» مینامند.
در یکی از مصاحبههایتان (تالش شماره  83تکاپوی فرهنگی در دوره رضاشاهی  1311ـ )1381
شما «تالشهای مستمر ایرانیان» از دو سده پیش را «در راه تجددخواهی» دانسته و میگوئید« :این
تجددخواهیگاه مدرنیته ،گاه مدرنیزاسیون وگاه توسعه نامیده شده است بدون آنکه تعریف درستی از
مدرنیته یا تجدد مطرح باشد ».آیا اساساً ارائه تعریفی جامع و مانع که از اعتبار همگانی در میان
اندیشمندان برخوردار گردد ،وجود دارد یا اصالً ممکن است؟
دکتر بهنام ـ مسئله این است که نوعی آشفتگی در ترجمه ،درک و کاربرد مفاهیم غرب ،مدرنیته،
تجدد ،مدرنیزاسیون و ...وجود دارد که مانع از هر نوع آگاهی دقیق در این زمینه شده است« .مدرن»
واژهای بسیار قدیمی در زبان های اروپائی است به معنای جدید و کنونی .اما مدرنیته مفهومی است
که از قرن نوزدهم به این سوی مطرح شده و حاصل تحولی است که در سیر تکوینی تمدن غرب در
چند قرن اخیر پدید آمده و موجب پیشرفت آن تمدن گردیده است.
آشنائی با تمدن غرب در ایران ،عثمانی و کشورهای عربی از اواسط قرن نوزدهم آغاز شد (با حمله
ناپلئون به مصر و جنگهای ایران و روس) و از آن زمان ما شاهد تماس و آگاهی و مقایسه این
کشورها با غرب هستیم .ابتدا گروهی از روشنفکران و زمامداران روشنبین به فکر تغییر افتادند و
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اقداماتی انجام دادند که «اصالحات» نام گرفت (اصالحات در ایران و تنظیمات در عثمانی) و سپس
خواست تغییر (ترقی ،شانژمان) به طور جدی مطرح شد ،بدون آنکه تعریف آن روشن باشد .با آغاز
سلطنت رضاشاه و ایجاد «دولت جدید» موضوع تجددخواهی مطرح شد و سیاست «تجدد آمرانه»
دولت .واژه تجدد قبالً در عثمانی رایج شده بود و از مفهوم «تجدید» و «تجدد» در فرهنگ اسالمی
مایه گرفته بود .دهها سال است که ما ایرانیان این لفظ را بکار میبریم ،بدون آنکه تعریف درستی از
آن داشته باشیم .در فارسی تجدد به معنای نوکردن ،امروزی شدن و غربی شدن است .و در
نوشتههای امروزیگاه به معنای مدرنیته و مدرنیزاسیون.
خالصه کنم :مدرنیته و تجدد دو مقوله مختلف هستند و نباید آنها را مترادف یکدیگر دانست.
چنانکه گفتم ،مدرنیته حاصل رویدادهائی است که در غرب پدیدار شده و زائیده دینامیسم درونی آن
تمدن بوده است .اما تجدد حاصل ترکیبی است از فرهنگ ملی و فرهنگ غربی و شاید در آینده
نزدیک فرهنگ جهانی .فعالً ما آن را به معنای تغییر بر اساس تمدن غربی بکار میبریم و تعریف
«جامع و مانعی» چنانکه خواستهاید وجود ندارد .تجدد گرایش به نوشدن است که در اثر برخورد با
تمدن غرب پیدا شده و میخواهد در زمان کوتاه همه چیز را دگرگون کند .نیاز به غرب دارد و در
عین حال میخواهد خود بماند و هویت خویش را حفظ کند .این تجدد را میتوان آغازی برای
سکوالریسم دانست و نخستین آثار آن عبارتست از ایجاد نهادهای اجتماعی ،اقتصادی ،ایجاد طبقات
جدید ،تحرک اجتماعی ،تغییر رفتارهای خانوادگی و اجتماعی ،روابط زن و مرد ،جای زن در جامعه و
سرانجام نشانههائی از یک جامعه مدنی در حال تکوین.
ــ در همان مصاحبه و در اثر خود «ایرانیان و اندیشه تجدد» بر این نظرید که «تجدد برای ایرانیان
مترادف با خواست تغییر بوده است ».ارزیابی شما از جامعه ایرانی این است که «در هر حال
دگرگونیهای بسیار یافته و انگیزه تغییر در میان ایرانیان روز افزون بوده است ».با این تعبیر باید
ایران را جامعهای پویا ـ ن ه ایستا ـ ارزیابی کنیم .اما روشن است که چنین ارزیابی از تصویر ناشادی
که عموم اهل نظر از کشور میدهند و از شکوههای آنان از عقبماندگی همه جانبه جامعهمان ،بسیار
فاصله دارد .این اختالف نظر را چگونه توضیح میدهید؟
دکتر بهنام ـ در این سؤال شما به دو موضوع اشاره کردهاید ،اول :تغییر و دوم :معنای جامعه پویا و
ایستا.
«تغییر» یعنی گذار از حالتی به حالت دیگر .یعنی به گونهای دیگر شدن .گاه این تغییر آرایش
جدیدی از عوامل متشکله قدیم است و گاه نوآوری و احیا در عین استمرار و تداوم و گاهی به معنای
زدودن آنچه که زیان آور است و بهتر کردن وضع جامعه در چهارچوب فرهنگ ملی و یا با کمک
گرفتن از فرهنگهای دیگر.
باید میان «تحول اجتماعی» و «تغییر اجتماعی» نیز تفاوت قائل شد :تحول اجتماعی عبارتست از
مجموع دگرگونیهائی که یک جامعه در زمان بلند با آن روبرو میشود .یعنی زمانی که از دوران
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زندگی یک نسل بیشتر است و یا چند نسل .اما تغییر اجتماعی عبارتست از تغییراتی که قابل رؤیت
است ،در زمان کوتاه و یک فرد میتواند در زمان زندگی خود شاهد بوجود آمدن و گسترش آن
تغییرات و سرانجام آن باشد .البته این تغییر غیر از رویدادهائی است که به طور اتفاقی و در زمان
بسیار کوتاه پدید میآیند .این تغییر شروطی هم دارد :باید نوعی دوام و استمرار داشته باشد .باید
هدف آن دگرگونی در راه ترقی و به جلو باشد و مانند آن .تغییری که حاصل آن بازگشت به گذشته
باشد تغییر به حساب نمیآید.
در جهان سوم تغییر به معنای از قدیم به جدید روی آوردن نیست ،بلکه قبول یک فرهنگ بیگانه
است و اختالط و پیوند آن با فرهنگ خودی .بنابراین صحبت از قدیم و جدید نیست ،بلکه سخن از
فرهنگ ملی و فرهنگ بیگانه است.
باید اضافه کنم که امروز در بعضی جوامع و یا در میان بعضی از گروههای این جوامع هنوز اعتقاد به
بازگشت به گذشته (سلف) و اعتدال قدیم و گذشتههای درخشان وجود دارد .اما در باره این مطلب
که جامعه ایران را باید ایستا یا پویا ارزیابی کنم؛ باید بگویم که این بحث مدتی دراز میان
مردمشناسان و جامعهشناسان وجود داشت و عادت بر این بود که میان جوامع عقبمانده و جوامع
پیشرفته قائل به تفکیک باشند و علت آن را نیز ایستائی جوامع قدیمی و پویائی جوامع جدید بدانند.
اصطالحاتی چون جوامع سرد و گرم ،یا جوامع بیتاریخ و جوامعی که در جریان تحوالت تاریخی
قرار دارند ،مطرح بود و اصوالً جوامع قدیم را فاقد دینامیسم درونی الزم میدانستند .عقاید جدید
خصوصاً افکار جامعهشناسان «مکتب دینامیک اجتماعی» بر این اساس مبتنی است که همه جوامع
دارای دینامیسم هستند .اما عواملی چون دخالت کشورهای خارجی ،استعمار ،تجارت بینالمللی و یا
بیلیاقتی و عدم آگاهی زمامداران و یا نیروی مذهب مانع از تظاهر دینامیسم درونی میشود و در
نتیجه تغییرات در بعضی از جوامع زودتر و گستردهتر و در برخی دیگر دیرتر و محدودتر پدیدار
میشوند.
غالباً به دینامیسم برونی و اخذ تمدن خارجی توجه میشود و به نظر اکثریت روشنفکران این امری
ناگزیر است .اما کسانی هم به احیا فرهنگ قدیم اعتقاد دارند .ژرژ یاالندیه ()Georges Balandier
جامعهشناس فرانسوی این نظرها را آشتی میدهد .به گمان او باید از دینامیسم برون و درون در
عین حال استفاده کرد .مسئله اساسی ایجاد بهترین ترکیب ممکن میان این دو است.
ــ شاید ضروری باشد ،اندکی بیشتر روی این «خواست و انگیزه تغییر» در میان ایرانیان تأمل کنیم.
سرچشمه پیدایش این خواست و انگیزه کی ،کجا و چگونه بوده است؟ خواست و انگیزه تغییر در
کدام جهت؟
دکتر بهنام ـ مدت چند قرن جامعه ایرانی در انزوای خود میزیست و از فقر و استبداد سلطنت و
دخالت بیگانگان رنج میبرد .از آنچه در جهان میگذشت بیخبر بود .هر نوع تغییر در نظر او امری
ناشناخته و غریبه و بیگانه بود و موجب بیم و وحشت .از زمان جنگهای ایران و روس در زمان
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سلطنت فتحعلی شاه رفت و آمد با کشورهای همسایه مانند روسیه و عثمانی آغاز شد و کسانی که
کمی دورتر رفته بودند ،از پیشرفت اروپا داستانها گفتند .بر تعداد سفرنامهها ،رسالهها ـ حیرتنامهها
ـ روزبروز افزوده شد و بدینسان اطالعات ناقصی به ایران رسید .در آن هنگام تعدادی از روشنفکران
ایرانی که در قفقاز و اسالمبول ساکن بودند و بخاطر آشفتگی وضع سیاسی ایران ناچار به مهاجرت
شده بودند ،با کمک عدهای از تجار روشنفکر کانونهای تفکر برونمرزی ایرانیان را در شهرهای
تفلیس ،اسالمبول ،باکو و سپس قاهره بوجود آوردند .روزنامهها و مجالت این گروهها به ایران
میرسید و خواستاران بسیار داشت و در مرحله بعدی این مجامع در برلین و پاریس و لندن نیز
تشکیل شد .هدف این روشنفکران مبارزه با استبداد قاجار ،نشر افکار جدید میان ایرانیان و
پایهگذاری نهضت مشروطیت بود و آنها را میتوان پیشگامان تجدد ایران دانست.
در اثر تماس با غرب نوعی بیداری فکری و آگاهی در میان روشنفکران و سپس گروهی از
تحصیلکردگان طبقه متوسط پیدا شد .آنها وضع ایران را با گذشته مقایسه کردند و به انحطاط
مملکت در طول زمان پی بردند و سپس وضع ایران را با کشورهای دیگر جهان مقایسه کردند و از
عقب ماندگی ایران در مکان آگاه شدند .آنگاه به فکر چاره برآمدند و مدل تغییری جستجو کردند .این
مدل ناگزیر اروپا بود.
به موازات روشنفکران بخشی از مردم شهرنشین نیز گرایشی به دگرگونی و تغییر پیدا کردند و این
خواست در باره شکل حکومت ،استقالل مملکت ،آموزش و ...مطرح شد .بورژوازی تجاری نیز به
دالیل اقتصادی با این روشنفکران همراه شد .در آغاز هدفها روشن نبود .به طور مثال مردم
خواستار قانون و عدالت خانه بودند و سپس این حرکت به نهضت مشروطیت تبدیل شد .هدف غربی
شدن نبود ،بلکه اجرای عدالت و ایجاد رفاه بیشتر و مبارزه با ظلم بود .در دهههای بعدی و با تشکیل
دولت جدید در زمان رضاشاه و سیاست تجدد آمرانه موضوع تجدد رسماً مطرح شد و این تجدد
بعدها به توسعه اقتصادی و اجتماعی انجامید .فرآیند مدرنیزاسیون (و یا نوسازی) ایران هنوز هم
ادامه دارد .اما سکوالریسم (دمکراسی ،الئیسیته ،فردیت و )...تحول الزم را پیدا نکرد و رویهمرفته
چنانکه گفتهاند به «عینیت بیشتر توجه شد تا به ذهنیت».
ــ شاید بتوان با اطمینان خاطر ادعا کرد که یکی از پایدارترین خصلت روحیه ایرانی ،میل به حفظ
ایران و دوام و بقای این ملت بوده است .در طول تاریخ دراز آن کم نبودند لحظههائی که هستی این
سرزمین و ملت دستخوش چالشهای سخت و مهلک شده است .در نگاهی که محققین امروز
تاریخمان بر اسناد و متون برجای مانده میاندازند ،میتوان دید که توجه به انحطاط درونی مناسبات
اجتماعی به عنوان عنصر و عامل اصلی تهدید کننده و نابود کننده ناشناخته نبوده است .اما ،گفته
میشود ،این برای نخستینبار در جنبش مشروطه و انقالب آن بود که فکر دگرگونی مناسبات و نظم
درونی در برابر خطراتی که هستی ایران را تهدید میکرد ظهور نمود .با وجود این هنوز هم پس از
گذشت تقریباً دو سده و حصول دگرگونیهای بسیار ،کوچکترین فشارها و تهدیدها در ایرانیان
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احساس به خطر افتادن همه هستی کشور را ایجاد میکند .بقای این کشور و این ملت چرا هنوز
تضمین شده نیست؟
دکتر بهنام ـ با این سئوال بحث هویت مطرح میشود و بقاء مملکت و بیم ایرانیان از به خطر افتادن
همه هستی کشور .مدتی است که این بحث بر سر زبانهاست و گمان میکنم علت آن ابهام در
تعریف هویت از یک سو و عدم آگاهی از موضوع فرهنگ در دنیای معاصر از سوی دیگر باشد.
ابتدا باید موضوع هویت را از وطندوستی و نیز از ناسیونالیسم تفکیک کرد .عشق به زادگاه همواره و
در همه جا وجود داشته و خواهد داشت .اما ناسیونالیسم یک ایدئولوژی سیاسی است که در غرب
پیدا شده و به جاهای دیگر رفته است و در هر جامعهای در پیروی از سیاست روز به گونهای دیگر
درآمده است .ولی هویت اشکال گوناگون دارد و یکی از آنها هویت فرهنگی و ملی است و
عبارتست از آنچه از گذشته بصورت میراث به ما رسیده و شخصیت فردی و جمعی ما را ساخته
است .این هویت همواره با ما خواهد بود و در باره خوبی و بدی آن نیز بحثی نداریم .اما باید به یاد
آورد که مردمانی دیگر با هویتهای دیگری نیز در این جهان زندگی میکنند و ما با آنها در تماس
هستیم و برخی از آنها در زمینههائی از ما پیشرفتهتر هستند .و از این پس نیز تماس به خاطر
جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد روز افزون خواهد بود و نیاز به ارتباطات بیشتر خواهد داشت .حاصل
این ارتباطات پیوند فرهنگهاست .از طریق برخورد و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل است که
فرهنگها بارور میشوند و هر نوع بومگرائی غیرمنطقی و حفظ مطلق سنتها موجب ضعف و
سرانجام نابودی فرهنگها خواهد شد.
باید به خاطر داشت که فرهنگها پویا هستند و هیچ فرهنگی نباید به آنچه که میراث اوست اکتفا
کند .توجه به فرهنگهای دیگر ضروری است و این توجه به «دیگری» به معنای از دست دادن
هویت نیست .گاندی گفته است« :پنجرهها را باز کنید تا نسیم تازه بوزد .بیمی نداشته باشید چون
بنیان خانه استوار است ».و اگر با دیدی منطقی به این موضوع نگاه کنیم ،میتوان گفت ،رابطه با
تمدن صنعتی غرب خطری برای هویت ما نیست ،بلکه موجب غنای آن نیز خواهد شد .البته باید در
چگونگی این پذیرش فرهنگی دقت کرد .در صد ساله اخیر برخی از ایرانیان به ظواهر تمدن غرب
اکتفا کردند و در پی ایجاد پیوندی میان دو فرهنگ نبودند .در نتیجه از برخورد دو فرهنگ شخصیت
و تفکر تازهای به وجود نیآمد .در صورتیکه ژاپنیها با شجاعت و بدون احساس حقارت آن تمدن را
پذیرفتند و کوشش کردند تا از غربیها هم فراتر روند و در عین حال خصوصیات فرهنگی خود را
نگهداری کنند.
اما در ایران ما شاهد بودیم که در دهههای گذشته عدهای به نام حفظ هویت ،غربگرائی را نوعی
بیماری معرفی کردند و مردم را علیه غرب و جهان شوراندند و دولت ستیزی خود را در پرده تجدد
ستیزی پنهان کردند و چنان وانمود کردند که هرگونه توجهی به غرب موجب از دست دادن هویت
خواهد بود .کسی هم نپرسید که این چه هویتی است که پس از پنجهزار سال سابقه به این آسانی از
دست برود؟ عکس العمل چنین وضعی را ما امروز به چشم میبینیم که چگونه جوانان ما نا اندیشیده
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در پی افکار فلسفی غرب هستند و نام فوکو و هابرماس و دریدا را بر زبان دارند .چنین استناداتی به
فلسفه غربی میان جوانان مغرب زمین نیز وجود ندارد .توجه به چگونگی تفکر در جهان امروز امری
شایسته است ،به شرط آنکه امکانات درک این تفکر نیز فراهم باشد .مثالً شناخت درستی از سابقه
تفکر غربی به جوانان داده شود.
بحثی که به نام حفظ هویت فرهنگی مطرح شده مبتنی بر مفهوم ایستای فرهنگ است و این سخن
درستی نیست .کدام فرهنگ در طول قرنها بدون تغییر مانده است؟ همه چیز در حال تحول است.
اما این دلیل نمیشود که قبول مدرنیته را به معنای از دست دادن فرهنگ خود بدانیم .مثال
مغربزمین نشان میدهد که قبول مدرنیته موجب غنای فرهنگهای غربی شده است .در حالیکه
فرانسویها آلمانیها ،انگلیسیها و ...هر یک مدرنیتهای همآهنگ با فرهنگ ملی خود پدید آوردهاند.
ــ به موازات پیدایش فکر دگرگون ساختن مناسبات و نظم درونی به عنوان یک ضرورت ،الگوهای
گوناگون و بعضاً مغایری در خدمت این تغییر و تعیین مضمون و مسیر آن ارائه گردید .هریک از این
الگوها وگاه نیز ترکیبی از آنها از سوی نیروهای فعال اجتماعی مورد حمایت قرار داشت .یکی از
آشناترین آنها الگوی جوامع غربی است که بسیاری از جمله خود شما از آن به عنوان «تقلید از
مدل غربی» نام میبرید .اما کمتر کسی مثالً از تقلیدی بودن مدل مارکسیستها سخن میگوید ،و
الگوی جامعه اسالمی که اساساً از این «اتهام» در کل مبرا میشود ـ صرف نظر از نادر اندیشمندانی
که از مدافعین آن به عنوان «مقلدین مضاعف» یاد میکنند .حال با توجه به اینکه «تقلید از مدل
غربی» مترادف با بیتوجهی به عنصر اندیشه و تفکر است ،آیا میتوان ادعا نمود که سایر الگوها
برخاسته از فکر است؟
دکتر بهنام ـ در این مورد هم باید نخست «تقلید» را تعریف کنیم .گابریل تارد (.)Gabriel Tarde
جامعهشناس فرانسوی که بیش از دیگران در این باره مطالعه کرده است ،میگوید که جامعه بر
اساس تأثیرات متقابل میان افراد بوجود میآید و این روابط مبتنی بر تقلید آگاهانه و ارادی یا
غیرارادی است .انسان از دوران کودکی شروع به تقلید میکند و «اجتماعی شدن» او آغاز میشود.
در این «یادگیری» تقلید جای خاصی دارد و از کودکی با تکرار حرکات و کلمات و در سنین باالتر با
قبول الگوهای فرهنگی داخلی وگاه خارجی انجام میگیرد .در زمان ما این موضوع به صورت جمعی
و میان فرهنگهای مختلف در جریان است و در بحث کلی «فرهنگپذیری» از آن صحبت
میشود .معموالً از یک فرهنگ جهانشمول و یا فرهنگی در گسترش جهانی (مانند فرهنگ غرب)
تقلید میشود و آن هم به صورتهای مختلف :نسخهبرداری از ظواهر فرهنگ ،الهام گرفتن از
اندیشهها ،اقتباس «آدابدانی» و یا بکار بردن علم و فن غربی .این فرهنگپذیری عبارتست از قبول
پدیدههای ناشی از برخورد «مستمر» و «مستقیم» گروههائی از افراد متعلق به فرهنگهای مختلف
که منجر به تغییر یک یا هردو فرهنگ میگردد .بنابراین با روابط میان فرهنگها ما با مسأله تقلید
جمعی مردمان یک جامعه از مدل جامعه دیگر سروکار داریم (شیوههای زندگی ،مسکن ،غذا ،آموزش
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و ...یعنی آنچه را که می توان تجدد در زندگی روزمره محسوب کرد و در کنار آن عقاید و نظرها و
رفتارهاو )...ـ این چنین تقلیدی را میتوان یکی از عناصر الزم «توسعه فرهنگی» بشمار آورد.
در این بحث چند نکته را باید در نظر داشت :تقلید نباید جای ابتکار را بگیرد (تا حدی که امکان
دارد ،).بر هر تقلیدی از غرب نباید نام تجدد گذاشت و باالخره هر تقلیدی باید با منطق همراه باشد
و در طول زمان با فرهنگ ملی سازگاری پیدا کند و هدفش پیوند با این فرهنگ و نو کردن آن
باشد.
ــ پس از چندین دهه تاختن به «تقلید از مدل غربی» و مقلدان آن ،امروز برخی از اهل فکر ما
تشخیص داده اند ،رفتن به راه مدرنیته ،که امروز آن را برای ادامه بقای ایران ضروری میدانند ،در
هر صورت جز تقلیدی از نمونههای غربی نیست .زیرا کانون و مکان وقوع این پدیدار چند کشور
اروپائی بوده و سایر کشورهای جهان بهرهگیرنده دستاوردهای آن بودهاند .عدهای دیگر با همه
تاختن به امر «تقلید» و «مقلدان» اما در عمل تالششان باز کردن راه انداختن ایران به همین مسیر
است .به نظر میرسد در اینجا یا باید در معنای «تقلید» دقیقتر شد و تجدید نظرهائی در سرزنش
آن نمود و یا درک و تعبیر واقعیتری از مدرنیته و سرایت و همه گیر شدن آن ارائه نمود؟
دکتر بهنام ـ این گفته را که رفتن به راه مدرنیته جز تقلید از نمونههای غربی نیست ،نمیتوان به
آسانی پذیرفت .بدیهی است که فرهنگ ایران ،به علل تاریخی دینامیسم درونی الزم را برای تغییر
ندارد و ناگزیر از اخذ عناصری از فرهنگهای دیگر است .ولی آینده بستگی به پویائی فرهنگ ملی
دارد و مدرنیته نیز شیوهای از اندیشه و زندگی است که هر فرهنگی میتواند به آن دست یابد.
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فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

«خدمت به میهن» سنت روشنفکری دوران رضاشاهی
استاد احسان یارشاطر
مرداد 1324
ــ جناب استاد ،ما دفتری در دستور کار و تهیه داریم که در آن به جمعی از روشنفکران تاریخ معاصر
ایران میپردازد .روشنفکرانی که از دورة استقرار مجلس مشروطه تا یک یا دو دههای پس از دوران
رضاشاه در عرصة فرهنگ ،علم ،سیاست و ادب ایران حضور داشته و بسیاری از آنها در دورة
رضاشاهی مصدر امور قرار گرفتند .متاسفانه بسیاری از این اندیشمندان برای نسلهای دهههای
پیش از انقالب اسالمی ،حتا برای نیروهای تحصیلکردة جوانی که در به ثمر رساندن انقالب
اسالمی سهم مهمی داشتند ،ناآشنا ماندند و بعضاً حضورشان بعنوان یک جریان روشنفکری انکار
شد .امروز برعکس ،کوشش گستردهای در جهت بازشناسی این دوره و بررسی مجموعه فعالیتهای
فکری ـ فرهنگی دورة مورد نظر این شمارة مجلة ما ،صورت میگیرد.
پرسش نخست اینکه؛ در یک نگاه فشرده ،شما جایگاه این جریان روشنفکری و حاصل تالشهای
کسانی چون پورداود ،محمد قزوینی ،مشفق کاظمی ،صادق هدایت ،عبدالعظیم قریب ،عباس
اقبالآشتیانی و ...را در تاریخ معاصر ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
یارشاطر ـ پس از دوران مشروطیت و پس از هرج و مرجی که در دوران محمدعلی شاه و احمدشاه
بوجود آمد ،سرانجام حکومت مقتدری به دست رضاشاه در ایران برقرار شد .رضاشاه گر چه اهل
دانش و مباحث فرهنگی نبود ،ولی چون مرد بسیار وطنپرستی بود و اصالح ایران و نامبرداری
کشور را آرزو میکرد ،تمام آنچه را که منظور کسانی بود که در راه مشروطیت کوشیده بودند ،یعنی
ترویج عدالت اداری و قراردادن کارها بر اساس روابط معین و فرونشاندن خانخانی در گوشه و کنار
کشور و حفظ استقالل مملکت و قطع مداخالت دُول خارجی یعنی روسیه و انگلستان همه را پذیرا
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شد و همه را در برنامة کار خود قرار داد و با قدرت نظامی که داشت شروع به پیشبرد آنها کرد .این
دوره ،یکی از بارورترین دورههای فرهنگی ایران بود .رضاشاه کوشش در توسعه و تجدید بنای ایران
و همساز کردن آن با دُول پیشرفته داشت و محیطی بوجود آورد که تمام کسانی که شیفتة خدمت
به ایران بودند میتوانستند امیدوار باشند که تالششان به ثمر میرسد .نیروی رضاشاه پشتیبان همه
کوششهای فرهنگی ،و به قول شما روشنفکری بود .اساسی که حکومت رضاشاه در تجدید بنای
کشور آشفته و فرسودهای که او به ارث برده بود برقرار کرد هنوز ،با وجود برخی تغییرات عمده،
زیربنای اداری و فرهنگی کشور محسوب میشود.
ــ این کوششهای فرهنگی در چه زمینههایی بود؟
یارشاطر ـ این کوششها در چند زمینة مختلف متوازیاً به عمل میآمد .یکی در زمینة آموزش و
پرورش و تربیت نونهاالن کشور بود .در دوره قاجاری با وجود برخی کوششها مثل تأسیس
دارالفنون و تشکیل مدرسه علوم سیاسی ،وضع آموزش هنوز صورت قرون وسطایی داشت و
تحصیالت عالی از دسترس افراد تنگدست بیرون بود .در دورة رضاشاه در برنامة مدارس تجدید نظر
شد و عدهای دبستانها و دبیرستانهای نوبنیاد تأسیس گردید .همچنین به همت وی و به مباشرت
افرادی مانند دکتر علیاکبر سیاسی و علیاصغر حکمت و دکتر عیسی صدیق دانشگاه تهران شامل
دانشکده طب ،دانشکده ادبیات ،دانشکده حقوق ،دانشکده فنی و دانشکده هنرهای زیبا تأسیس
گردید و زمین فراخی در جاللیه در شمال تهران برای ساختمان دانشگاه و دانشکدههای آن
خریداری شد .در کرج نیز دانشکده کشاورزی پا گرفت.
دیگر در زمینة امور دادگستری بود .در این رشته نیز حکومت رضاشاه بنیاد تازهای برای امور قضایی
بوجود آورد .کسی که پیش از همه در این راه تالش کرد علیاکبر داور وزیر دادگستری بود که در
اروپا تحصیل کرده بود و با قوانین دنیای غرب آشنایی داشت .طبق قوانینی که به تصویب مجلس
رساند محاکم مختلف از دادگاه شهرستان تا دیوان عالی تمیز و همچنین دادگاه کیفری برای تنبیه
مسئوالن اداری ترتیب داد و استقالل دادوران را طبق قانون تضمین نمود .البته همة این اقدامات در
جهت نوساختن ایران با توجه به اصول اروپایی انجام میگرفت .چه ،ایران میکوشید که کم کم با
کشورهای پیشرفته همتراز شود و از عقبماندگی و اوضاع قرون وسطائی بیرون بیاید .البته باید
گفت که کوششهایی که در زمینة آموزش و پرورش و امور قضایی انجام گرفت هیچکدام به سود
طبقة روحانی نبود؛ چون پیش از آن همة این امور تحت نظارت و مباشرت آنان قرار داشت و این
طبقه با تجدد و با کوشش در اینکه ایران همتراز با کشورهای پیشرفته بشود و قوانین آنها را
اقتباس کند هیچ همراهی نداشت .اصالحاتی که در دورة رضاشاه انجام گرفت عموماً جنبة عرفی و
غیرمذهبی داشت و اساس محکمی برای امور اداری و نظامی و دادگستری و آموزش و پرورش
بوجود آورد.
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زمینة دیگری که باید ذکر کرد ،زمینة علمی و ادبی است که میتوان آن را زمینهای فرهنگی نامید.
پیشرفت دانشگاه طبعاً موکول به وجود استادان دانشمند بود .عدهای از استادان که صالحیت خود را
با آثارشان به اثبات رسانیده بودند برای تدریس در دانشگاه دعوت شدند .اینها برخی استادانی بودند
که در مدارس قدیمه دانش آموخته بودند ،هر چند برخی از آنها از فرهنگ اروپایی نیز بیخبر نبودند
مثل عبدالعظیم قریب و سیدکاظم عصار و جالل همائی و احمد بهمنیار و ملکالشعرای بهار و
بدیعالزمان فروزانفر و نصراهلل فلسفی ،و بعضی از تحصیل کردههای اروپا بودند مثل ابراهیم پورداود
که در آلمان تحصیل کرده و ترجمة او از اوستا در پنج جلد با توضیحات کافی از مهمترین آثاریست
که در این دوره بوجود آمد و تأثیر فوقالعادهای در جلب توجه طبقة روشنفکر و دانشجو به فرهنگ
ایران باستان داشت .همچنین باید از کسانی که دولت برای تحصیل به خارج فرستاده بود ،عموماً به
فرانسه ،یاد بکنم مثل دکتر غالمحسین صدیقی که مؤسسة تحقیقات اجتماعی را با کمک دکتر
احسان نراقی تأسیس کرد و دکتر یحیی مهدوی که حقوق خود را به دانشگاه بخشید تا در راه طبع و
انتشار یک سلسله کتب سودمند بکار برود .اما این منحصر به علوم انسانی نبود .در دانشکدههای
دیگر هم افراد دانشمند و وطندوستی که به خدمت اشتغال یافتند ،مثل مهندس خلیل ارجمند استاد
دانشکدة فنی و از نوابغ صنعتی ایران و مؤسس کارخانة ارج ،دکتر مهدی بازرگان که در فرانسه
تحصیل کرده و استاد دانشکدة فنی بود و دکتر عمید و دکتر شایگان استادان دانشکدة حقوق و دکتر
عباس دواچی استاد دانشکدة کشاورزی و دکتر رضا رستگار بنیانگذار تأسیسات حصارک و بسیاری
دیگر.
در زمینههای دیگری نیز مثل امور بهداشتی و امور صنعتی و اقتصادی نیز اقدامات سودمندی
صورت گرفت که شاید تفصیل آنها ضرورتی نداشته باشد.
نکتهای که در مورد حکومت رضاشاه در خور ذکر است این است که رضاشاه با آنکه خود تحصیل
کرده نبود ،ولی از سپردن کارها به دست کسانی که بیش از او در رشته کارشان اطالع داشتند واهمه
نداشت .این را میتوان از انتصابات او دریافت مثالً نخست وزیرانی که انتخاب کرد اول
مخبرالسلطنة هدایت بود که مردی خوشفکر و معتدل و جهاندیده و آشنا به ادبیات فارسی و
بخصوص موسیقی ایران بود .از تألیفاتش کتاب موجز ولی پر معنای «خاطرات و خطرات» حاکی از
بصیرت و نکتهسنجی اوست .پس از او محمدعلی فروغی را که یکی از ستارگان کمنظیر علم و ادب
و سیاست ایران بشمار میرود به نخستوزیری گماشت .فروغی هم علوم قدیمه را درست
میشناخت و هم با فرهنگ اروپایی به درستی آشنا بود .از تألیفات او کتاب «سیر حکمت در اروپا» و
ترجمة قسمت عمدهای از «شفا»ی ابنسینا از عربی و تدوین غزلیات و قصاید سعدی (با کمک
حبیب یغمایی) و «برگزیدة اشعار حافظ» وسعت دایرة ذوق و دانش او را نشان میدهد .سیدحسین
تقیزاده از پیشوایان مشروطیت و مردی بسیار دانشمند و در امور مالی سختگیر را به وزارت دارایی
گماشت و مجید آهی از مردان بسیار درستکار و وطن دوست را که در روسیه تحصیل کرده بود به
وزارت دادگستری منصوب کرد ،علیاصغر حکمت را که یکی از فعالترین وزرای دورة او بود و
مردی دانشمند و فرهنگدوست و مدیری بسیار الیق بود به وزارت آموزش و پرورش گماشت.
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همچنین علیاکبر دهخدا که در دوران مشروطیت با مقاالت سیاسی یا طنزآمیزش در بیداری مردم
ایران کوشیده بود و حال از سیاست کناره جسته و بکار تألیف «لغت نامة» معروفش میپرداخت به
ریاست دانشکدة حقوق گماشت .اینها را به عنوان نمونه ذکر کردم.
یکی از اقدامات شایستة رضاشاه تأسیس فرهنگستان بود که ریاست آن بر عهدة فروغی بود و او با
اعتدال فکری و متانتی که داشت از تندروی برخی از نظامیان که در زدودن زبان فارسی از لغات
عربی مبالغه میکردند تا حدی جلوگیری میکرد متأسفانه باید گفت که در ایرانگاه وطندوستی
صورت اغراق آمیزی به خود میگیرد و افراد را از حقیقت دور میکند .هر روز شاهد رجز خوانی
کسانی هستیم که خودخواهی آنها که غالباً در لباس «وطنپرستی» جلوه میکند و برداشت آنها را
از امور و تاریخ دنیا میتوان در یک جملة معروف خالصه کرد« :هنر نزد ایرانیان است و بس».
اینها بیآنکه اطالع درستی از هیچ فرهنگ دیگری داشته باشند فقط به انگیزة خودپرستی معتقدند
که تمام علوم از ایران برخاسته و ایران مهد تمدن عالم است و همة ملل دنیا ریزهخواران فرهنگ
ایران بودهاند .دین را اول بار ایرانیان مرسوم کردند و پادشاهی نخست در ایران آغاز شد و یونانیها و
رومیها و مصریها و آسوریها همه ریزهخواران این خوان و خرمن بودهاند .این گونه مبالغهها
مخصوص کشور ما نیست ،بلکه دامنگیر همة ملل خاورمیانه است که دورة درخشان تمدن آنها
سپری شده و وضع کنونی آنها موجب فخر و شادی و خوشدلی نیست .نه تنها در ایران بلکه در
ترکیه و افغانستان و کشورهای عربی نیز همین مبالغهها دیده میشود .وطنپرستان دو آتشة ترکیه
سومریها را نیاکان خود میشمارند و تمام زبانها را مشتق از زبان خودشان میدانند و زردشت و
فردوسی را یکی به مناسبت آنکه از آسیای مرکزی برخاسته و دیگری در دورة غزنوی میزیسته
محصول تمدن ترکی میشمارند .مثل این است که مردم این کشورها از عقبماندگی و پریشیدگی
حال به دامن گذشته میگریزند و با تصور مطبوعی که خیال آنها از گذشته ساخته است دل خود را
خوش میکنند .اینکه «وطنپرستان» دو آتشة ایران نیز معتقدند که اسکندر مقدونی هرگز پایش به
ایران نرسیده و اگر هم اسکندری بوده است فرزند دارا از همسر یک شبهای بوده که فیلیپ مقدونی
با عنوان هدیه برای دارا فرستاده بوده است .اگر بپرسید که اگر اسکندر پایش به ایران نرسیده شهر
یونانی که در «آی خانم» افعانستان از زیر خاک بیرون آمده و کتیبههای یونانی که زبان بلخی را به
آن مینوشتند و خط یونانی بر سکههای کوشانی ،و عبارت «دوستدار یونان» بر سکههای اشکانی
چه میکند به جای جواب اگر شما را به کجفهمی منسوب نکنند حداقل شما را به نفی افتخارات
کشور متهم میسازند.
ــ همانگونه که شما اشاره فرمودید دانشگاه پایگاه فعالیت بسیاری از اندیشمندانی شد که ما هم
اکنون از آنها نام میبریم تقریباً هر یک دورهای را در مقام استادی یا در زمینههای پژوهشی در این
پایگاه فعال بودند و مسئولیتهایی را بر عهده گرفتند .از میان دانشجویان و جوانانی که مستقیماً زیر
دست آنها پرورش یافتند ،چهرههای برجستهای به کشور عرضه داشتند .اما دانشگاه در دورههای
بعدی نتوانست همچنان پایگاه تولید اندیشه و تربیت اندیشهپروران بماند .بسیاری از دانشجویان
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نسلهای بعد در سلک شما و استادانتان نماندند .از دانش و پژوهش جدی گریختند به ایدئولوژی و
سیاستزدگی محض روی آوردند .بویژه از دهه چهل به بعد در وجه عمده بیاطالعی نسبت به این
گروه روشنفکران کم شد و راه و روش و حاصل کار آنها مورد عنایتی قرار نگرفت .علت چه بود؟
یارشاطر ـ البته تصویری که شما از دورة رضاشاه و هم دورههای بعد به دست میدهید تصویر
درستی است و من خوشحالم که شما روشنفکر و روشنفکری را به صورت متداول آن تعبیر نمیکنید.
روشنفکر در ادبیات سالهای  41به بعد غالباً معنیاش عبارت بود از کسی که مخالف نظام موجود
باشد و بینش انتقادی نسبت به آنچه میگذرد داشته باشد و دایماً بگوید یا بنویسد که آزادی نیست،
هر چند غالباً معلوم نیست که اگر آزادی بود این آزادیخواهان با آنچه میکردند .آیا آزادی دیگران را
محترم میشمردند و یا فرصت نفس کشیدن را از دیگران میگرفتند.
به نظر من در پسِ این نوع آزادیخواهی ،البته با بعضی استثناها ،پویة قدرتطلبی نهفته است یعنی
آزادیخواه طالب آن است که اوضاعی پیش بیاید که او بتواند آزادانه برای تحصیل قدرت اقدام کند
و کارها را به میل و سلیقة خود پیش ببرد .همانطور که گفتم در میان آزادیخواهان افراد صادق و
صمیمی نیز بودهاند و هستند .شاهرخ مسکوب و دکترمصطفی رحیمی به نظر من از این دسته بودند.
روشنفکران دوران رضاشاه از نوع دیگری بودند .شاید اینقدر طالب آزادی نبودند که طالب کار مثبت
و مفیدی در رشتة خودشان .مثالً دکتر علیاکبر سیاسی که انجمن ایران جوان را بوجود آورد مردی
ترقیخواه بود و به آیندة کشور نظر داشت و آرزو داشت که ایران هم مثل کشورهای پیشرفتة جهان
صاحب اصول و ضوابطی باشد ،به نظر من محمد قزوینی که اصول غربی را با نهایت دقت در
تصحیح متون فارسی و تحقیقات ادبی پیش گرفت نهایت وطنپرستی را بکار برد بیآنکه در این
مقوله چیزی بنویسد .همچنین امثال تقیزاده و داور و علیاصغر حکمت وطنپرستان واقعی بودند
بیآنکه بعضی از آنها وارد مباحث روشنفکری به معنی متداولش بشوند .همه در بند پیشرفت کشور
بودند .وطنپرست واقعی به نظر من کسی است که کاری را که اختیار کرده است و یا به او سپرده
شده به درستی و دقت انجام بدهد ،کسی نیست که فقط زنده باد و مرده باد بگوید و عمر را به
اعتراض و پرخاش و مباحثه و مجادله بیحاصل بگذراند.
اگر کسانی مثل فتحعلی آخوندزاده و جمالالدین افغانی و میرزا آقاخان کرمانی و میرزا ملکمخان و
نظایر آنها را نسل اول روشنفکران ایران و امثال تقیزاده و علیاکبر داور و دکتر محمد مصدق و
پورداود و محمد قزوینی و ملکالشعرای بهار و دکتر قاسم غنی و نظایر آنها را نسل دوم بشماریم،
نسل سوم عموماً شاگردان یا پیروان اینها بودند .از این نسل در رشتههای ادبی و فرهنگی میتوان
از دکتر پرویز ناتلخانلری و دکترمحمد معین و دکترذبیحاهلل صفا که هر سه نخستین کسانی بودند
که از دانشکدة ادبیات درجة دکتری گرفتند و مجتبی مینوی و غالمحسین مصاحب و صادق هدایت
و نظایر آنها همه به کاری که شغل آنها بود به درستی وفا کردند .اینها همه کسانی بودند صاحب
فکر و صاحب نظریاتی دربارة کشورشان و رشته کارشان .اینها کارشان این نبود که فقط به کارهای
منفی بپردازند و همة کوشش خود را در گالیه و اعتراض خالصه کنند .رفتار منفی عموماً در
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دورههایی پیش میآید که وضع موجود چندان مناسب پیشرفت نباشد و با آرزوهای صاحبنظران
سازگاری نداشته باشد ،حتی در چنین اوضاعی نیز وطنپرست واقعی میکوشد تا کاری که به او
سپرده شده درست انجام بدهد .طبیب یا وکیل یا معلمی که چنین میکند در همه حال به کشور خود
خدمت مینماید.
البته وضع مناسب و مشوقی که رضاشاه برای پیشرفت و عملی ساختن هدفهای عمدة مشروطیت
یعنی قانونمندی و تجدد و توسعه پیش آورده بود به همان قرار باقی نماند .حتی در اواخر حکومت
رضاشاه طبع آمرانه و اقتدارطلب او که با هیچ نوع انتقادی سازگار نبود مقداری از شور نخستین
وطندوستان را از میان برد .داور خودکشی کرد و تقیزاده به سفارت خارج فرستاده شد و دهخدا
خاموشی گزید.
در دورة محمدرضا شاه تا سال  1953تا حدودی آزادی وجود داشت و آتش مباحثه و جدل گرم بود.
در این میان حزب توده نیرو گرفت ،ولی کاری چندان از پیش نمیرفت و دولتهایی که یکی پس از
دیگری سرِ کار میآمدند توفیق پیشرفتی پیدا نمیکرد .بعد از سقوط دولت دکتر مصدق و بازگشت
محمدرضا شاه از ایتالیا ،دولت کنترل شدیدتری بر گفتارها و نوشتهها برقرار کرد .در نتیجه عدة
زیادی سرخوردند و این سرخوردگی را در شعر و نثرشان بیشتر در لفافهای از اشاره و تلمیح نشان
دادند .این نوع اعتراضات پوشیده از سرخوردگیها را در اشعار کسانی مثل شاملو و اخوان ثالث و
هوشنگ ابتهاج و سیاوش کسرایی و اسماعیل خوئی و حمید مصدق و عدهای دیگری حس
میکنیم .البته شعرایی هم مثل فرخزاد و نادرپور و سپهری بودند که مشغلة سیاسی ذهن آنها را
اقالً در شعر چندان مشغول نمیکرد و بیش از آنکه به تعهد اجتماعی شعر فکر کنند در اندیشة جوهر
شعر و پیشة شاعری خود بودند و اشعار بسیار ارزنده و مؤثری سرودند و شاید هم به همین علت شعر
آنها ماندهگارتر از اشعار شاعرانی باشد که شعر را بیشتر در خدمت تعهدات سیاسی و اجتماعی
میخواستند.
اما این سئوال شما که چرا پیشرفت خوبی که در دورة رضاشاه در کار علم و ادب پیش آمد ثابت
نماند و به پیشرفت خود ادامه نداد و در حقیقت یک نوع حرکت قهقرایی پیش گرفت ،به نظر من
باید دو مطلب را از هم جدا شمارد .یکی مربوط به پیشرفت ادبی یعنی شعر و داستان و نمایشنامه
ایست .این گونه ادبیات در دورة رضاشاه پیشرفت شایانی نشان نداد ،گو اینکه آشنایی بیشتر با غرب
مقدماتی فراهم کرد که در دورة محمدرضا شاه به بار نشست .سالههای  41تا  71را باید یکی از
درخشانترین دورههای ادبی قرنهای جدید شمرد .در این دوره بود که شاعران برجستة نوپرداز که
نام چند تن از آنها را ذکر کردم عالوه بر نیما بهترین اشعار خود را سرودند و داستان نویسهایی
مثل جمالزاده که بهترین اثرش «یکی بود یکی نبود» در سال  1311منتشر شده بود و هدایت و
علوی و چوبک و بهآذین و دانشور و آلاحمد آثار خود را منتشر کردند .برخی از نویسندگان خوب
بعدی مثل دولتآبادی و اسماعیل فصیح و احمد محمود و گلشیری و میرصادقی و کمی بعدتر
پارسیپور و روانیپور و فتانه حاج سیدجوادی نیز تربیت شدگان این دورهاند.
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دوم پیشرفتهای تحقیقی است که انتظار میرفت سیر صعودی خود را دنبال کند و انسان نتواند
بگوید که امثال قزوینی و تقیزاده و پورداود و فروزانفر و اقبال آشتیانی نظائری نیافتند .در حقیقت
سئوال این است که چرا انتظار پیشرفت حقیقی عملی نشد و ایران بر خالف ژاپن یا سنگاپور همتراز
کشورهای پیشرفته نگردید .پاسخ این سئوال چندان آسان نیست ،یعنی به اختصار ممکن نیست .با
این همه من نظر خود را میگویم ،هر چند میدانم که این نظر مطبوع طبع کمتر کسی قرار میگیرد
و بخصوص از طرف کسانی که به «هنر نزد ایرانیان است و بس» معتقدند کفر شمرده میشود.
نظریست کمی مأیوس کننده ،ولی به هر حال وظیفة پژوهشگر این است که هر چیز را چنان که
هست ببیند و گزارش کند ،نه آنچه را که مورد پسند مردم باشد .به نظر من دلیل عدم ثبات و
پیشرفت این است که ایران از قرن نهم هجری به بعد اصوالً در سراشیب انحطاط افتاد .این انحطاط
از دورة صفویه یا کمی پیش از آن آغاز شد و در دورههای قاجاریه و دورههای بعد ،به استثنای
جهش موقتی که در دورة پهلوی پیش آمد ،کم و بیش ادامه یافت .البته ممکن است کسی بگوید که
دورة تیموری و صفوی دورة اعتالی هنرِ نقاشی و معماری در ایران است ،که درست هم هست ،ولی
باید توجه داشت که هنرها همه مساویاً و به موازات یکدیگر پیش نمیروند و هر کدام سیر صعودی
و نزولی خود را دارند مثالً شعر فارسی که از حدود قرن چهارم هجری رونق گرفت در دورة تیموری
و پس از حافظ در خط انحطاط افتاد ولی هنر نقاشی و خوشنویسی که دیرتر اوج گرفت دیرتر هم
دچار انحطاط گردید.
البته در دورة صفویه هم قبایل ترک که گروه قزلباش را تشکیل میدادند مثل خود شاه اسماعیل با
رشادت فوقالعاده میجنگیدند ،ولی غرض من بیشتر طبقة دیوانی است که عموماً از فارس زبانان
تشکیل میشد و عهدهدار امور اداری بودند ،و همچنین شاعران و نویسندگان و مورخان و سایر
اصناف .این انحطاط بیش از هر چیز نتیجة گذشت زمان و فتوری است که از سالخوردگی و پیری
جامعهای حاصل میشود .شما هیچ تمدن نیرومند درخشانی را نمیتوانید نام ببرید که عاقبت نیروی
ابداع و تصرف خود را از دست نداده باشد و دچار ضعف و سستی نگردیده باشد .معموالً تمدنها از
یک دورة بدوی خشونتبار شروع میکنند و سپس یک دورة نشو و نما را طی مینمایند و پختگی
پیدا میکنند و به کسب قدرت و ایجاد علم و صنعت میپردازند ،ولی عاقبت روزی میرسد که
نیروی پیشین آنها رو به تنزل میگذارد .اگر غیر از این بود دولت روم باید با همان قدرت و قوانین
محکم بر جا میبود و یا یونان امروز باید همانقدر هنرپرور و فیلسوفپرور بود که در قرنهای ششم
و پنجم و چهارم پیش از میالد ،و مصر با آن سابقة درخشان و تمدن کمنظیر فالّحینش به وضع
امروز نمیافتادند .بگذریم از اینکه از تمدنهای سومری و بابلی و آسوری هیچ اثری نمانده است و
همه هویت خود را از دست دادهاند و در میان اعرابی که بعداً بر سرزمین آنها مسلط گردیدند بکلی
گم شدند .ایران نیز که صاحب تمدنی کهن و بارور بوده است در طی تاریخ چندهزار ساله نیروی
دیرین را از دست داده است و اگر هجوم اقوام مختلف بخصوص از آسیای مرکزی بر ایران نبود که
هر کدام با وجود ویرانیهایی که بوجود آوردند خون تازهای در بدن جامعة ایرانی وارد کردند ،شاید
سیر قهقرایی زودتر شروع میشد.
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انقالب مشروطیت و کوشش دلیرانهای که مردم ایران برای برقراری نظم و قانون و رفع ظلم و
تعدی به عمل آوردند و دورة رضاشاه که دنباله و نتیجة آن بود ،جهش بیعاقبتی محسوب میشود
که جامعة فرسودة ایران در رویارویی با تمدن غربی و واکنش نسبت به آن نشان داد .شکست مکرر
از روسیه در دورة فتحعلی شاه و از انگلیس در سلطنت محمدشاه و آشنایی بیشتر با تمدن غربی در
دورة ناصرالدین شاه موجب آگاهی لرزاننده و دلآزاری از عقبماندگی برای طبقة روشنبین مردم
ایران شد و خشم و اندوه و حسرتی که بتدریج در دلها جمع شد به انقالب مشروطیت و پیآمدهای
آن انجامید .اگر این جهش سرانجام بجایی نرسید به علت آن بودکه در بستر جامعهای سالمند و
فرسوده روی داد .این گونه جهشها در برخی کشورهای دیگر مثل ترکیه و مصر و سوریه و عراق
نیز به همان علل روی داده است .ولی چنانکه میبینیم هیچ کدام از این کشورها واقعاً نتوانستهاند از
عهدة حل مشکالت خود بربیایند و خصوصیات اصلی تمدن جوان غرب را کسب کنند و بیشتر به
کسب ظواهر تمدن غربی اکتفا کردند .هیچ کدام نتوانستند که خود را ،مگر در دورههای کوتاه
استثنائی ،از تسلط آزادیکش حکام خودکامه محفوظ بدارند و یا به معنی درست صنعتی بشوند و با
دولتهای اروپایی پهلو بزنند هر چند همه روزگاری تمدنی پیشرو داشتند.
همانطور که گفتم این نظریهای نیست که با طبع خودپسند و فخرفروش ما سازگار باشد و کسی را
خوش بیاید و من انتظار قبول آن را ندارم .چندی پیش که در یادداشتی نوشته بودم که ایران با وجود
فرهنگ پر فروغ و درخشانش در هنر و فلسفه به پای یونانیان نمیرسد و رومیها در کشورداری و
وضع قوانین قضایی از ما برتر بودهاند و هندیها در باریکاندیشیهای فلسفی بر ما سبقت دارند
یکی از دانشمندان این اظهارات را کفر مسلم شمرد .ولی دلیل دیگری برای درجا زدن و کامیاب
نشدن ما در پیشرفت واقعی به نظر من نمیرسد.
ــ اخیرا مجموعه آثاری در ایران به همت هوشنگ اتحاد منتشر شده است ،بنام «پژوهشگران
معاصر ایران» که مانند این شمارة مجلة ما به مجموعة این گروه از اندیشمندان ،روشنفکران،
پژوهشگران و بعضاً کنشگران سیاسی و معرفی تک تک آنها از زبان دیگران پرداخته است .در این
مجموعه و در معرفی برخی از این چهرهها گفتههای بسیاری از شما نقل شده است .شما شخصاً با
کدامیک از این بزرگان معاصر ایران در ارتباط بودید و در چه زمینة فرهنگی؟
یارشاطر ـ من کم و بیش همه را میشناختم .بعضی از آنها سمت استادی بر من داشتند ،مثل
فروزانفر ،ملکالشعرای بهار و پورداود و بهمنیار و دکتر شفق و چند نفر دیگر .بعضیها هم بودند که
شاگردشان نبودم ،و کاش میبودم مثل تقیزاده ،قزوینی و دهخدا .دهخدا را شخصاً نمیشناختم،
ولی با کارش آشنا بودم ،هم با مقاالت سیاسی و اجتماعیاش تحت عنوان «چرند و پرند» و هم با
کار «لغتنامه»اش .وقتی که پس از دانشکدة ادبیات در دانشکدة حقوق تحصیل میکردم او رئیس
دانشکده بود ،ولی کمتر به دانشکده میآمد .در این دانشکده همائی از استادان من بود.
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آقای اتحاد کار بسیار ارزشمندی انجام داده و میدهد و مجموعهای بسیار خواندنی فراهم کرده
است .کمتر اظهار نظری دربارة دانشمندان گذشته از نظر ایشان دور مانده است .در نامهای به ایشان
متذکر شدم که اگر منابع را روشنتر ذکر کنند بطوری که درست معلوم باشد چه مطالبی نقل قول
است و از کجا گرفته شده و چه مطالبی استنباط خود ایشان است برای اهل تحقیق هم مفیدتر واقع
میشود .این را هم به ایشان متذکر شدم که آوردن زنده یاد ذبیح بهروز جزء محققین و دانشمندان
درست نیست .ولی البته صاحب نثری روان و دلنشین بود با تمایل به فارسی سره ،ولی بدون آوردن
کلمات مهجور و نامأنوس .همچنین در انتقاد اجتماعی و هجا دستی قوی داشت و نمایشنامة
«جیجیک علیشاه» او شاهکار طنزآمیزی از نقد سیاسی و اجتماعی است .ولی او را نمیتوان دانشمند
خواند .وطنپرستی مفرط او را بکلی از منطق علمی دور کرده بود و تخیل سودازدهای را بر آثار
«جدی» او مسلط ساخته بود .کتاب «تقویم و تاریخ» او اثری بکلی بیاساس و بیمنطق و در
حقیقت ضد علم است ،اما چون با طبع خودپسند و فخرفروش ما سازگار است رواج یافته و عدهای را
بکلی گمراه نموده است .عقایدی از قبیل اینکه اسکندر مقدونی هرگز پایش به ایران نرسیده و یا
زرتشت منجم زبردستی بوده است که در  1751سال قبل از میالد در سیستان رصدخانهای ساخته
بوده است و اینکه طوفان نوح در چه سالی روی داد و اینکه تولد زرتشت با ذکر سال و ماه و روز و
ساعت کی اتفاق افتاده ،و یا مانویان صلحجویی که حتی از شکستن شاخ و برگ گیاه را گناه
میشمردند مسئول حملة مغول به ایران شمردن برخی از عقاید و اظهارات بکلی بیپایة اوست.
متأسفانه به دلیل وطنپرستی مفرط ،و به نظر من وطنپرستی کاذب ،عدهای مانند دکتر محمد مقدم
(به اصطالح خود او «ُمقدم») و دکتر صادق کیا و مهندس حامی و چند تن دیگر مروج عقاید او
شدند .وظیفة علم تحسین و تبریک و بزرگداشت و فخرآفری نیست ،جستجو و بیان حقیقت است با
بیطرفی کامل.
ــ میدانیم در میدان فرهنگ ،هنر ،فکر و ادب ترجیح یک زمینه به زمینة دیگر امری ناممکن و
اساساً غیرمجاز است ،اما با وجود این ،شما حاصل کار این اندیشمندان را در چه زمینهای عمیقتر و
اثرگذارتر ارزیابی میکنید ،در عرصة ادبیات ،تاریخ ،زبان فارسی ،سیاست و یا...؟
یارشاطر ـ دربارة رشتههای علمی من نمیتوانم چیزی بگویم چون صالح نیستم و هم به این دلیل
که در دورههای جدید کار ما در مسائل علمی عموماً اقتباس از غرب بوده است البته ندرتاً کارهای
تازهای انجام گرفته است بخصوص در گیاهشناسی و حیوانشناسی و تحقیقات معدنی .از این قبیل
است کار دکترسیروس ابیوردی در حشرهشناسی و کارهای زنده یاد دکتراحمد پارسا و دکترحبیباهلل
ثابتی و دکترعلی زرگری و دکترصادق مبین در شناساندن گیاهان ایران.
اما در آنچه مربوط به علوم انسانی است ،در چند زمینه کارهای شایسته و اصیل انجام گرفته است.
در رشتة تاریخ باید از افرادی مثل تقیزاده و قزوینی و اقبال آشتیانی و نصراهلل فلسفی نام برد.
بخصوص آثار تقیزاده در تاریخ گاهشماری ایران و تعیین سالهای سلطنت شاهان ساسانی اعتباری
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خاص دارد .دیگر در رشتة زبان و زبانشناسی است .فضل تقدم با عبدالعظیمخان قریب است که
نخستینبار دستوری برای زبان فارسی که به کار دانشآموزان بخورد تألیف کرد .در این رشته افراد
دیگری نیز مثل دکترمحمد معین و مجتبی مینوی و بخصوص پرویز خانلری و در نسل بعد
علیاشرف صادقی و خسرو فرشیدورد و عدهای دیگر کارهای سودمند و اصیل انجام دادهاند .در کار
لغت البته باید با نام دهخدا آغاز کرد که اثر گرانمایهاش «لغت نامة دهخدا» با وجود برخی نکات
مختصری که برای آن میتوان گرفت اثری پایدار است .پس از او باید از دکترمحمد معین یاد کرد
که فرهنگی در شش جلد که دو جلد آن مربوط به اسامی خاص است تألیف کرد و سالهاست که
وسیلة کار تمام کسانی است که با تحصیل زبان فارسی سرو کار دارند .اخیراً به همت دکترانوری و
همکارانش «فرهنگ سخن» در هشت جلد منتشر شده است که در آن سعی شده است از کلمات
تعریف جامع و مانعی به دست داده شود با ذکر شواهد دقیق و مستند .در این رشته باید از دکترعلی
رواقی نام برد که اخیراً کتابی به نام «ذیل فرهنگهای فارسی» تألیف کرده است که عالوه بر آنچه
از فرهنگهای دیگر فوت شده بوده است معادل هر لغتی را در حد امکان در زبانهای باستانی ایران
و سانسکریت و زبانهای ایرانی میانه و برخی لهجهها نیز به دست میدهد .اثر بسیار سودمندیست.
در رشتة تاریخ ادبیات فارسی و تصحیح متون فارسی نیز کارهای اساسی انجام گرفته است .تصحیح
متون را با میزانهای دقیق غربی محمد قزوینی آغاز کرد و با تصحیح «لباب االلباب» عوفی و
«المعجم» شمس قیس و «چهارمقاله» نظامی عروضی و «تاریخ جهانگشا»ی جوینی و «دیوان»
حافظ (با قاسم غنی) نمونههای درستی از تصحیح متون به دست داد .پس از او دانشمندانی مانند
محمدتقی بهار و فروزانفر و ذبیحاهلل صفا و مدرس رضوی و جالل همائی و غالمحسین یوسفی و
جالل متینی و محمد روشن به تصحیح بعضی متون مهم دست زدند .مجموعة متنهای فارسی که
بنگاه ترجمه و نشر کتاب منتشر ساخت همه با رعایت این اصول فراهم شد .همچنین عدهای از
متون فارسی را بنیاد فرهنگ ایران با نظارت دکترپرویز خانلری و عمده به کوشش علیاکبر
سعیدیسیرجانی منتشر نمود .در این زمینه باید بخصوص از دکترجالل خالقی نام برد که عمر علمی
خود را بر سر تصحیح انتقادی «شاهنامه» و روشن ساختن نکات مربوط به این اثر واال صرف کرده
است و امید است که تا یک سال دیگر طبع مجلدات آن به پایان برسد.
در رشتة تاریخ ادبیات باید باز از فروزانفر و همائی و ملکالشعرای بهار که «سبکشناسی» را در سه
جلد تألیف کرد و بخصوص دکترصفا که «تاریخ ادبیات در ایران» او اثری معتبر و بسیار سودمند و
مبتنی بر مطالعات دراز است نام برد.
در رشتة تألیف دانشنامهها و یا به اصطالح قدیمتر دایرهالمعارفها ،اوالً باید گفت که به نظر
میرسد که در سراسر ایران بذر دانشنامهنویسی ،مانند بذر بزرگداشت و گردهمایی و سمینار،
کاشتهاند چنانکه اگر امروز خبری برسد که دانشنامهای دربارة قصابی یا آش رشته و یا علفهای هرز
در شرف تألیف است جای تعجبی نخواهد بود .اما البته چند دایرهالمعارف سودمند نیز در جریان
انتشار است .پیش از همه باید از «دایرهالمعارف بزرگ اسالمی» به همت کاظم بجنوردی یاد کرد
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که تفصیل تمام دارد و با اسلوبی درست و دقیق پیش میرود .دیگر «فرهنگنامة کودکان و
نوجوانان» است که توسط شورای کتاب کودک و به همت توران میرهادی و اعضای شورا منتشر
میشود .اخیراً نیز «دانشنامة ادب فارسی» به سرپرستی حسن انوشه شروع به انتشار کرده و چهار
جلد آن دربارة شبه قاره در سه جلد بزرگ ،و افغانستان در یک جلد بزرگ ،انتشار یافته و همه
مجلداتی بسیار سودمند است .البته نباید کار زنده یاد غالمحسین مصاحب را فراموش کرد که با
افزون مقاالتی ،هر چند کوتاه ،ولی دقیق ،دربارة ایران به ترجمة «دایرهالمعارف کلمبیا» ،مجموعاً در
سه جلد نمونة درستی از دانشنامه نویسی به دست داد« .دانشنامة ایران و اسالم» نیز در بنگاه ترجمه
و نشر کتاب آغاز شد و ده دفتر آن پیش از انقالب منتشر گردید و سپس با انقالب متوقف شد.
خوشبختانه «دانشنامة جهان اسالم» زیر نظر غالمعلی حداد عادل همان کار را با مختصر تفاوتی در
روش دنبال میکند و تاکنون تا مدخل «تربت جام» در شش جلد منتشر شده است.
همچنین باید از «نشر دانشگاهی» نام برد که که به همت دکترپورجوادی موجد عدهای مجالت
سودمند مثل «مجلة زبانشناسی» و «معارف» و «لقمان» و «نامة ایران باستان» ،هر یک با
مسئوالن خاص خود ،گردید.
ــ در گفتگوئی با دکترماشاءاهلل آجودانی ـ در همین شماره ـ ایشان از این دوره تحت عنوان دورة
«بازیابی هویت ایرانی» یاد میکند و روح مسلط بر همة این تالشها را ایجاد تعریف جدیدی از
هویت ملی ما و آماده شدن برای مواجهه با دنیای مدرن و گامگذاردن در راه ترقی ،تجدد و توسعه
میداند .تا چه میزان با این تعبیر موافقید؟
یارشاطر ـ نظری است که با کمال بصیرت ارائه شده .با انقالب مشروطیت و مقدمات آن آگاهی از
هویت ملی قوت گرفت و آرزوی اصالحات در دلها بیش از پیش بیدار شد .قرن نوزدهم قرن
اعتالی ملیتگرایی در اروپا بود و این نیز در ایران خالی از اثر نبود .قدرت یافتن رضاشاه و اقدامات
او برای آنکه کشور را به صورتی منظم و قانونمند و با رونق در بیاورد و همچنین توجه به تاریخ
ایران باستان و مفاخر گذشته همه موجب تقویت ملیت ایرانی و آگاهی از هویت ملی گردید ،به
طوری که در زمانی که من در دبستان درس میخواندم همه ما شاگردان سخت به ایرانی بودن خود
افتخار میکردیم .پیش از مشروطیت افراد بیدار کشور همه در این سوز و حسرت بودند که چرا در
کشور قانون حاکم نیست ،چرا عدالت اساس کارها نیست ،چرا انتصاب افراد با مشاغل نتیجة زد و
بند و ارتباط با دربار و شاهزادگان است .با مشروطیت این افراد احساس تازهای از هویت خود یافتند؛
و اگر چه در دورة محمدعلی شاه و احمدشاه کشور نظم درستی نداشت ،ولی شعلة امید در دلها
فروکش نکرد .با آمدن رضاشاه آرزوهای دیرین شروع به برآورده شدن کرد و این هم باز هویت ملی
را نیرو بخشید.
البته در این مسائل نباید تأثیر تمدن اروپایی و رویارویی ایران را با این تمدن از یاد برد .ما مفاهیمی
نظیر قانون و عدالت اجتماعی و حقوق بشر را از اروپاییها اقتباس کردیم .اگر آنها نبودند و ما فقط
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در محدودة خاورمیانه زندگی میکردیم و هیچ ارتباطی با خارج نداشتیم شاید واقعاً حکومتی نظیر
حکومت قاجاری ادامه پیدا میکرد و تغییر مهمی حاصل نمیشد .تغییر البته حاصل شد ،ولی
همانطور که گفتم متاسفانه این تغییر مثبت به علت ضعف و فتوری که در ریشه و بنیان فرهنگهای
قدیمی رخنه کرده است اثر عمیق و پایدار باقی نمیگذارد و اگر در زمینهای هم جهشی دیده
میشود کم و بیش موقتی است.
ــ ابراهیم پورداود به عنوان نخستین پژوهشگر ایرانی اوستا را به زبان فارسی ترجمه و تفسیر نمود و
بر شناساندن گوشههای تاریخ گذشته ایران بیش از شش دهه همت گماشت .اقدامات این چهرة
بزرگ فرهنگی در این پروسه «خودیابی» یا همانگونه که دکتر آجودانی یادی میکند «بازیابی
هویت ایرانی» مؤثر بوده است؟
یارشاطر ـ بسیار مؤثر بوده است .توجه به ایران باستان و تاریخ به صورتی منظم و در خورد اعتماد
اولبار توسط حسن پیرنیا که تاریخ این دوره را بر اساس منابع اروپایی در سه جلد به دست داد آغاز
شد ،ولی اثری که ترجمة پورداود از اوستا و مقاالت پرشور او دربارة وجوه مختلف فرهنگ ایران
باستان به وجود آورد ،به نظر من ،با اثر هیچ دانشمند دیگری قابل مقایسه نیست .پورداود از آغاز
جوانی که مقارن سالهای نخستین مشروطیت بود مهر وطن را در دل گرفت .برای تحصیل به
بیروت رفت ،ولی به زودی به جمع وطنپرستان ایرانی در برلن که تقیزاده پیشوایی آن را داشت
پیوست و دوستیاش با تقیزاده و قزوینی و کاظمزاده و جمالزاده استوار شد .پس از شکست آلمان و
پاشیده شدن حلقة وطنپرستان ایرانی در برلن به تحصیل تاریخ ایران باستان و زبان اوستایی و زبان
پهلوی و جز اینها مشغول شد و از ایرانشناسان بزرگ آلمان مثل مارکورات و آثار کسانی مثل
نولدکه و بارتولومه بهره برد .و سرانجام دست به ترجمة اوستا به زبان فارسی زد .کاری دشوار و
بزرگ که با مساعدت پارسیان هندوستان در پنج جلد منتشر شد .اما ترجمة پورداود که مأخذ تمام
ترجمهها و تحریرهای دیگری است که به زبان فارسی به عمل آمده ترجمة تنها نیست ،بلکه آکنده
به مقدمهها و یادداشتهایی است که نه تنها معنی اوستا بلکه فرهنگ ایران باستان را روشن
میکند .از این گذشته یک رشته مقاالت مفصلی در توضیح وجوه فرهنگ ایران باستان نوشت که
برخی از آنها در «هرمزدنامه» به طبع رسید .پورداود شاعر نیز بود و اشعار مؤثری در مضامین
میهنی سروده است .این نیروی شاعرانه در نثر او نیز اثر گذاشته است .نثریست بسیار شیوا و
خوشآهنگ که مطلب او را در دلها مینشاند و شور وطندوستی را به خوانندگان منتقل میکند.
همانطور که گفتم هیچ اثری را من نمیشناسم که مانند آثار پورداود در پروراندن عشق به ایران و
مفاخر ایران باستان مؤثر بوده باشد .پورداود بود که مذهب ایران باستان را به درستی به ایرانیان
شناساند و آنان را از تاریخ این کیش و پیام اخالقی زردشت که در اندیشه نیک و گفتار نیک و کردار
نیک خالصه میشود آگاه کرد .توجه مخصوص به ایران باستان و مذهب و فرهنگ آن و اقتباس
ستونها و سرستونها و نقوش برجستة تخت جمشید در عمارات دورة پهلوی تا حد زیادی مدیون
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کوششهای پورداود است .خوشبختانه روش پورداود روشی علمی بود و با آنکه گاهی نثرش از شور
عاطفی حکایت میکند آنچه که میگفت و مینوشت اساس عملی داشت و به خالف برخی
اغراقگران و مبالغهکاران آثار او مطابق با منطق علمی است .باید مجسمة او را از طال ساخت.
ــ علت اینکه روی پورداوود تکیه کردم عالقمندی است که نسبت به کارها و شخصیت علمی او در
من ،طی این بررسیها ایجاد شد .گفتهها و نقل قولهائی که از شما در بارة وی ذکر شدهاند در
ایجاد این عالقمندی بسیار مؤثر بود.
یارشاطر ـ گذشته از مراتب علمیاش از لحاظ رفتار شخصی و متانت و نجابت و بخشندگی و رعایت
اصول اخالقی کمتر نظیر داشت و با این همه طنزی شیرین در سخنان او بود .به راستی مردی
دوست داشتنی بود.
ــ با یادی که از پورداوود به میان آمد ،اجازه دهید در خاتمه این گفتگو ـ که بابت آن ما از شما
بینهایت سپاسگزاریم ـ در مورد استادتان یادی از گفتهای بکنیم که فکر میکینم از شما باشد:
«پورداوود نسبت به دختران دانشجو و زنان الیق ،توجه و احترام خاص داشت ،از دیدن دختران
تیزهوش و خندان و شایسته شُکفته میشد .گوئی آنان را نمودار زنان آزاد ایران باستان میشمرد».
بیتردید دختران و زنان بیشماری از زیردست استادی چون شما تربیت و به جامعه تحویل داده
شدهاند و فکر نمیکنیم از سرنوشتی که با انقالب اسالمی برآنان رفت ،خرسند باشید! با توجه به
نظارهای که امروز براوضاع و احوال مردم ایران و زنان ایرانی دارید نسبت به آن نگاه و آن قضاوت
استاد خود ،پورداوود ،در مورد زنان ایران چه نظری دارید؟ اگر او امروز در میان ما بود ،فکر میکنید
در مورد دختران و نوادگان آن زنان شایسته چه قضاوتی میکرد؟
یارشاطر ـ کامالً درست است .شما باید پورداود را میدیدید .وقتی که برای تدریس به دانشگاه
میآمد و میدید که دختران ایرانی در کنار پسران مشغول تحصیلاند بیاندازه خوشحال میشد و
مکرر خوشحالیش را ظاهر میکرد و این را نشانی از بیرون آمدن ایران از سرافکندگی قرون
وسطایی میشمرد .بسیار خشنود بود از اینکه زنان ایران دوباره دارند از قیودی که سالیان دراز بر
آنها تحمیل شده بود رها میشوند و در کنار مردان جزو افراد فعال جامعه قرار میگیرند و در کنار
مردها به علم و فرهنگ و دانش و صنعت خدمت میکنند .چیزی از ایزدبانوی ایران باستان آناهیتا را
در آنها میدید .من مکرر این خشنودی را در او مشاهده کرده بودم وگاه در کالمش میشنیدم.
بطور قطع نمیتوانم بگویم اگر پورداود امروز زنده بود چه میگفت و چه میکرد ،ولی مسلماً از
محدود شدن امکانات برای بانوان بسیار متأثر و اندوهگین میشد و در پرده رفتن آنان را منافی
آزادگی آنان میشمرد .اگر بر فرض محال به چنین اوضاعی خو میگرفت ،بیتردید وقتی مشاهده
میکرد که بانوان در فکر احقاقِ حق خودشان هستند و در این راه مبارزه میکنند و در طلب حقوق
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خود از مردان پیشروترند خیال میکنم که نور خفیف امیدی در دلش میتابید و میتوانست امیدوار
شود که هر چند زمان خواهد برد ،ولی سرانجام روزی خواهد رسید که زنان ایرانی جای خودشان را
چنان که حق آنان است در اجتماع باز کنند و به خدماتی که کشور میتواند از آنان انتظار داشته باشد
روی بیاورند.
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فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

سرچشمههای تدوین تاریخ ایران
دکتر جالل خالقیمطلق
مرداد 1324
ــ در ابتدا اجازه میخواهیم ،به مناسبت انتشار  2دفتر از  2دفتر شاهنامه به تصحیح شما در آمریکا
تبریک بگوئیم .ما این خبر را در مطلبی به قلم آقایبهرام رفیعی دریافت کردیم .ایشان همچنین
اطالع دادهاند که این مجموعه سال آینده در ایران منتشر خواهد شد .آیا این امر زیر نظر و کنترل
خود شما صورت خواهد گرفت؟
دکتر خالقی مطلق ـ با سپاس از تبریک شما .البته سال آینده قدری کوتاه است .دو دفتر از این اثر
هنوز باقی است که باید در اینجا انتشار یابد .انتشار این مجموعه در ایران نیز طبعاً به سرپرستی
مستقیم خود من صورت نخواهد گرفت و به دوستی واگذار خواهد شد که ترتیب انتشار آن را در
ایران بدهد .ضمناً در این تصحیح دو تن از دانشمندان ایرانی با من همکاری دارند.
ــ در نوشته آقای رفیعی از نسخههای روسی و هندی شاهنامه صحبت شده و اینکه تا کنون ـ تا
پیش از تالشهای شما ـ بهترین نسخ همان نسخة روسی شاهنامه است.
دکتر خالقی مطلق ـ بهترین دستنویس شاهنامه ،دستنویس فلورانس است .هم کهنترین و هم
بهترین .بدبختانه نیمة نخستین شاهنامه را دارد و نیمة دوم را ندارد .یعنی این دستنویس در دو دفتر
نوشته شده بوده و دفتر دوم آن از دست رفته است .دستنویس پس از آن دستنویس لندن است و این
دستنویسی است که پایة کار تصحیح چاپ مسکو بود و آنها از دو دستنویس دیگر متعلق به
کتابخانة لنینگراد هم استفاده کردند و از جلد سوم از یک دستنویس قاهره نیز .البد نمیخواستند
پول زیادی برای میکروفیلم بدهند .روسها عادت دارند که اعتبار دستنویسهای کشور خود را خیلی
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باال بگیرند .به هرحال به علت کمی دستنویسهای آنها و چند علت دیگر ،تصحیح آنها نیمه
علمی و نیمه انتقادی است .ولی در ایران هنگامی که بنیاد شاهنامه شروع به کار کرد ،کسانی برای
بزرگ کردن کار خود بیش از اندازه ناروا از تصحیح روسها ایراد گرفتند و بعداً که خواستند
غیرمستقیم از کار من ایراد بگیرند ،شروع کردند از چاپ مسکو تعریف کردن .یعنی همان کسانی که
نخست از چاپ مسکو ناروا بد میگفتند ،بعد ناروا به ستایش آن پرداختند.
ــ علی دهباشی در مقدمة «گل رنجهای کهن» ـ مجموعه گردآوری شده از مقاالت شما در باره
شاهنامه توسط وی» از تالشهای دو دههونیم شما سخن میگوید و در مطلب آقای بهرام رفیعی از
 41سال «ده سال بیشتر از رنج فردوسی» صحبت شده است.
دکتر خالقی مطلق ـ در زمانی که آقای دهباشی نوشتند همان دو دههواندی درست بود ،حاال که
آقای بهرام رفیعی مینویسنند ،همان  41سال شده است .البد چند سال بعد باز هم باالتر خواهد
رفت.
ــ اگر ممکن است برای ما و خوانندگانی که احتماالً مانند ما آشنائی با این نوع کار پژوهش ندارند
توضیح فرمائید؛ که اساساً تصحیح متون ادبی و تاریخی شامل چه نوع کار پژوهشی میشود و در چه
زمینههائی به آگاهیهای تاریخی ما یاری میرساند.
دکتر خالقی مطلق ـ در مورد تصحیح متون تاریخی ،ضرورت این کار نخست در گرفتن آگاهیهای
تاریخی است .برای اینکه بدانیم آیا از این متون واقعاً آگاهیهایی بدست میآید یا نه ،باید نخست
بدانیم که مورخ واقعاً چه نوشته و آنچه را که کاتبان عوض کردهاند یا از خود افزودهاند از متن بیرون
کنیم .و سپس گفته مورخ را نقد کنیم که درست است یا نه .این در صورتی است که متن صرفاً
تاریخی باشد .ولی در متون تاریخی فقط آگاهیهای تاریخی نیست .بلکه مقداری هم آگاهیهای
جنبی در باره مسایل گوناگون اجتماع و فرهنگ بدست میآید .گذشته از این متون تاریخی کهن از
نظر زبان فارسی دارای اهمیتاند .در مورد تصحیح متون ادبی ضرورت کار نخست در جنبه ادبی و
هنری آن اثر است که البته باز اگر واقعاً نوشته نویسنده و شاعر را بدست بیآوریم و نه گفتههای
کاتبان را ،آن وقت از نظر ادبی و هنری دارای ارزش میباشد .اگر متن کهن باشد باز آگاهیهای
جنبی دیگری در باره مسایل اجتماع و فرهنگ و زبان فارسی عصر کهن و گاهی نیز آگاهیهایی در
باره زندگی و اندیشههای نویسنده یا شاعر بدست میدهد .بدون تصحیح انتقادی متون ما نمیتوانیم
با اطمینان به آنها استناد کنیم .بویژه اینکه کاتبان ایرانی بسیار ناامین بودند و در متون به عمد و به
سهو بسیار دست بردهاند.
ــ میدانیم چنین کار پژوهشی روی متون ایرانی در شعبههای شرقشناسی دانشگاههای کشورهای
غربی از مدتها پیش رایج بود .اما در داخل ایران چطور؟ از چه زمانی این عرصه کار پژوهشی
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مطرح شده و اهمیت پیدا کرده است؟ آیا ابتدا به ساکن خود ایرانیان به ضرورت این امر پی بردند یا
اینکه شرقشناسان آنها را متوجه اهمیت امر نمودند؟
دکتر خالقی مطلق ـ البته تصحیح متون یک پیشینه کهن و سنتی هم دارد .بویژه در زمینه مقابله
کردن و سماع دادن .در آن زمان از سماع دادن نسخه سخن میگفتند .یعنی خواندن آن نسخه پیش
مؤلف و اصالح نادرستیهای آن .همچنین بکار بردن نشانههای فراوان در متن و حاشیهنویسی نیز
رواج داشت .ولی در این کار همیشه روش علمی رعایت نمیشد .بلکه گاه ذوق شخصی را دخالت
میدادند و در سدههای نزدیکتر به ما ،یعنی هرچه از زمان زبان اصلی دور میشویم ،یا بعلت
درنیافتن زبان اصلی و یا بخاطر سادهتر کردن متن برای خوانندگان روز و بویژه دخالت دادن ذوق
شخصی و نداشتن امانتداری و سهو قلم ،متون کهن بسیار دستخوش دستبرد شدهاند .ما تصحیح
متون به شیوه علمی ـ انتقادی را مدیون غرب هستیم .این کار از نیمه دوم سده نوزدهم کمکم آغاز
میشود.
شیوه تصحیح شرقشناسان از متون فارسی و عربی علمی است ولی چندان انتقادی نیست .بیشتر به
شیوهای است که در تصحیح متون اصطالحاً به آن  Optimus Codexمیگویند .یعنی پیروی تعبدی
از کهنترین یا بهترین دستنویس .یا به اصطالح ما «اقدم نسخ» و «اصح نسخ» .در حالیکه
کهنترین و بهترین دستنویس الزاماً درستترین نیست .این شیوه بیشتر در سده نوزدهم رایج بود.
شرقشناسان کموبیش این شیوه را در تصحیح متون فارسی و عربی بکار بردند و در ایران نیز
کسانی مانند عالمهمحمد قزوینی ،همین شیوه را گرفتند و بکار بردند .و پس از وی نیز کسانی مانند
مجتبی مینوی و هم روزگارن او کموبیش همین شیوه را بکار بردند .البته در همان زمان کسانی
میدانستند که اگر چه این شیوه متن را از بسیاری از دستبردهای کاتبان پاک میسازد ولی شیوه
دلخواه نیست .منتها کسانی که متوجه عیب این شیوه میشدند بجای روی کردن به شیوه انتقادی
که پیروی از قاعده  lectio difficiliorیعنی نویسش دشوارتر که مارا به زبان اصلی نزدیکتر
میکند ،از شیوه ذوقی و اجتهادی پیروی کردند .و آنچه را که به زبان ما نزدیکتر بود شیواتر و
فصیحتر و در نتیجه اصلیتر میپنداشتند و در واقع نه تنها همان راه را رفتند که کاتبان رفته بودند،
بلکه به مراتب بدتر از آنها .چون اگر کاتبان در کارشان با برنامه و روشمند عمل نمیکردند ،بلکه
گهگاه و از روی هوس ،اینها دقیقاً سراسر متن را برپایه ذوق خود نو میکردند.
ــ بنابراین در اصالت متن کهن ایرانی آیا اطمینانی وجود دارد و با چه درجه اطمینانی میتوان به
یک متن تاریخی یا ادبی قدیمی استناد کرد .آیا اساساً میتوان اطمینان کامل حاصل کرد؟
دکتر خالقی مطلق ـ اطمینان صددرصد در هیچ زمینهای وجود ندارد .ولی اگر ما یک متنی را به قلم
خود نویسنده داشته باشیم ،متن دارای تاریخ باشد ،یا کسی در همان زمان نویسنده نوشته باشد و
تاریخ هم صحیح باشد و از نظر بررسی کاغذ ،جوهر و ...بدانیم که نسخه اصیل است ،میتوان به آن
اطمینان داشت .ولی آثاری که کتابت شدهاند و کاتبان به سهو یا به عمد در متن دست بردهاند ،مانند
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دیوان حافظ یا شاهنامه فردوسی ،اطمینان ما به این گونه آثار تنها از راه یک تصحیح انتقادی بدست
میآید.
با این توضیح ،زبان فارسی هرچه به دوره کهن پیش میرویم دارای واژگان و دستور زبان دیگری
است .هرچه به زبان ما و زمان ما نزدیکتر میشویم ،نوتر میشود .ما این امر ،یعنی تغییر و تحوالت
زبانی را پایه قرار میدهیم .یعنی از راه بررسی تحول زبان فارسی به متن کهنتر نزدیک میشویم،
البته هیچگاه بدان نمیرسیم ،یعنی صددرصد به آن متن که مؤلف نوشته و در دسترس ما نیست
نمیرسیم ،ولی بدان نزدیک میشویم.
ــ گفته میشود از گذشته و پیش از آمدن صنعت چاپ دههزار متن کهن تاریخی ادبی بهما رسیده
است .آیا این متون یا مهمترینهایشان میتوانند دریچههائی به تاریخ گذشته ایران باز کنند؟
دکتر خالقی مطلق ـ گمان میکنم نظر شما بیشتر روی تاریخ باستان ایران است .در این صورت
مهمترین متون ما ،کهنترین آنهاست .که عبارت باشند از تاریخ بلعمی ،شاهنامه ،مجملالتواریخ،
فارسنامه ابنبلخی .ولی در این زمینه برخی متون مهم ما به زبان عربی است .مانند تاریخالرسل
طبری و چند اثر دیگر .ما همچنین شمار بزرگی آثار منتشر نشده داریم .البته بسته به این است که
این آثار در چه زمینههایی نوشته شدهاند .ولی آثار کهن در بارة تاریخ کهن ،تنها همین چند اثر
مهمی هستند که به زبان فارسی باقی ماندهاند مانند تاریخ بلعمی و شاهنامه که عرض کردم .اینها
مهمترین هستند و البته آثاری پیش از اینها به زبان عربی ترجمه یا تألیف شده بودند ،یعنی در
سدههای دوم و سوم تا حتی چهارم هجری بخصوص دوم و سوم .این سدهها دورههایی است که
فرهنگ ایران کهن به دلیل رواج زبان عربی ،به این زبان در میآید و بعد به زبان فارسی ترجمه
میشوند .تقریباً از سدة چهارم هجری و بعد شاهنامه بوجود میآید .به این ترتیب ما برای پی بردن
به تاریخ و فرهنگ ایران باستان به آثاری که به زبان عربی نوشته شدهاند نیازمندیم.
ــ تاریخنگاران و تحلیلگران تاریخی ما بویژه بعد از انقالب روی این مسئله تکیه میکنند که هنوز
تاریخ کامل و پایهای ایران نوشته نشده است .آیا برای نگارش چنین تاریخی باید روی همه متون
بجا مانده کار صورت گیرد و همة متون همارزند؟
دکتر خالقی مطلق ـ اگر تاریخ را تنها بهمعنای وقایعنگاری در نظر بگیریم ،تصحیح این متونی که به
فارسی داریم برای نوشتن تاریخ کهن ما کمکهایی بما میکنند .ولی ما بهجز متون فارسی نیاز
فراوانی به متون عربی ،یونانی و التین هم داریم .ولی اگر در تاریخنویسی به مسائل اجتماع ،به
تاریخ سیاسی و اعتقادات مردم نیز توجه کنیم ،آنگاه اهمیت متون فارسی بویژه شاهنامه خیلی بیشتر
میشود.
ــ از چه نظر بیشتر؟
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دکتر خالقی مطلق ـ در شاهنامه چون ما بیشتر با اعتقادات مردم ایران کهن روبرو هستیم ،با
داستانهایشان ،با زندگی آنها ،با روابط خانوادگی ،با روابط اجتماعی که چگونه فکر میکردند،
چگونه سخن میگفتند .چون شاهنامه براساس متون کهن نوشته شده است .یعنی اینگونه نیست
که شاهنامه فقط فکر فردوسی باشد و وی تنها برمبنای فکر خود آن را تحلیل کرده و نوشته باشد.
بلکه براساس ترجمه متون کهن به شعر درآمده و در نتیجه اجتماع ،خانواده ،سیاست و بسیاری از
امور کشوری ،لشکری در زمان ساسانیان و پیش از آن در شاهنامه انعکاس پیدا کرده است .از این
جهت شاهنامه دارای یک اعتبار و اهمیت منحصر بفردی است که به خاطر از دست رفتن مأخد
شاهنامه و متون کهن به زبان پهلوی ،این اعتبار خیلی باالست و نیاز ما به این کتاب خیلی زیاد
است.
ــ اما افرادی هستند که به کار تاریخنگاران و تحلیلگران تاریخ ایران که به شاهنامه بعنوان یک
مرجع تاریخی استناد میکنند باتردید بسیار نگاه میکنند و از آنجا که پای شاهنامه را در اسطوره
میبینند ،ارزیابی آن را بعنوان یک سند تاریخی چندان نمیپذیرند.
دکتر خالقی مطلق ـ یک بخشی از شاهنامه بخصوص در آغاز کتاب اسطوره است .یک بخش
داستان است که آنرا در قدیم تاریخ نیز میپنداشتند و در واقع هستة برخی از آنها تاریخی نیز
هست .یک بخش رویدادهای تاریخی است و همة این بخشها آمیخته است با اعتقادات و آیینهای
ایرانیان قدیم که اهمیتی کمتر از تاریخ محض ندارند .اصوالٌ میتوان گفت چیزی که بیشتر در
شاهنامه در باره تاریخ ایران آمده ،شیوه اندیشیدن ایرانیان در بارة تاریخ است .ایرانیان با این شیوهای
که ما امروز از راه تألیفات فرنگی یاد میگیریم و یاد گرفتیم به تاریخ نمیاندیشیدند ،بلکه تاریخ
همیشه با ایدئولوژی آمیخته بود .تاریخ آن نبود که اتفاق افتاده ،بلکه آن چیزی که میبایست اتفاق
بیفتد .به این شیوه ایرانیها به تاریخ نگاه میکردند .و همین شیوه هم در شاهنامه صددرصد انعکاس
پیدا کرده است .بنابراین شاهنامه ما را به تاریخ واقعی پیش از اسالم در ایران کمتر راهنمائی میکند.
آثار دیگر هم همینطور .ولی به شیوه اندیشیدن ایرانیان به پیش از اسالم راهنمائی میکند .برای
همین عرض کردم که شاهنامه برای دریافتن تاریخ باستان به معنای وقایعنگاری شاید چندان
اهمیت نداشته باشد ،ولی برای پی بردن به مسائل اجتماعی و شیوه اندیشیدن و روابط اشخاص،
چگونگی دولت و شناخت آیینهای فرمانروایی از هر اثر دیگری مهمتر است.
ــ در رابطه با منابع شاهنامه آیا شما مخالف این نظر هستید که شاهنامه مبنای شفاهی داشته است؟
دکتر خالقی مطلق ـ من معتقد نیستم که حتی یک داستان از شاهنامه براساس مأخذ شفاهی بوده و
حتی اعتقاد دارم که فردوسی از منابع شفاهی بیزار بوده است .و روح علمی آنزمان گفتههای شفاهی
را اصالً سبک و دست پائین میگرفت .نه تنها تمام شاهنامه براساس یک مأخذ نوشتاری است ،بلکه
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مأخذ شاهنامه نیز که شاهنامه ابومنصوری ،باشد براساس متون پهلوی و فارسی است که پهلوی را
آنها به فارسی ترجمه کردهاند .یعنی شاهنامه حتی تا دو سه پشتاش نوشتاری است.
ــ شاهنامه یکی از ارزندهترین آثاری است که به ما ارث رسیده است .این اثر در هر دورهای از
زوایای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است،گاه بعنوان یک متن ادبی وگاه بعنوان یک متن تاریخی.
در شرایط امروز و با توجه به رویکردی گسترده به تاریخ و گذشته ایران ،شاهنامه بعنوان یک سند
تاریخی و بعنوان تجلیگاه روحیة مقاومت فرهنگی ایرانیان در برابر تهاجم قبایل بیگانه ،در مرکز
توجه پژوهشگران ما قرار گرفته است .توجه شما به شاهنامه از چه زاویهای است؟ بعنوان یک متن
ادبی یا یک سند تاریخی یا حماسهسرائیهایی که در درجه نخست بازتاب نوعی آگاهی ملی در
دورهای خاص از تاریخ میهنمان بوده است؟
دکتر خالقی مطلق ـ البته توجه من به شاهنامه از گوشههای متفاوت است .هم از دیدگاه تاریخی
است ،هم از نگاه فرهنگی است ،هم از نگاه ادبی است و هم از نگاه زبان فارسی و از نگاه اهمیت
بزرگ این کتاب برای ملیت ایرانی است.
ــ در واقع همة ارزشهایی را که این اثر حمل میکند مورد توجه شما بوده است .از جمله مکان
تجلی مقاومت تاریخی ایرانیان.
دکتر خالقی مطلق ـ یعنی ما نباید فراموش کنیم که شاهنامه از یکسو فرهنگ کهن ایرانی را برای
ما حفظ کرده است و از سوی دیگر آئینهایست از مقاومت ملی مردم ایران در زمان فردوسی.
گذشته از این ،اهمیت تأثیری که شاهنامه در زبان فارسی و در ادب فارسی و هنر و اندیشه ایرانیان
تا به امروز داشته است تا آنجاست که غلو کردن در بارة آن دشوار است.
ــ اینبار نخست نیست که شاهنامه محور توجه قرار میگیرد یعنی آن توجهای که پس از انقالب
اسالمی مالحظه میشود .یکبار دیگر در همین یکسدة گذشته این بذل توجه در سالهای پس از
انقالب مشروطه و در دوره رضاشاه نیز دیده میشود .تا جائیکه کنگره هزاره فردوسی برگذار
میشود .آنهم به همت محمدعلی فروغی نخستوزیر وقت و به کمک علیاصغر حکمت که بعداً
ریاست دانشگاه را بعهده گرفت .چنین توجهای در آن دوره و آنهم در سطح دولت و روشنفکرانی که
دارای مقامهای حکومتی بودند ،چه وجهی داشت؟
دکتر خالقی مطلق ـ فکر میکنم در آن زمان کسانی چون فروغی ،حکمت ،تقیزاده ،بهار ،فروزانفر و
دانشمندان دیگری که در آن کنگره شرکت داشتند به جنبههای گوناگون اهمیت شاهنامه توجه
داشتند که پیش از این عرض کردم و نام بردم .البته ممکن است کسی به این یا آن جنبه توجه
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بیشتری داشته باشد .برای شخص من تفاوت گذاشتن میان جنبههای مختلف اهمیت شاهنامه بسیار
دشوار است .ولی در ایران بعد از انقالب مشروطیت و تحوالت بعدی فضائی بوجود آمد ،از جمله
آشنائی ایرانیان با غرب ،و این فضای فرهنگی جدید باعث این شد که ایرانیان به خودشان برگردند و
به خودشان نگاه کنند و متوجه تاریخ گذشته خودشان ،فرهنگ و تمدن گذشته خودشان شوند و
پیشرفتهای اروپا را در نظر بگیرند .در نتیجه شاهنامه را در درجه اول قرار دادند و خوشبختانه دولت
آنزمان هم خیلی با این امر به دیده مثبت مینگریست و خودش حتی در این توجه فرهنگی پیشرو
بود.
ــ آیا این توجه دستاورد ویژهای هم داشت؟
دکتر خالقی مطلق ـ در بارة شاهنامه پژوهشهای بسیاری انجام گرفت و تا امروز هنوز ادامه دارد.
البته بسیاری از آنها ارزش علمی ندارند ،ولی راه و کار هنوز ادامه دارد.
ــ در همین دوره ما با فعالیتهای جدید دیگری مانند کار برروی زبانهای باستانی ایران و سعی در
ترجمه و خواندن آنها روبرو هستم .در این زمینه نامهایی چون استاد پورداود ،بهار و ...به یادگار
ماندهاند .توجه به زبانهای باستانی و سعی در ترجمة آنها در این دوره و بعدها چه دریچهای را
بهروی محققین و دانشمندان تاریخ ایران گشود؟
دکتر خالقی مطلق ـ بدون آشنائی با زبانهای ایرانی دوره کهن و میانه ،آشنائی با فرهنگ باستانی
ایران ناقص خواهد بود .تخصص در این زمینه البته در دست ایرانشناسان بود و هنوز هم هست
ولی ایرانیان نیز کمکم ،در این زمینه نفوذ میکنند .تخصص در زبان پهلوی که مهمترین زبان
ایرانی میانه است ،اکنون بیشتر در دست خود ایرانیها است .ولی همانطور که پیشتر از این اشاره
کردم به سبب از دست رفتن آثار غیردینی به زبانهای ایرانی باستان و میانه ،آثاری که از این
زبانها در دست است بیشتر برای زبانشناسی و دینشناسی اهمیت دارند و اهمیت آنها در
زمینههای دیگر تاریخ و فرهنگ ایران کم است و در هرحال کمتر از اهمیت زبان فارسی و عربی
است .با این حال بدون آشنائی خود ایرانیان در همه زبانهای ایرانی باستان و میانه ما هنوز در
ایرانشناسی مستقل نشدهایم .ولی در مورد پیشرفت ایرانیان اصوالً در این صدساله اخیر در
زمینههای گوناگون ،بهنظر من بزرگترین گام ملی و فرهنگی در زمینه پاکسازی زبان فارسی از
واژههای زائد بیگانه است .هویت ایرانی در زبان فارسی است .ولی باید توجه کنیم که زبان فارسی از
سدة ششم تا پایان سدة سیزدهم هجری یعنی از دوازدهم میالدی تا پایان سده نوزدهم میالدی
زبان آمیختهای بود .یعنی در آغاز زبانی آمیخته از فارسی و عربی و سپس زبانی آمیخته از فارسی،
عربی ،ترکی و مغولی بود .و در پایان در قرن نوزدهم و بیستم واژههایی از زبانهای غربی نیز وارد
زبان فارسی شد .اگر زبان فارسی نشانه هویت ماست ،پس یک چنین زبان آمیختهای نیز دلیل
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هویت آمیخته ماست .البته زبان و هویت هیچگاه یکسره پاک نمیمانند و از نفوذهای بیگانه دور
نیستند ،ولی نفوذ غیر از آمیختگی است .پیش از سدة بیستم زبان ما فارسی نبود .بویژه نفوذ زبان
عربی در زبان فارسی تا آنجا بود که اگر بخواهیم از سر انصاف داوری کنیم ،دادن نام فارسی به آن
زبان یک عنوان بیمسماست و بهتر است نام زبان خود را ـ آنگونه که فکر میکنم برای آن دوران
مناسبتر است ـ «عرسی» بگذاریم .که «عر» آنکه دستکم هفتاد درصد آن بود ،عربی بود و
«سی» آنکه دستباال سی درصد بود فارسی بود .و بهمین نسبت هویت ما نیز ایرانی نبود ،بلکه
«عرانی» بود «عر»ش از عرب بود و «انی»اش از ایرانی .توجه میفرمائید من میخواهم خیلی
بیرودربایستی در اینمورد صحبت کنم .در پاکسازی زبان فارسی که در دوران پیش انجام گرفت هم
دولت و هم مردم نقش اساسی داشتند .نقش مردم البته یعنی نقش اهل قلم و نه توده مردم .چون
قاعدتاً میگویند واژهها را مردم میسازند .مردم واژه نمیسازند ،این اهل قلم است که واژه میسازد.
یکی دولت و یکی اهل قلم ،یعنی یکی جنبش سادهنویسی بود که با دهخدا و جمالزاده آغاز میشود.
البته اگر بیانصافی نکنیم ،نخستین آثار سادهنویسی فارسی را درسفرنامههای ناصرالدینشاه
میبینیم ،هر چند تأثیری در رواج سادهنویسی نداشت .و نقش دیگر اهل قلم را باید در فزونی گرفتن
ترجمه از زبانهای اروپائی دید .نقش دولت در ایجاد فرهنگستان بود که خوشبختانه متوقف نماند و
فرهنگستان دوم و سوم نیز بوجود آمد .از این راهها صدها واژه فارسی جانشین واژههای عربی،
ترکی ،مغولی و غربی گردید و همزمان با آن از نفوذ بیشتر واژههای بیگانه در زبان فارسی جلوگیری
شد .با این حال من هنوز ادعا میکنم که زبان فارسی در بسیاری از نوشتههای ما همان زبان
آمیخته «عرسی» است نه فارسی ،از جمله در همین گفتگوی امروز ما .هنوز نفوذ عربی در برخی از
نوشتههای ما به اندازهای است که دیگر نمیتوان از استقالل زبان فارسی سخن گفت .فرق اساسی
این نوشتهها با زبان فارسی گذشته ،یعنی پیش از جنبش سادهنویسی ،در این است که در آن زمان
واژههای فارسی شناخته نبودند و از یاد رفته بودند و یا ساخته نشده بودند ،ولی در زمان ما تا اندازه
زیادی به همت کسانی که این واژهها را در نوشتههای خود بکار میبرند شناخته شدهاند ،ولی
بدبختانه چنانکه باید از سوی همگان بکار برده نمیشوند .نکتهای در اینجا بخاطرم آمد :در شماره
اخیر ایرانشناسی ،نوشتهای چاپ شده بود که در آن ترکها ،مدعی شده بودند که ترکی سومین
زبان با قاعده و زنده دنیاست و زبان فارسی لهجه سیوسوم عربی است .البته این ادعا از سوی
ترکها که در زبان خودشان برای «خرد» هم واژهای ندارند به حق خیلی عجیب و خندهدار است.
ولی از حق نگذریم این ادعا در باره بسیاری از نوشتههای زبان فارسی کامالً درست است .یعنی
درصد واژههای عربی در برخی از نوشتههای ما همراه با نفوذ دستور زبان عربی تا آنجاست که
اینگونه نوشتهها استقالل زبانی ندارند و اگر کسی آنها را لهجه سیوسوم عربی بداند ،پر بیراه
نگفته است .البته این «عرسی» نویسان برای کار خود دالیل عجیب و غریب هم میآورند .که هم
ناعلمی است و هم ناملی .این دالیل هیچکدام تا پایان اندیشیده نشدهاند و کار آنها در واقع همان
دنبالة تفنن و فضلفروشی با واژههای عربی است که از سدة ششم هجری در زبان فارسی آغاز شد.
در این باره البته گفتنی بسیار است .به نظر من هنوز در زبان فارسی واژههای زائد عربی بسیار است
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که باید آنها را از زبان فارسی بیرون ریخت و واژههای فارسی را جایگزین آن کرد .این کار زبان
فارسی را زنده و مستقل خواهد کرد .و بویژه نظام واژهسازی آنرا بهتر بهکار خواهد انداخت .و از
سوی دیگر هرچه زبان فارسی ،فارسیتر شود ،هویت ایرانی ،ایرانیتر میگردد .یعنی پاکسازی زبان
فارسی ،هم یک نیاز فرهنگی است و هم یک نیاز ملی .توجه کنید که من همهجا از پاکسازی زبان
فارسی حرف میزنم و نه از سرهنویسی .من با سرهنویسی مخالفم .چون این کار نوشتههای ما را
خشک و بیجان و گاهی خوانندگان را از فارسیگرائی میرماند .من فارسیگرائی را پیشنهاد میکنم
نه سرهنویسی را .البته در بعضی زمینهها مثل علوم دینی و فلسفه و حقوق خواه ناخواه یا فعالً درصد
واژههای عربی از روی نیاز باالست .ولی در زمینههای دیگر جمع واژههای بیگانه نباید کمابیش از
بیست درصد بیشتر باشد.
ــ البته ما بحث گستردهای را در مورد توانائی زبان فارسی در جهان امروز در پاسخگوئی به مناسبات
امروز جهان داریم .ولی جای آن در این گفتگو نیست و احتماالً نیازمند یک دفتر ویژه برای خود
است.
دکتر خالقی مطلق ـ البته این یک بحث کامالً جداگانهای است .ولی از نظر من یک وظیفه فرهنگی
و ملی است که ما زبان فارسی را رفته رفته و با برنامه از این آلودگی پالوده کنیم .یعنی یک نیاز
فرهنگی و ملی است .و من اینرا در کمال خونسردی میگویم و نه اینکه احساسات ملیام برافروخته
شده باشد و خواسته باشم از زبان فارسی دفاع کنم .در غیر اینصورت زبان ما و هویت ما همان گونه
که بود آمیخته باقی میماند .در اینصورت به نظر من قدری بیانصافی و نمک خوردن و نمکدان
شکستن است که به عرب و ترک این همه حمله میکنیم ،علیرغم اینکه این همه واژه از آنها وام
گرفتهایم .یا وقتی آنها میگویند ابنسینا عرب است ،چون بهزبان عربی نوشته است ،ما رگ
گردنمان باد میکند ،غرور ملیامان به جوش میآید ،ولی فراموش میکنیم که ما در فارسی
نوشتههایی داریم که نود درصد از واژههای آن عربی است .با یک چنین زبانی بهتر است بجای
اینکه به عرب بد و بیراه بگوییم با آنها کنار بیائیم و بپذیریم که هم زبانمان را مدیون عرب هستیم
و هم فرهنگمان را و هم هویتمان را .ولی اگر اینطور نیست ،باید کمی بیشتر در اندیشة زبان فارسی
باشیم .فارسیتر بنویسیم و هویت خود را ایرانیتر کنیم ،یعنی در عمل و نه در حرف و ادعا.
ــ چه ضرورتی این را حکم میکند .با توجه به  1411سال دین مشترک با عربها ،به گفته خود
شما هفتاد درصد آمیختگی در زبان ،چرا باید کنار آمدن با آنها ما را آزار دهد .وقتی دانشمندانامان
به عربی نوشتهاند ،چرا ذکر این امر که آنها دانشمندان جهان اسالمی هستند به لحاظ عاطفی و
احساسی ما را آزار دهد؟
چرا باید برای حفظ هویت ایرانیامان ،زبان فارسی را پاک کنیم ،یعنی راه دشوارتری را برگزینیم؟
چه اشکالی دارد که با آنها کنار بیائیم؟
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دکتر خالقی مطلق ـ هیچ اشکالی ندارد .ولی آنها ما را نمیپذیرند .توجه میفرمائید آنها ما را
نمیپذیرند .آنها به ما خواهند گفت که شما صددرصد باید عرب شوید .یعنی این فارسی که شما
مینویسید عربی درستی نیست و بهتر است که آنرا کنار بگذارید و عربی درست بنویسید .توجه
میکنید! یعنی آنها ما را بعنوان آن چیزی که ما پیش خودمان از خود تصور میکنیم ،قبول ندارند،
حتی آنها اسالم ما را هم قبول ندارند .بنابراین ما را فقط بعنوان صددرصد عرب با مذهب تسنن
میپذیرند .خوب اگر این راه را بپذیریم ،شرطش این است ،که ما هویت ایرانی را فراموش کنیم.
ایران به عنوان یک واحد سیاسی سرجای خودش ،ولی آنرا بعنوان یک ملت ایرانی باید فراموش
کنیم .اگر میتوانیم هیچ .ولی اگر نمیتوانیم ،میماند راه دوم .البته ما با مشکل دیگری نیز روبرو
هستیم و آن میراث گذشته ماست .در مورد این میراث گذشته نیز باید با بینظری و بدون هیچگونه
تعصبی فکر کنیم .این میراث گذشته مجموعه آثاری است که بخشی به زبان عربی نوشته شده یا در
آن عناصر عربی تا اندازهای است که بدون آموختن زبان عربی درست فهمیده نمیشوند .خوب،
کسانیکه در رشتههای فلسفه ،ادبیات ،علوم دینی ،حقوق و اینها تحصیل میکنند ،خواه ناخواه
ناچاراند زبان عربی را بیآموزند .اما کسانیکه در این رشتهها تحصیل نمیکنند ،بلکه مثالً در
رشتههائی چون مهندسی ساختمان و آب و برق و ...تحصیل میکنند نیازی به زبان عربی ندارند.
البته من هیچ اشکالی نمیبینم که ایرانیها زبان عربی بیآموزند .میتوانند زبان عربی بیآموزند تا از
همة میراث گذشته بهرهمند شوند .ولی لزومی ندارد زبان عربی را با زبان فارسی آمیخته کنیم ،بلکه
اگر میخواهیم زبانمان و هویتمان را ایرانی کنیم ،چارهای نداریم که زبان فارسی را به مقدار بیشتری
از عناصر بیگانه پاک سازیم .البته مخالفان این عقیده دالیل زیادی خواهند آورد .ولی از نظر من
خیلی از این دالیل مندرآوردی است و تا پایان اندیشیده نشده است .من یک مثال برایتان میزنم:
بعضیها میگویند ،کسی حق واژهسازی ندارد .واژهها را مردم و توده ایران میسازند و زبان همانی
است که ما با آن صحبت میکنیم و با آن مینویسیم و نیازی هم ندارد که آنرا پاالیش کنیم .من در
پاسخ میگویم :پیش از فرهنگستان اول مردم بهجای دادگستری ،عدلیه و بجای شهرداری ،بلدیه،
بجای شهربانی ،نظمیه و ...میگفتند .در آنزمان زبان مردم چنین بود و کامالً هم میفهمیدند و هنوز
هم نسل قدیم خیلی راحت این واژهها را میفهمد .ولی آیا امروز برای نسل جدید ،عدلیه ،بلدیه،
نظمیه ...اصطالحات قابل فهم است؟ بسیاری از واژههای ناب فارسی که جای آنها گذاشته شد
رواج پیدا کرد .آیا این عمل به زبان فارسی ضرری زد؟ آیا زبان فارسی در اثر این واژهها ناتوانتر
شد؟ نه ،اینها فقط زبان فارسی را پاکتر کرده است .حاال این سه نمونه بود ،شما صدها واژه
فارسی را که در فرهنگستان یا توسط اهل قلم ساخته شده در نظر بگیرید ،اگر اینها را کنار بگذارید
میرسید به همان زبانی که مردم در پایان دوره قاجار میگفتند و مینوشتند .بنابراین توده مردم این
زبان را عوض نکرده است .فرهنگستان ،یعنی دولت و اهل قلم این زبان را به این صورت عوض
کردند .آیا زبان فارسی با این تغییرات ضعیف شده است؟ نه ،بلکه خیلی بهتر هم شده است .ما امروز
با سادهتر و فارسیتر شدن زبان فارسی خیلی آسانتر میتوانیم حرفهایمان را بزنیم که آنزمان
نمیتوانستیم .البته این بحثی دراز و کمی هم پیچیده است که در اینجا فرصت پرداختن به آن
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نیست .تنها این نکته را اضافه کنم که وقتی ما میگوئیم زبان فارسی باید فارسیتر شود ،بدین معنی
نیست که این کار هیچ زیانی نخواهد داشت .همچنانکه اگر بگوئیم زبان فارسی را به همین حال که
هست رها کنیم و یا عربیتر کنیم و یا حتی آنرا کنار بگذاریم و بجای آن زبان عربی یا زبان
انگلیسی را بپذیریم ،این کار هم حتماً سودی خواهد داشت .بلکه سخن بر سر سنجیدن سودها و
زیانها با یکدیگر است.
ــ شما چندین بار از تالش و تکاپوی جامعه روشنفکری و دولت در رابطه با زبان ،هویت ،پژوهش
تاریخی و ...صحبت کردید .با توجه باینکه این تالش و تکاپوها در دوره رضاشاه هم از سوی دولت
و هم از سوی روشنفکران اوج گرفت ،میخواستیم بعنوان آخرین سئوال ارزیابی شما را در مورد این
همسوئی و همچنین دستاوردهای آن سئوال کنیم.
دکتر خالقی مطلق ـ البته دستاوردهای فرهنگی بسیار باالئی داشت .این نکته را هم یادآور شوم که
اصوالً دولتها ـ چه در ایران و چه در اروپا ـ همیشه هدف ملی و فرهنگی ندارند .بلکه هدف
سیاسی هم دارند و اینهم طبیعی است و نباید سبب تعجب شود .مهم این است که دولتها مخالف
کوششهای فرهنگی مردم نباشند و آنرا پشتیبانی کنند و گاه هم پیشگام شوند .اگر از انصاف بیرون
نرویم این کار در دوره قبل انجام شده است و مردم هم از آن استقبال کردهاند.
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فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

«بچههای رضاشاهی» و مسئله توسعه و نوسازی ایران
دکتر علینقی عالیخانی
فروردین 1323
ــ یکی از قدیمیترین نامها و چهرههائی که در کنار نام داریوش همایون شنیده و مالحظه میشود
نام دکتر علینقی عالیخانی است .این همراهی به بسی سالهای قبل باز میگردد به بسیار قبل از
مناصب علمی ،دانشگاهی یا دولتمداری شما ،به دوران نوجوانی و دوران پرشور محصلی .دورانی که
اتفاقاً از نظر تاریخ ایران بسیار پرالتهاب و در عین حال پراهمیت بوده است .بهتر است اینها را از
زبان خودتان بشنویم .نخستین برخورد و آشنائیتان با داریوش همایون چگونه و در چه رابطهای
بود؟
دکتر عالیخانی ـ من در سال  1388یعنی  21سال پیش با داریوش آشنا شدم .چگونگی آشناییامان
هم به این صورت بود که یکی از دوستان مشترکمان پیشنهاد کرد دور هم جمع شده و در مورد
مسائل ایران صحبت کنیم .البته در حد قدرت فکری همان سن و سال .من هم که به این جلسهها
دعوت شده بودم پذیرفتم .در این جلسات با داریوش و همچنین محسن پزشکپور ،خداداد
فرمانفرمائیان و شاید یکی دو نفر دیگر آشنا شدم .همه ما در واقع نوجوانانی بودیم بشدت تحت تأثیر
تبلیغات دورة رضاشاه .برای نخستین بار در تاریخ ایران ،رضاشاه بگونهای عمیق و گسترده روحیهای
ملی ایجاد کرده بود .و برای ما برخالف نسل پیشین تاریخ عبارت بود از تاریخی پرافتخار و در این
امر تا حدی مبالغه میکردیم که گویا ،کمتر کشوری اساساً شبیه به ما در جهان وجود دارد.
با چنین روحیهای به یکباره با اشغال ایران روبرو شدیم .در اثر اشغال کشور توسط کشورهای خارجی
به ناگاه همه چیز بهم خورد و سراسر کشور را آشفتگی فراگرفت و چنین وضعیتی برای ما بسیار
زننده بود و بیش از هر چیز با آن تصوراتی که نسبت به کشور خود داشتیم در تضاد قرار داشت .این
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اشارهای را که به تاریخ ایران کردم ،مهم است در نظر داشته باشید .زیرا حقیقتاً تا زمان رضاشاه
کتابی که در مورد تاریخ ایران بدرستی نوشته شده باشد و یا از روی آن تدریس شود وجود نداشت.
آشنائی با تاریخ ایران به معنای درست کلمه از همان زمان آغاز شد و پیش از آن تاریخ ایران
معجونی بود آمیخته با داستانهای شاهنامه و همان چیزی که در مکتب خانههای قدیمی درس داده
میشد.
بهرحال در این زمان و تحت چنین اوضاعی من با داریوش آشنا شدم .آنچه از همان نخستین مراحل
چشمگیر بود ،قدرت نویسندگی وی بود .قدرت نویسندگی همراه با استدالل .در آن زمانها رسم بود
ـ شاید هنوز هم باشد ـ که مطالب را با تأثیرگذاری شدید احساسی نوشته و سعی در زیبائی کالم
داشته باشند ،اما با توجه کمتری یا ناچیزی به محتوا .ما به یکباره در میان جمع خود با فردی روبرو
شدیم که مسائل را بقلم میکشد ،آنهم نه تنها بقدر کافی زیبا بلکه دارای محتوا .او با منطق سخن
میگفت .از این نقطه نظر داریوش در میان ما کامالً فرد برجستهای بود.
ــ به این ترتیب آشنائی شما مصادف بود با یک سری نشستها و بحث و گفتگو بر سر اوضاع
ایران .آیا این نشستها به فعالیتها یا اقدامات عملی نیز منجر گردید؟
دکتر عالیخانی ـ چیزی شبیه به حزب درست کردیم بنام «نهضت محصلین» .در آن نهضت
محصلین با افراد دیگری نیز آشنا شدیم .یکی از آنها که متاسفانه در گذشته است ،نادر نادرپور بود.
او هم در میان ما و در سن و سال ما بسیار جالب بود .کسی در سن و سال من و داریوش ،آنزمان
حدود  13ـ  14ساله با طبعی روان و در نهایت راحتی میتوانست شعر بگوید .آنهم اشعاری خوب.
بعد از «نهضت محصلین» ،داریوش و من و تنی چند از دوستان رفتیم و به اصطالح خودمان
«انجمن» مخفی درست کردیم و این قسمت دوم کار بود .بعدها هم اوضاع به گونهای شد که
فعالیتهای ما بصورت علنی ادامه یافت .در این مرحله پزشکپور از یک سو به حزب پان ایرانیست
رفت که منهم با او بودم همراه با یکی از دوستانمان بنام محمدرضا عاملی .از نقطه نظر فکری
دکترعاملی از برجستهترین افرادی بود که من در زندگی خود دیدهام .با قدرت فکری استثنائی و
هرگز هم نفهمیدم که چرا چنین شخصیتی را که جز کارهای مفید در زندگیش نکرده بود ،در این
نظام به اصطالح جمهوری اسالمی ایران کشتند.
در این زمان داریوش چندان تفاهمی با برخی از همکاران من نداشت .با خود من چرا ،اما با
همکارانم نه .لذا راه جداگانهای در پیش گرفت .که البته من دیگر اقدامات بعدی وی را پیگیری
نکردم و بعد از آن هم عازم اروپا شده و در آنجا کم و بیش از ایشان باخبر بودم.
ــ سازمانهایی را که قبل از عزیمت به اروپا در آنها عضویت داشتید ،چه اهدافی را دنبال
میکردند؟ البته با توجه به سن و سالی که در آن بسر میبردید ،صحبت از اهداف چندان دقیق
نمیتواند باشد .اما بهرصورت آرمان و اهدافی میبایست انگیزه و موتور محرکه جمع شما بوده باشد.
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دکتر عالیخانی ـ ما در آن زمان از یک ناسیونالیسم کلی پیروی میکردیم .و نسل پیش از خودمان
را هم که در رأس امور بودند قبول نداشتیم .معتقد بودیم این نسل وظیفه خود را بدرستی انجام
نداده .راستش دلیل این طرز فکر هم چندان روشن نبود .ولی بهر صورت این گونه میاندیشیدیم .اما
مهم تر از همه آن احساس خطری بود که در ما همزمان با پیدایش حزب توده و گرایش به سمت
شوروی ،ایجاد شده بود .ما بیش از پیش احساس میکردیم ،مهمترین مسئله این است که کشور ما
به چنگال روسها نیفتد .در همان دورهها نیز داستان آذربایجان کامالً نشان داده بود که این
نگرانیها بیجا نیست .اینها وجوه عام و کلی انگیزهها و اهداف ما بود ،اما اگر بخواهیم از اهداف
سیاسی روشن و دقیق صحبت کنیم ،چیزی برای عرضه نداشتیم .شاید تنها چیزی که هیچگاه در
مورد آن بحثی صورت نگرفته و آن را بعنوان اصل پذیرفته بودیم ،مسئله بقای نظام مشروطه
سلطنتی در ایران بود .در این زمینه هم اما وارد جزئیات نمیشدیم.
ــ در واقع پیکان اصلی مبارزة شما متوجه نیروهای خارجی بود که در آن دورة تاریخی در ایران
نقش تعیین کنندهای داشتند.
دکتر عالیخانی ـ یک بخش قضیه مربوط به این امر بود .اما همانگونه که گفتم ما معتقد بودیم که
کشورمان باید به آن گذشتة پرافتخاری که گمان میکردیم داشته ،باز گردد .و براین باور بودیم که
نسلهای پیش از ما به اندازه کافی تالش نکردهاند تا به این هدف دست یابند .اما اینکه حال
خودمان چگونه به این هدف برسیم ،برایمان کامالً روشن نبود .راستش در آن زمان ،چندان هم از
خودمان نمیپرسیدیم که چگونه؟ فقط به این امر کلی باور داشتیم که ایران باید پیشرفت کند و در
ردة کشورهای بزرگ جهان قرار گیرد .که البته جنبة احساساتی این نظر بیشتر بود تا جنبه تحلیلی
آن.
ــ در دوران اقامت در اروپا آیا ارتباط شما با داریوش همایون کماکان برقرار بود؟
دکتر عالیخانی ـ غیرمستقیم از او خبر داشتم و میدانستم همچنان به فعالیت سیاسی در ایران ادامه
میدهد و به یکی از گروههای خیلی تندرو ناسیونالیست پیوسته است .با توجه با آشنائی که با
داریوش داشتم گمان میکنم برای من روشن بود که او بدنبال راهی بود که انرژی خود را در راه
کشورش صرف نماید.
ــ صحبت از حزب تندرو ناسیونالیستی کردید .حتماً منظورتان همان حزبی است که در طول زندگی
سیاسی داریوش همایون همواره بعنوان ابزاری علیه ایشان مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .حزب
سومکا (حزب سوسیالیست ملی کارگران )1331/
دکتر عالیخانی ـ بله! اگر کسی بخواهد آن را بهانه کرده و ایرادی بر داریوش بگیرد امری است
جداگانه .اما اگر بخواهیم واقعبینانه به مسئله نگاه کنیم ،واقعیت این است که داریوش فردی بود که
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احتیاج داشت ،با آن فکر و تن پویا و جوان و با آن روحیة ملی ،بتواند از خود چیزی نشان دهد .و
چون هیچگونه تفاهمی با تنها حزبی که در واقع مطابق میلش بود یعنی همان حزب پان ایرانیست ،و
برخوردهای شدیدی که با دوست نزدیک خودش یعنی پزشکپور داشت و نمیتوانست با آن حزب
کار کند ،لذا خواه ناخواه به طرف دیگر کشیده شد .این بدین معنا نیست که وی همه حرفهای آن
حزب را میپذیرفت و میپسندید .اتفاقاً بعدها هم که خود من با وی در این مورد صحبت کردم،
توضیح داد که او آن زمان چیزی جز اینکه بتواند فعالیتهایش را بگونهای پیش برد نداشت .و
همانگونه که گفتم ،بدین معنا نبود که همه حرفهای آنها را قبول داشت .از نقطه نظر فکری هم
در واقع از همة آنها سر بود.
ــ بنظر میرسد که آقای همایون در نقد گذشته خیلی پیشروتر از مخالفان خود حرکت میکنند.
ارزیابی خود ایشان از حزب سومکا این است که این حزب سرتا پا تقلیدی از حزب نازی آلمان بود ـ
البته بجز جنبه یهودی ستیزی آن .اما چرا افرادی در سن و سال شما به احزابی شدیداً ناسیونالیست
جذب میشدید ،آیا واقعاً گروه و تشکیالت دیگری که بتواند از این روحیات ملی پرورش یافته در
دوران رضاشاه بهره بهتر و مفیدتری ببرد ،وجود نداشت؟
دکتر عالیخانی ـ گویا نبود! تنها حزب دیگری که وجود داشت حزب توده بود .و این نکته را هم
بشما بگویم ،بسیاری از افرادی که به حزب توده پیوستند ،در واقعیت با روحیه ناسیونالیستی خود به
آن سو رفتند .ولی در آنها نوعی گمگشتگی مشاهده میشد .و فکر میکردند شاید راه حل این باشد
که به این صورت اقدام کنند .خیلی از اعضای حزب توده نیز ریشه گرایششان برخاسته از وجه
ناسیونالیستی بود که فقط به همین صورت خود را نشان میداد .شاید آنها برای خود چنین مسئله را
توضیح می دادند که چیزی بنام روسیه وجود ندارد .حال کشور شوروی است و شوروی نیز متشکل از
انسانهای جدیدی است که دنیای تازهای خواهند ساخت .ولی برای ما خیر ،چنین نبود .ترس از
شوروی و در واقع این روسیه بود که پشت سر اسم شوروی پنهان شده بود .طبق تجربة تاریخی که
طی کرده بودیم مرتباً نگران این بودیم که آنها همچنان خواهان غلبه بر ما و چنگ انداختن به
کشور ما هستند و اشتباه هم نمیکردیم .بهرحال در آن دوران جوانان کشور از هر گروه بدنبال
راهحلی بودند که چگونه میتوان ایران را به جلو پیش برد .البته حزب توده پشت سر خود به میزان
هنگفتی کتاب و آثار مذهب بیخدای مارکسیستی داشت و ما هیچ چیز نداشتیم.
ــ ظاهراً گرایشهای ناسیونالیستی از اندیشههای آقای همایون جدایی ناپذیر است .اما به نظر
میرسد درک ایشان در این زمینه با آنچه ما از «ناسیونالیسم ایرانی» میشناسیم از اساس متفاوت
است .در حالیکه بسیاری ناسیونالیسم را به معنای بازگشت به گذشته «پرافتخار» ایران و تالش
برای حفظ هویت و فرهنگ ایرانی میدانند ،برعکس گفتهها و نوشتههای آقای همایون مملو از نقد
این هویت ،فرهنگ و گذشته بوده و شرط بقای ایران و یافتن جایگاهی در خور احترام در جهان
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امروز را اتفاقاً کندن و بدر آمدن از این گذشته میدانند .نظر شما در این باره چیست و ناسیونالیسم
داریوش همایون را چگونه تعبیر و ارزیابی میکنید؟
دکتر عالیخانی ـ ببینید! بین ایندو هیچگونه تعارضی وجود ندارد .هرکدام را باید در آن بافتار
( )contextو دوران خودش دید و سنجید .من در همان آغاز گفتگو اشاره کردم که ما بعنوان
نوجوانانی دور هم جمع میشدیم و فکر میکردیم چه کنیم .طبیعی است که بتدریج طرز فکرها
تغییر پیدا میکند .و این تغییرات در دهههای گذشته روز به روز سرعت بیشتری یافته است .به این
دلیل که جهان به دنیائی بدل شده که با دنیای چهل ،پنجاه سال پیش کامالً متفاوت است .بنابراین
اگر شما امروز بازهم چشمتان بطرف گذشته باشد و توجهی به شرایط کنونی و گرایش به آینده
نداشته باشید ،که جای تأسف خواهد بود .مسئله مهم این است که وقتی شما از احساسات دور
میشوید ،احیاناً میتوانید بهتر بسنجید ،احیاناً درس خواندهاید ،کتاب بیشتر خواندید و بیشتر فکر
کردید ،متوجه میشوید که باید به فکر جامعة روز و فردای این جامعه باشید .اما در این میان نکتهای
پراهمیت وجود دارد ،بدین معنا که بهر حال وقتی احساس کنید که از صفر شروع نکردهاید و
مردمانی که در این منطقه زندگی کردهاند ،تحت شرایط خاص توانستهاند دستاوردهای بزرگی برای
تمدن بشری داشته باشند ،این پشتگرمی فوقالعادهای است ،که شما از آن سهم میبرید و این یکی
از عاملهایی است که ما در ایران داریم و ابداً نباید آن را دستکم بگیریم .باید واقعاً به این مسئله
توجه کنیم که خیلی از کشورها این احساس پشتگرمی را ندارند و آن انسانهایی که در کشور ما به
رغم تمام بدبختیهائی که متحمل شدهاند ،در این آب و خاک ریشه دارند ،ریشهای که دیگران فاقد
آنند و فارغ از آن .بنابراین من هیچ تعارضی بین اینها نمیبینیم .اینکه داریوش به آینده مینگرد و
فکر میکند ،در واقع برپایة همین گذشتهای است که صحبتش را کردم .این البته معنایش این است
که اگر شما امروز بخواهید پانایرانیست بشوید ،شاید توجه به تغییر شرایط ایران و جهان دارید.
ــ البته شاید به همان گونهای که آقای همایون میگویند و گذشتة ایران را تخته پرش مناسب برای
آینده میخوانند.
دکتر عالیخانی ـ ببینید! وقتی من میگویم چقدر خوب ایشان بلد هستند ،حرفها را درست بنویسند،
همین است.
ــ اقامت شما چه مدت در خارج طول کشید و چه زمانی به ایران بازگشتید؟
دکتر عالیخانی ـ من  1951از ایران خارج و  1957به ایران برگشتم و  7سال در خارج بودم .وقتی
برگشتم از اولین کارهایم ،دیدن داریوش بود .کامالً احساس کردم که در این مدت چقدر پختهتر
شده .خیلی جالب بود ،قبل از اینکه به ایران برگردم ،در اروپا سرپرستی دانشجویان ایرانی تازه
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درست شده بود و مرحوم جهانگیر تفضلی سرپرست دانشجویان ایرانی در اروپا بود .ایشان از سابقه
من با گروه های ناسیونالیستی اطالع داشت و با داریوش هم دوست بود .خیلی سریع با من تماس
گرفت و از نوشتههای همایون که در آن زمان در اطالعات چاپ میشد تعریف کرد .ایشان به من
گفت چیزهائی که این جوان مینویسد ،حتی در مطبوعات فرنگی هم به این خوبی پیدا نمیکنید.
خوب طبیعی است که من خیلی خوشحال شدم وقتی او در بارة دوست من اینطور صحبت میکرد.
وقتی هم به ایران برگشتم متوجه شدم که کامالً حق با ایشان است .سالیان بعد عدهای توجه
نکردند ،مقاالت داریوش تا چه اندازه معنی دار و با شهامت بود و مسائل مملکت را طرح میکرد.
آنهم با آن قلم بسیار توانا.
ــ روابط در حد دوستی بود یا کـار مشخص سیـاسی هم دنبـال میکردید؟
دکتر عالیخانی ـ به هیچوجه ،برای اینکه من بطور کامل خودم را از فعالیتهای سیاسی کنار کشیده
بودم.
ــ البته آقای دکتر عالیخانی کم لطفی میفرمائید ،فعالیتهائی که شما بعدها صورت دادید ،به لحاظ
ابعاد تأثیرات سیاسی بسیار گستردهتر از فعالیتهای سیاسی گذشتهاتان بود.
دکتر عالیخانی ـ بهرحال منظورم این است که بصورت گروهی فعالیتی نداشتم .ولی با داریوش هم
خیلی راحت و هم صمیمانه میتوانستیم صحبت کنیم و ایشان نیز خیلی آسوده و راحت میتوانست
حرفهای دلش را با من در میان بگذارد .او ایرادهای خیلی اساسی به دولتهای آن زمان ایران
داشت .و در این موارد هم بسیار صمیمانه و برادروار با هم صحبت میکردیم.
بعنوان مثال چیزی که همیشه فوقالعاده برایم جالب بود ،پس از جنگ  1927و شکست وحشتناکی
که کشورهای عربی از اسرائیل خوردند ،خاطرم هست مقالة مفصلی بود که او در مجلهای تحت
مسئولیت آقای پور والی ـ فکر میکنم مجلة «بامشاد» بود ـ نوشت و در آن علت شکست اعراب را
توضیح میداد .اگر کسی دقت میکرد متوجه میشد که همایون میگوید کارهائی که در ایران در
حال صورت گرفتن است به هیچ دردی نمیخورد و مفت است .اگر میخواهید چیزی بیاموزید ،باید
از آنها بیاموزید .شاید شانس بزرگ همایون بود که کسی نفهمید او چه نوشته است ،بنابراین
دردسری هم برایش ایجاد نشد ،وگرنه حرفش را با ظرافت اما بسیار محکم زده بود.
ــ در تأئید سخنان شما در این مورد من از زنده یاد هوشنگ وزیری هم شنیده بودم که یکی از
توانمندیهای همایون تحلیل حوادث و مسائل خارجی است.
دکتر عالیخانی ـ درست بود .ولی او میتوانست تحلیل مسائل خارجی را در پیوند با مسائل داخلی
توضیح دهد .از این نظر کار او بسیار در خور توجه بود.
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ــ در کتاب خاطرات شما که اثر ارزندهای است و امیدوارم که هم نسالن من که در فضای ذهنی
دیگری زندگی میکردیم و تحت تأثیر افکار و ایدئولوژیهای خاصی نتوانستیم یا نخواستیم آنچه را
که در ایران میگذشت همه جانبه دنبال کنیم ،این کتاب را حتماً بخوانند .زیرا تصویر بسیار روشنی
از شرایط گذشته ایران در دو دهه قبل از انقالب بدست میدهد .در این کتاب نکتهای که بنظرم
بسیار در خور توجه آمد این بود که شما در آن زمان یعنی آغاز دهة  41با هدف معینی وارد دستگاه
دولت شدید .در واقع در پی بوجود آوردن یک بخش پرقدرت اقتصاد خصوصی در کنار فعالیتهای
اقتصادی دولت بودید .سالها گذشت ،انقالبی در کشورمان رخ داد و ما در مملکتمان دستاوردهای
بسیاری را از دست دادیم تا باالخره متوجه شدیم که اقتصاد خصوصی پرقدرت چقدر میتواند در
حفظ سالمت جامعه و محدود ساختن عرصه دست اندازیهای قدرت حاکم سیاسی مؤثر واقع شود.
در همان دورانی که شما با هدف فوق وارد دستگاه حکومتی شدید ،داریوش همایون نیز در بیرون از
قدرت سیاسی ،در واقع در میان جامعه روشنفکری و مطبوعاتی سعی در ایجاد نهادهائی داشتند که
ما امروز از آنها بعنوان نهادهای مستقل یا نهادهای جامعه مدنی نام میبریم مانند مطبوعات یا
سندیکا .البته منظورم سندیکای نویسندگان و روزنامهنگاران است .از نظر جنابعالی آقای همایون در
آن زمان و در این فعالیتها چه قصد و هدفی را دنبال میکردند .آیا ایشان هم مانند شما بدنبال
نهادهائی مستقل از قدرت حکومتی بودند؟
دکتر عالیخانی ـ در صحبتهای ما بطور مشخص بر سر این اهداف بحث نشد .برسر مسائل
اقتصادی و سیاستی که در پیش گرفته بودم ،هیچگاه نظر مخالفی در او ندیدم .اما صحبت مشخصی
هم در این باره با هم نداشتیم .البته در مورد سندیکا با من صحبت میکرد .من هم سخنان و
استداللهای او را میپذیرفتم و بعنوان یک دوست احساس غرور میکردم که او با اینکه حتی
نیازمند حقوق آخر ماه خود بود ،توجهای به تهدیداتی که از سوی مقامات مطبوعاتی میشد ،نمیکرد
و همچنان به این سندیکا چسبید .با وجود اینکه کار خود را از دست داد اما حاضر نشد از قول و
اهداف خودش سرباز زند .اصوالً سندیکالیسم سالم یکی از آرزوهای من هم بود که میخواستم در
ایران بوجود آید .چیزی که در ایران نداشتیم .آنچه در ایران وجود داشت ادا بود و تعارف و ماستمالی
کردن جریان واقعی سندیکالیسم .در این میان چنین چیزی پایه گذاری شده بود ،با شهامت یک عده
که یکی از آنها داریوش بود .او این مسئله را با من مطرح میکرد و من هم بسیار میپسندیدم و
همانطور که اشاره کردم اینکار چندان هم برای وی ارزان تمام نشد.
ــ در جائی از خاطرات آقای همایون خواندهام؛ سندیکای روزنامهنگاران و نویسندگان یکی از
مستقلترین سندیکاهایی بود که در ایران بوجود آمد .در هنگام خواندن این موضوع ،ذهنم بیشتر
متوجه این نکته شد که اصوالً سندیکالیسم و جنبش سندیکائی را حزب توده به ایران آورد.
سندیکاهای بسیاری تحت نفوذ این حزب تشکیل و رهبری شد .ولی کمتر کسی معتقد است که
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سندیکاهایی که تحت نفوذ رهبری حزب توده بود ،سندیکای مستقلی بحساب میآید .علت این امر
چیست؟
دکتر عالیخانی ـ سندیکاهای مستقلی نبودند .بخاطر اینکه آنها بدنبال اهداف سیاسی خود بودند .با
وجود این من باید نکتهای را اینجا خاطر نشان کنم که نباید از انصاف بگذریم ،سندیکاهائی که این
حزب در حوزة نفتی ایران بوجود آورده بودند ،نقش بسیار مثبت و خوبی در مقابله با شرکت نفت
ایران و انگلیس از خود نشان دادند .تمام کسانی که با صنعت نفت آشنائی دارند یا در صنعت نفت
آن زمان بودند ،میگفتند که این سندیکاها اثر خوبی در مبارزه با این شرکت که کامالً استعماری
عمل میکرد ،داشتند و این شرکت هم در نهایت دست و پایش را جمع کرد .آنها اثر بسیار مثبت و
خوبی در ایران داشتند .حتی عدهای از مدیران که تبعیت از حزب توده میکردند یا کسانی که عمالً
از روسها بوسیله عواملشان رهنمود دریافت میکردند ،حتی آنها در آن مقطع توانستند نقش
مثبت و مؤثری در ایران و جامعه کارگری ایران بازی کنند .عدم ذکر این تأثیر و انکار آن به نظر من
بیانصافی است .ولی خوب این سندیکاها مستقل نبودند به معنای واقعی مستقل نبودند .جنبه
سیاسی پیدا کردنشان کار را خراب میکرد .در تمام کشورهای دیگر هم به همین منوال بوده .یعنی
وقتی پایه سندیکالیسم با نوعی افکار مخصوص حزبی روبرو بوده ،نتیجه خوبی به بار نیامده است.
بعنوان نمونه همین کشور آلمان را که شما در آن زندگی میکنید و بهتر با مناسبات آنجا آشنائی
دارید ،در نظر بگیریم .شاید محکمترین سُنت سندیکائی اروپا در آلمان باشد .بدلیل کامالً ساده ،این
سندیکاها در زمان بیسمارک پایهگذاری شده و او که مردی بسیار پرقدرت و در عین حال از نظر
مناسبات اجتماعی بسیار روشن بود ،به سندیکاها اجازة تشکیل و فعالیت داد .امری که در کشورهای
دیگر مجاز شمرده نمیشد .سندیکاهای آلمان هیچگاه نیاز نداشتند ،به یاری افکار دست چپی گرد
هم آیند ،دفاع از منافع صنفیاشان عامل اصلی حرکت مشترکشان بود ،بدون آنکه از افکار و مرام
سیاسی یکسانی دفاع کنند .سندیکائی که داریوش و روزنامهنگاران دیگر بنیادش را گذاردند ،بدلیل
دفاع از منافع صنفی اش بود که آن را با ارزش و بعبارتی مستقل میساخت .و سندیکاهائی که در
واقع وابسته به حزب توده بودند ،ضعف اصلیاشان ریشه سیاسی پشت سرشان بود.
ــ از مضمون سخنان شما تعریف دیگری از سندیکای غیرمستقل بدست داده میشود .تعریف ما از
سندیکاهای غیرمستقل ،سندیکاهائی بود که در آن دولت و عوامل اجیر شدة حکومت حضور پرنفوذ
داشته و از این نهادها در خدمت حفظ و اعمال قدرت حکومتی و گسترش شاخکهای نفوذی در
میان مردم بهرهبرداری میکردند .اما نوع دیگری از وابستگی را شما در تعریفهایتان ارائه دادید،
وابستگی به ایدئولوژی ،نگاه حزبی و سیاسی .همانند سندیکاهائی که در گذشته در ایران توسط
حزب توده یا جریانات معتقد به ایدئولوژی مارکسیستی ایجاد یا رهبری میشدند .این سندیکاها نیز
بعبارتی نه در خدمت منافع صنفی و اقتصادی گروههای کارگری یا سایر کارکنان بلکه بیشتر در
جهت منافع سیاسی گروههای خاصی بکار گرفته میشدند .بهرصورت هر یک از این اشکال
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وابستگی می توانند نهادهای مدنی را از ماهیت استقالل آنکه ضرورت وجودی آنهاست ،خالی نماید.
با این توصیفها باید بپذیریم که سندیکای روزنامهنگاران و نویسندگان در هنگام پایهگذاری توسط
آقای همایون و سایر همکارانشان ،به معنای واقعی مستقل بود.
دکتر عالیخانی ـ این امر را من کامالً تأئید میکنم و بنظرم تشکیل این سندیکا یکی از کارهای
بسیار مثبت بود .شهامت بسیاری هم میخواست .همانگونه که گفتم من از نزدیک شاهد زندگی
داریوش بودم و میدیدم که پیشبرد این هدف چقدر برای او مشکل آفرین است .علیالخصوص که
مورد تهدید هم واقع شده بود ،که من وارد جزئیات امر نمیشوم ،زیرا ممکن است خود ایشان
نخواهند در این مورد صحبتی بشود.
ــ یکی دیگر از بخشهای زندگی داریوش همایون که بر سر آن جدل بسیاری میشود و مورد
اعتراض هم از سوی مخالفین و هم از جانب موافقین ایشان ،مسئله حضور ایشان در دستگاه دولت و
قبول پست وزارت است .مخالفین چه چپ و چه راست ،این امر را شاهدی بر «قدرت طلبی» و
«وابستگی» ایشان به رژیم گذشته ارزیابی میکنند .خود جنابعالی که سالها در مقام وزارت در
دستگاه حکومتی محمدرضاشاه خدمت کرده و بعدها نیز رفتار و عملکرد برخی از دولتمردان و
همکاران خود در دستگاه دولتی را مورد قضاوت قرار دادهاید .این عمل همایون را چگونه ارزیابی
میکنید؟
دکتر عالیخانی ـ اوالً من اصوالً معتقد نیستم ،انسان برای اینکه پشت سرش حرفی نزنند نباید خود
را درگیر کارهای عمومی و سیاسی نماید .چنانچه خود فرد معتقد است میتواند نقش مثبتی داشته و
میتواند خدمتی انجام دهد ،اگر باز هم خود را دور از فعالیت سیاسی نگه دارد و بقول معروف
همچنان جنتمکان باقی باشد ،من این را اصوالً قبول ندارم .معتقدم اگر در عمر کوتاهمان میتوانیم
به جامعه امان ،کشورمان ،همنوعانمان خدمتی کنیم باید حتماً دست به اقدام بزنیم .بنابراین اگر از
این زاویه به مسئله نگاه کنیم ،پس دیگر «قدرت طلبی» هیچ ایرادی ندارد .قدرت اگر در خدمت
آرمان ها و برای پیشبرد امور بکار گرفته شود ،ابداً چیز بدی نیست .من از این منظرگاه به تصمیمی
که داریوش گرفت نگاه میکنم و معتقدم کامالً کار درستی انجام داد .چرا که احساس میکرد از هر
نظر شایستگی اینکار را دارد و مطمئن هستم که او معتقد بود میتواند خدمتی انجام دهد .بنابراین
چرا نبایستی وارد دولت میشد .وارد دولت نمیشد که چه اتفاقی بیفتد؟ ضرورت اینکه او میبایستی
خارج از دولت می ماند چه بود؟ که به چه رضایت خاطر بدهد؟ بنابراین اصالً با کسانیکه معتقدند باید
از دور دستی برآتش داشت ،موافق نیستم .ولی خوب اشخاصی هستند که اینگونه فکر میکنند و
مایلند وقت خود را صرف تفکر ،نوشتن صوفیگری یا هر کار دیگر به غیر از پذیرش مسئولیت در امر
عمومی بکنند .خوب هیچ ایرادی در اینکار نمیبینم .اما واقعاً تعجب میکنم که چطور ممکن است
قبول مسئولیت را در یک نفر ایراد تلقی کرد .شما در جامعهای زندگی میکنید و خودتان را متعلق به
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آن جامعه میدانید و احساس میکنید از شما کاری برمیآید و میخواهید اینکار را انجام دهید .به چه
دلیل نباید جلو رفته و قبول مسئولیت کنید؟
ــ این ایراد تنها از سوی مخالفین رژیم گذشته که مجموعة آن را طرد میکردند ،طرح نمیشود
حتی از جانب موافقین و دوستان خود آقای همایون نیز گفته میشود .بسیاری از همکاران ایشان از
تصمیمی که برای قبول پست وزارت گرفتند ،ناخرسند بودند .چرا که معتقد بودند و امروز هم همین
را مطرح میکنند که همایون بعنوان یک روزنامهنگار برجسته و فردی صاحب فکر در بیرون از
حکومت و بویژه در ایجاد نهادهای مستقل از حکومت میتوانست خیلی بیشتر مفید واقع شود .از
همین نگاه تصمیم ایشان را درست ارزیابی نمیکنند .اما در برخورد به این «ایراد» این سئوال طرح
میشود که آیا حضور آقای همایون در مقام وزارت اطالعات و جهانگردی باعث شد فشار سانسور بر
جامعه مطبوعات کاهش یابد یا برعکس این حضور فاقد نتیجه بود یا حتی موجب افزایش فشار
گردید؟
دکتر عالیخانی ـ من ابتدا بر میگردم به قسمت نخست پرسش شما .ببینید اگر توقع کسانیکه با
داریوش آشنا بودهاند ،این بوده باشد که ایشان باید سراسر عمرش را به این قناعت میکرد ،که در
فعالیتهایی در سطح سندیکا یا کارهائی مشابه آن باقی بماند ،خوب خیلی جای تأسف است.
همایون معتقد بود همة زندگیش تنها فعالیت در محدودة سندیکا یا کار مطبوعاتی نیست ،فکر
میکرد میتواند از عهده کار بیشتر برآید که از این نقطه نظر به باور من عمل و تصمیم وی در
قبول مسئولیت وزارت درست و توجیه کننده است.
ــ البته نگاه این افراد تنها به نقش ایشان در سندیکا نیست ،بلکه بیشتر اهمیت کار در ایجاد و
استحکام نهادهای مستقل از حکومت ـ نهادهای جامعه مدنی ـ است.
دکتر عالیخانی ـ ایرادی ندارد .داستان به این صورت است که این روزنامهنگار برجستة کشورمان در
ضمن در خود قدرت عمل و تفکر سیاسی میبیند ،دلیلی ندارد از آن استفاده بیشتری نکند و هیچ
خیال هم نداشته که صرفاً خود را قانع کند ،به اصطالح شما به قلم زدن .میخواسته کار دیگری
انجام دهد .من هیچ ایرادی در اینکار نمیبینم .اما در مورد قسمت دیگر سئوالتان؛ واقعاً قضاوت در
بارهاش کار بسیار سختی است .زیرا مدت فوقالعاده کوتاه بود و شرایط بسیار بحرانی .اصالً کابینه
آقای آموزگار در یک شرایط بحرانی برسرکار آمد .حتی امروز که عدهای در مورد این دوران صحبت
میکنند ،متوجه نیستند که پس از هویدا ،دولتهای دیگری هم سرکار آمدند .زیرا وضع متشنجی که
پیش از روی کار آمدن دولت آموزگار وجود داشت تمام توجهات را جای دیگری متمرکز کرده بود .و
وقتی هم این دولت بکار پرداخت ،با مسائلی سرکار داشت که هیچ ارتباطی با سازندگی اداری و
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سازمان و سامان دادن کارهای مختلف نداشت .بنابراین قضاوت در این مورد کار بسیار سختی است.
البته باید اشاره کنم که در این زمینه هم اطالعات من دقیق نیست.
ــ به این ترتیب ،آیا فکر نمیکنید ـ با توجه به توان و ایدههائی که آقای همایون در خود سراغ
داشتند ـ بهتر بود در دورة شما پست وزارت را قبول میکردند .مثالً ده سال پیشتر؟
دکتر عالیخانی ـ خوب کسی به ایشان پیشنهاد نکرده بود.
ــ زندگی حزبی ،عرصه دیگری است که داریوش همایون هیچگاه بطور قطعی و بازگشت ناپذیر ،آن
را ترک نکردهاند .مق طع دیگری از زندگی ایشان که بسیار مورد اختالف است و مخالفین زیادی دارد،
دورة تشکیل حزب رستاخیز و نقش ایشان در این حزب است .خود شما بنظر میرسد هیچ سرکاری
جدی با این حزب نداشتید و اساساً بعد از آن دورههای اولیه و جوانی فعالیت سیاسی دیگر هیچگاه
در این چارچوب فعالیتی نداشتهاید.
آیا به این دلیل است که اساساً اعتقادی به فعالیت احزاب در ایران ندارید؟
دکتر عالیخانی ـ در آن شرایط برای من کامالً روشن بود که اینگونه فعالیتها بیشتر جنبة شوخی
پیدا کرده است.
ــ یعنی تشکیل حزب رستاخیز؟
دکتر عالیخانی ـ این امر که کامالً قطعی است ،اما قبل از آنهم به همین صورت بود .مثل حزب
ایران نوین و غیره .اینها همگی تعارف بودند و جنبه جدی نداشتند .بعدهم احساس میکردم فعالیت
حزبی مقداری دست و بال انسان را میبندد و انسان نمیتواند آزادانه فکر کند و ناچار باید خط مشی
حزب را پیش بگ یرید .بجای آنکه خودتان آزادنه تصمیم بگیرید چه چیزی خوب و چه چیزی بد
است .شاید بهمین خاطر است که بیشتر احزاب اروپائی از نرمش پذیری فوقالعادهای برخوردارند و
افرادش هیچ حالت دیسیپلین شدید نظامی ندارند .مگر اینکه در جرگه حزبهای دست چپی باشند
که امروزه دیگر از رونق افتادهاند.
ــ بنابراین رفتن همایون به حزب رستاخیز را تجربه مثبتی ارزیابی نمیکنید؟
دکتر عالیخانی ـ من به اینصورت وارد بحث نمیشوم .به عقیده من شما وقتی در دولت هستید ،یا
وارد دولت میشوید درگیر مسائلی هستید ،طبیعی است که اینگونه مسائل را بصورت دیگری
میبینید .شاید احساس کنید ،رفتن شما میتواند مفید واقع گردد .من فکر نمیکنم که او واقعاً اعتقاد
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به این بعنوان حزب نداشت ،بلکه شاید در آن شرایط روز سیاسی مملکت ،احساس میکرده؛ خوب
دعوتش کردهاند به حزب و باید برود.
ــ امّا آقای همایون جامعه دموکراتیک را بدون احزاب نمیتوانند تصور نمایند.
دکتر عالیخانی ـ نگفتم که من مخالفتی با حزب دارم .حرف من این است که مقداری دست و بال
شما بسته میشود .تنها راهش هم این است که بصورتی که امروز در کشورهای فرنگی باب شده
عمل شود .یعنی افراد مقداری دارای آزادی عمل هستند و احتماالً میتوانند در جائی با حزب و سران
حزب مخالفت نمایند .البته ما در آن موقع ابداً اینگونه فکر نمیکردیم .وگرنه هیچ ایرادی به کسی
که وارد فعالیت حزبی میشود نیست.
ــ خروج پنهانی آقای همایون بعد از انقالب از ایران ،همانگونه که خودشان با عنوانی پرمعنا
«زندگی پس از مردن پیش از مرگ» آن را نامگذاری کردهاند ،حقیقتاً برای ایشان زندگی دوبارهای
است .آیا ارتباطات شما با آقای همایون تنها در رده مناسبات دوستانه ادامه یافت یا مضمون دیگری
مثل سیاست یافت؟
دکتر عالیخانی ـ روابط ما در عرصه دوستی ادامه دارد و چیز خاص دیگری فیمابین وجود ندارد.
البته روزی که ایشان توانست خود را از ایران رها کند و وارد پاریس شود ،من در منزلشان منتظر
ایشان بودم ،برایم خیلی مهم بود او را دوباره ببینم.
ــ جناب آقای دکتر عالیخانی دو پرسش دیگر از شما دارم که خواندن کتاب خاطراتتان محرک
آنهاست .همانگونه که قبالً گفتم من این کتاب را خواندهام .مصاحبه مفصلی با دیدی کامالً روشن و
ارائه تصویری روشن تر از گذشته .عالوه براین چیزی که در این کتاب نظر مرا بخود جلب کرد ،زبان
بسیار منصفانه و عادالنه و خالی از هر خصومت در خصوص چهرههای مختلف است .حتی در مورد
آنهائی که به هنگام خواندن پاسخها ،خواننده احساس میکند شما با روش و منششان موافق
نبودهاید .با وجود این زبان کماکان منصف و خالی از غرض باقی میماند .حال اگر بخواهید با همین
روش پسندیده داریوش همایون را مورد ارزیابی قرار دهید ،چه توصیفی از ایشان ارائه خواهید داد؟
در همین رابطه ،میدانیم میدانهای حضور اجتماعی آقای همایون متعدد است .سیاست ،حزب و
تشکیالت ،دولتمداری ،روشنفکری و روزنامهنگاری .شما حضور ایشان را در کدام یک از این
میدانها ترجیح داده و میدهید؟
دکتر عالیخانی ـ من بیشتر از هرچیز داریوش را بعنوان یک نویسنده و متفکر ،بیبرو برگرد فرد
برجستهای میدانم .شخصاً افتخار میکنم که چنین دوستی دارم .او به تمام معنا توانسته سبک
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تازه ای را در آنالیز سیاست روز این کشور به دیگران یاد بدهد .بسیار هم خوش فکر و خوش قلم
است .همین دیشب هم نگاه میکردم وقتی بی بی سی نظر وی را در مورد انتخابات میپرسد ـ او
اصطالحاتی را بکار می برد که در حین زیبائی کالم بسیار جا افتاده و طبیعی بنظر میرسند .او در
مورد انتخابات پاسخ میدهد؛ که ایران دیگر از نفس انتخابات افتاده است .ایشان با همین یک جمله
همه چیز را به کما ل گفته است .من هیچ تردید ندارم که داریوش فرد بسیار برجستهای است .حال
که دیگر به اواخر عمرمان داریم میرسیم ،نگاه که میکنم ،او را بعنوان یکی از برجستهترین
می بینم .ولی خوب جالب است ،آن موقع ما بچه بودیم و خودمان هیچ متوجه نبودیم که چه آیندهای
در برابرمان قرار گرفته و با چه چیزهائی روبرو خواهیم شد .مثالً فرض کنید؛ نادرنادرپور میشود آن
شاعر معروف ،سیاوش کسرائی ـ که من در اینجا اسمش را نبردم و او از دوستان عزیز هر دوی ما
بود ،هم داریوش و هم من ـ به آن صورت .او را برای آخرین بار در یکی از دفعاتی که به شوروی
سابق رفته بودم برای مشاورة اقتصادی دیدم ـ درآنجا باید او را میدیدم ـ بصورت مردی آواره آنهم
دور از کشوری که او آنقدر آن را دوست داشت .همه چیز از دست داده و غیره .بهرحال این زندگی
بود که با هم داشتیم .ولی در میان همة اینها داریوش حتماً یکی از برجستهترینها بود .آدمی بود
که به عقیده من سخت کشورش را ،تاریخ کشورش را ،مردم کشورش را دوست داشت و به آنها
اعتقاد داشت و مطابق توان و اعتقاد خود هم کار کرده است.
ــ و اما پرسش آخرم ،آقای دکتر عالیخانی ،عبارتی که شما در کتاب خاطراتتان بکار بردهاید ،تأثیر
عمیقی بر من گذاشت .منظورم عبارت «بچههای رضا شاهی» است .بهمین خاطر نتوانستم از طرح
این سئوال صرف نظر کنم.
«بچههای رضا شاهی» عنوانی است که شما بر گروهی از روشنفکران ،مدیران ،دولتمدران و
صاحب منصبان علمی و سیاسی دورة خود نهادهاید .نیروهائی که به پیروی از آرمانهای «رضاشاهی»
همه چیز را از دریچة توسعه و نوسازی ایران مینگریستند و میخواستند.
آیا از نظر شما آقای داریوش همایون در این گروه «بچههای رضاشاهی» جای میگیرند؟
دکتر عالیخانی ـ تردیدی ندارم! صددرصد!
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فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

سربازی ساده با صفات پادشاهی بزرگ
دکتر علینقی عالیخانی
مهر 1323
ــ ما در بررسی دوران مورد نظرمان یعنی از  1825تا  1381ـ که وجه اقتصادی یا دقیقتر بگوئیم
وضعیت مالی ایران در آن دوره را با شما به بحث و گفتگو میگذاریم ـ این پرسش اساسی را در نظر
داریم که کودتای  1899و برآمدن رضاخان میرپنج و رضاشاه بعدی ،بر بستر چه شرایط اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی صورت گرفت و این ادعا و باور که رضاشاه «نابود کننده» دستاوردهای جنبش
مشروطه بوده ،تا کجا منطبق با واقعیت است؟
دکتر عالیخانی ـ ببینید در مورد بخش آخر گفته شما ،باید توجه داشت؛ اگر از مشروطه ترجمة
دمکراسی شده باشد ،در ایران مشروطة واقعی وجود نداشت و در زمان رضاشاه هم که حتماً وجود
نداشت .حال آنکه واقعیت این است که در کشور روندی آغاز شده بود که به ایجاد نهادهای با
ارزشی انجامید .بعنوان نمونه همین مجلس به هرصورت نهاد پراهمیتی بود ،ولی این نهاد در آغاز
کار بسیار ناتوان بود و حکم آنرا کسی نمیخواند .یکی از مسائلی که از همان ابتدای کار یعنی در
صدر امور قرار گرفت و از مطالبات مشروطهخواهان بود ،نظم بخشیدن به حساب و کتاب مملکت و
یا بعبارت دیگر وضعیت مالیاتی کشور بود.
ــ بفرمائید ،اساساً منظور از «مالیه» کشور چه بود که اصالح آن از دلمشغولیهای مهم مجلس و
کابینههای وقت بشمار میآمد .این مفهوم شامل کدام امور میشد؟ یعنی تا قبل از متداول شدن
«سیستم» یا «نظم» اقتصادی ،نظام مالیة ما شامل چگونه مناسباتی میشد؟ طرفین این مناسبات
کدام نیروهای اجتماعی بودند؟
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دکتر عالیخانی ـ آنچه امروز ما از آن تحت عنوان «اقتصاد» صحبت میکنیم ،با آنچه در گذشته
می پنداشتند تفاوت دارد و به خصوص بخش اساسی سیاست مالی برکل اقتصاد به اندازة امروز روشن
نبود .بخصوص در کشوری نظیر ایرانِ دورة قاجار سیاست مالی درستی وجود نداشت .در آن دوره
اساس امر در این مسئله خالصه میشد که دولت چقدر پول میگیرد و چگونه این پول را خرج
میکند .یا مالیات به چه صورتی است و دولت با آنچه میکند .این در واقع مالیة آن زمان بود .و
اهمیتی هم فراتر از این پیدا نکرد .یکی از علتهایش وارد نبودن اشخاص به امور بود و دلیل
دیگرش هم بسته بودن دستوبالشان در آن زمان ،به دلیل محدودیتهایی که قرارداد ترکمانچای
ایجاد کرده بود .هرکشوری که از راه میرسید ،از ایران میخواست ،همان امتیازاتی که به روسیه
داده شده ،به آنها نیز داده شود .امتیازی که از آن به عنوان اصل کاملهٌالوداد نام میبردند .بعنوان
مثال چون برمبنای قرارداد ترکمانچای ،از روسیه بابت کاالهای وارداتیاش بیش از  5درصد گمرگ
نمیگرفتند و هیچ نوع عوارضی هم در داخل از کاالهای روسیه گرفته نمیشد ،شبیه چنین قرارداد و
امتیازی را بعد ها کشورهای دیگر دنیا نظیر اتریش ،فرانسه و آمریکا به دست آوردند .این محدویت
وضعیت نامساعدی را ایجاد میکرد ،زیرا شما اگر روسی بوده و جنسی وارد ایران میکردید فقط 5
درصد عوارض گمرکی میپرداختید ،اما به عنوان ایرانی ـ بطور مثال حاجامینالضرب ـ میبایستی
عالوه برآن  8/5درصد هم بابت عوارض راهداری بپردازند و عوارضاتان میشد  7/5درصد .و این
امر برای اتباع ایران محدودیت و مشکل ایجاد میکرد.
هنگامی که مشروطهخواهان در رأس امور قرار گرفتند ،هنوز بودجه دولت کامالً نامتمرکز بود .به
این معنا که کتابچهای وجود داشت برای هر والیت و فردی هم بنام مستوفی در آنجا حضور داشت
و این مستوفی بودجة آن والیت را براساس دستوراتی که از تهران میگرفت ،بعنوان دستورالعمل
اجرا میکرد که مثالً در آن والیت چقدر پول از چه نوع کاالها یا امالکی باید گرفته شود ،چه مقدار
باید در محل هزینه شود ،چه مقدار به تهران ارسال شود و گاهی نیز دستور از تهران میآمد که
فالن مبلغ باید به فالنجا بابت حقوق فالنکس فرستاده شود .گاهی نیز والیان که مأمور پرداخت
این پولها بودند ،وظیفه خود را بدرستی انجام نمیدادند یا چنان سختگیری میکردند که طرف
ناچار میشد درصدی هم به والی یا حاکم که زیر دست والی کار میکرد و یا هر فرد دیگری که زور
بیشتر داشت بپردازد ،تا فرد بتواند مابقی پولش را حفظ کند .عالوه براین کسانی که برای جمعآوری
مالیات میرفتند ،از صاحبان امالک وجه اضافهای تحت عنوان «مداخل» طلب میکردند که این
مداخل بعداً به عنوان رشوه معروف شد و سابقهاش به این مرحله باز میگردد .مداخل اصالً در بودجه
محسوب نمیشد .جالب توجه اینکه در زمان مغوالن ،غازان خان که یکی از فرمانروایان ایران و به
نظر من از شخصیتهای بزرگ و فرد استثنایی بود ،دستور داده بود که در تمام شهرها و روستاها
سنگی در وسط شهر یا روستا گذاشته و میزان مالیاتی که برای هرکاال و ملکی تعیین میشد ،برآن
نوشته تا مردم با مراجعه به آن بدانند که چقدر مالیات باید بدهند .ولی در زمان قاجار که چند
صدسال بعد از غازان بود ،آنها هنوز به شیوههای سنتی مالیات میگرفتند .سیستم دیگری در
جمعآوری مالیات وجود داشت که به آن «بنچه» میگفتند .به این صورت که تعیین میشد که فالن
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ده چه مقدار مالیات بدهد ،و آنوقت کدخدا و یا فردی در آن محل این میزان را به نسبت میزان زمین
هرکس تقسیم و سهم مالیات هر یک از اهالی را تعیین مینمود .روش دیگری هم وجود داشت که
شاید برای نسل امروز شگفتآور باشد .آن روش اجاره بود یعنی بعضی از مکانها را اجاره میدادند،
مثالً اگر اشتباه نکنم ـ تا مدتها بندرعباس را به سلطان مسقط اجاره داده بودند و او گمرک این
بندر را اداره میکرد .مبلغی به دربار میپرداخت و مازاد آن متعلق به خودش میشد .و به این صورت
بهرهبرداری از بنادر انجام میشد .هنگامیکه مشروطهخواهان به قدرت رسیدند ،با چنین وضع
نابسامانی مواجه شدند .نخستین اقدام یا تصمیمگیری آنها متمرکز کردن بودجه بود .نخستین
مرحلة آنهم این بود که آن شیوهای که به فردی بگویند که شما چقدر به مرکز بفرست با بقیه درآمد
هرکاری میخواهی بکن ،از میان برداشته شد .یعنی در عمل میبایستی درآمدها همه ابتدا به خزانه
دولت واریز گردد و در مرکز روشن میکردند که به هر محل چه میزان پرداخت شود .این یک اصل
کلی بود .اصل مهم دیگری را که مشروطهخواهان وضع کردند ،تعیین بودجه برای دربار و
شاهزادگان بود .یعنی باید تعیین میشد که پادشاه چه میزان برای خودش و مخارجش نظیر پذیرایی،
سفر و ...باید دریافت نماید .بعد هم میبایستی لیست تمام کسانی که مقرری دریافت میکردند ـ که
بسیاری از آن ها هم موجه نبود ـ مشخص و روشن و میزان این مقرری را هم مجلس تعیین نماید.
اقدام دیگر مجلس لغو تسعیر بود .در مالیاتگیری روشی هم وجود داشت که به آن تسعیر میگفتند؛
یعنی دریافت مالیات بصورت نقدی و جنسی .در تعیین مالیات جنسی مثالً بصورت دادن برنج ،گندم،
جو ،بعضی حبوبات که گاهی تبدیل به پول میشد ،به میزان زیادی به دهقان ظلم میشد .یکی از
کارهای مجلس لغو این روش بود .دیگر نمیتوانستند مزاحم مردم شده و بگویند فالن کاال بصورت
جنس مالیاتش پرداخت میشود .معادل پولیاش اینقدر میشود .لغو تیول هم از اقدامات دیگر
مجلس بود .به این مفهوم که پیش از آن شاه از هرکسی که خوشش میآمد ،امالکی میبخشید و
آن شخص هم میرفت و در آن امالک زندگی میکرد و اختیارش را در دست میگرفت .این امر را
هم مجلس لغو کرد .عالوه براینها سعی کردند مالیاتها را به روش امروزی اخذ نمایند .با وجود
همة این اقدامات یا به عبارت دقیقتر تصمیمات ،مجلس اول و دوم موفق به اجرای عملی این
تصمیمات به کمال نشده و نتوانستند نتیجة اساسی از این اصالحات بگیرند .یکی از دالیل آن این
بود که از  1919روسها دست به اشغال بخشهای شمالی ایران زدند و عمالً مانع از اعمال این
سیاستها شدند .همچنین جنوب هم به اشغال انگلیسها درآمد .با ایجاد پلیس جنوب عمالً امکان
اخذ صحیح مالیات با تعیین هزینههای اصولی در این مناطق از میان رفت و موفقیت چندانی بدست
نیامد .اما بهرصورت گام نخست برداشته شد و منطق و نظمی ایجاد شد .تعدادی هم کارشناس مالی
خوب به ایران آوردند که یکی از آنها در تاریخ ایران بسیار معروف است .یعنی «شوستر» بغیر از او
افراد دیگری هم بودند ،بعنوان نمونه فردی فرانسوی به نام «بیزو»  .Bizotگزارشهای او را که
میدیدم ،نشان میداد که کارشناس مالی مطلع و با اطالعاتی به روز و بقول معروف Up to date
بود .حرفش را درست میزد و میدانست از چه صحبت میکند .برای گمرک هم تعدادی از بلژیک
آوردند که به این بخش نظمی بدهند .هنوز هم تا زمانی که خود من در وزارت اقتصاد بودم بسیاری

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

136

از واژههای فرانسوی که از بلژیکیها به یادگار مانده بود ،متداول بود .به این ترتیب کارهایی را برای
ایجاد نظم و ترتیب در مسائل مالی کشور شروع کرده بودند اما همانگونه که گفتم محدودیتهای
اساسی برسر راهشان وجود داشت.
ــ تأمین استقالل مالی کشور یکی از مطالبات مهم مشروطهخواهان بود .در ارتباط با مسئله تأمین
استقالل مالی ،تحوالتی باید در دو وجه صورت میگرفت یکی در مورد امتیازاتی که به خارجیان
داده میشد و وجه دیگر استقراض و بدهیهایی بود که ایران در آن زمان به کشورهای خارجی
داشت .برای دستیابی به هدف فوق مجلس اول به محض آغاز کار طبق قانونی که تصویب کرد،
استقراض خارجی را ممنوع اعالم نمود .علیرغم این و با وجود چنین قانونی اما به بدهیهای ایران
روزبهروز افزوده میشد .با اینکه مردم مخالف بودند ،رهبران سیاسی و نمایندگان مجلس جملگی
مخالف قرض از کشورهای خارجی بودند ،روند افزایش بدهی ایران پیش میرفت .در اینجا پرسشی
که پیش میآید این است که اوالً به چه دلیل و برای تأمین کدام هزینهها دولت ایران مجبور به
استقراض از کشورهای دیگر بود و دیگر اینکه در ازای بدهیها ،امتیازاتی به این کشورها داده
میشد ،پس چگونه بازهم خزانة دولت خالی و باال آوردن انبوه بدهیها ادامه مییافت؟
دکتر عالیخانی ـ این نه تنها مشکل ایران بلکه تمام کشورهایی بود که به نوعی با کشورهای
امپریالیستی قرن نوزدهم مواجه شده بودند .سه منبع اصلی برای باال رفتن بدهیها وجود داشت.
یکی ولخرجی پادشاه چه در ایران و چه در عثمانی به عنوان نمونه .دلیل دیگر هزینهای که ایجاد
ارتش مدرن نیازمند آن بود .مسئولین کشور یکباره متوجه شدند که باید ارتشی ایجاد کنند ،برای آن
نیازمند قورخانهای بودند که تفنگ و توپ بسازد ،انیفورم تهیه کنند .همة اینها به یکباره هزینههای
سنگینی ایجاد می کرد که با سیستم زمان نادرشاه که لشگر خود را از سوارهایی که هر محل
میفرستاد ،تأمین میکرد ،جور در نمیآمد .برای ایجاد چنین ارتشی میبایست پول خرج کرد و
سرمایه گذاری کرد .پس در کنار ولخرجی شاه ،مسئله مجهز کردن ارتش بود .دلیل یا منبع سوم نیز
پرداخت غرامتها به دولتها یا اتباع خارجی در ایران بود .واکنشی که مجلس نشان داد تنها در برابر
ولخرجی های شاه که مبلغ هنگفتی هم بود ،این شد که قرض بابت تفریحات پادشاه از خارجی
ممنوع است .اما آن بخشی که برای امر نوسازی ارتش ضروری بود ،طبعاً مجلس نمیتوانست
مخالفت کند .برای تأمین اینگونه هزینهها میبایست پولی تهیه شود .در آن زمان هم همة
کشور های ثروتمند حاضر به دادن وام به ایران بودند .پول هم در اروپای غربی فراوان بود.
ــ مثل همیشه!
دکتر عالیخانی ـ بله مثل همیشه! بعد موضوع غرامتها بود .اساساً چند نوع غرامت وجود داشت.
یکی غرامت رویتر که در تاریخ ایران بسیار معروف است .بعد غرامتی که به روسها که آمده بودند
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در ایران راهآهن درست کنند ،اما اوضاع بهم خورده بود ،و روسها مدعی خسارت شده و ایران هم
ناچار شده بود به آنها مبلغی بپردازد .بعد هم افراد خصوصی که خساراتی به آنها وارد شده بود که
دولت باید آن را جبران میکرد .این مجموعه بخشی از بدهیها و وامهایی بود که ایجاد میشد .البته
بدهیهای ایران تا جنگ جهانی اول رقماش زیاد نبود .یعنی مبلغی حدود  2میلیون لیره میشد .اما
میزان بازپرداخت آن مجموعة اصل و بهرة آن چیزی معادل یک چهارم بودجة ایران را بخود
اختصاص میداد که این امر فشار زیادی به دولت ایران وارد میساخت .در ترکیه هم وضع به همین
منوال بود .منتها با حجمی به مراتب باالتر .حجم بدهیهای آنها خیلی باالتر بود اما در عوض از ما
خیلی جلوتر و پیشرفتهتر بودند .به هر صورت بدهیهای ایران به این دالیل فزونی میگرفت .بعنوان
نمونه هنگام جنگ انگلیسها بابت اینکه قشقاییها به لولههای نفت خسارات وارد کرده و آنها را
قطع کرده اند از پرداخت هرگونه سهمی به ایران خودداری کرده و حتی ادعای غرامت هم کردند.
ــ فریدون آدمیت در مورد مسائل مالی و اهمیت آن گفته است؛ اهل دانش و فکر نیک دریافته
بودند که با فقر و ضعف مالی این قانون اساسی به فلسی نمیارزد یعنی دولت پایة استوار نمییابد.
اگ ر این سخن آدمیت را مالک قرار دهیم ،با توجه به اینکه بنا به وضعیتی که وجود داشت ،بطور
اجتنابناپذیر بدهیهای ایران افزوده میشد و هر کابینهای که تشکیل میشد با مشکل تنگدستی و
خزانة خالی روبرو بود ،پس بنابراین استواری دولت مشروطه ـ حداقل با آن اقدامات که صورت
میگرفت و چندان کارساز نبود ـ انتظار بیهودهای بنظر میرسید .نظر شما در بارة این نتیجهگیری
چیست؟
دکتر عالیخانی ـ این سخن آدمیت درست است .ولی باز اندکی دورتر میتوان رفت .به این معنا که
باید دید برای ایجاد نظم و بهبود وضع مالی چه پیشفرضی میبایست داشته باشیم .یکی اینکه اگر
در کشور امنیت نباشد ،قانون حکمفرما نباشد ،اخذ مالیات امکانپذیر نخواهد بود و در نتیجه وضع
مالی را نمیتوان درست نمود .پس اگر میخواهید وضع مالیه مملکت را درست کنید ،باید بتوانید از
افراد یا مؤسسات مالیات بگیرید ،آن را هم درست خرج کنید .برای این امر البته در درجه نخست
قـدرتی الزم است .یعنی باید اساساً این قدرت را داشته باشید که بتوانید مالیات را جمع کنید .از
طرف دیگر باید قانون حکم براند و اینگونه نباشد که به دلخواه فردی بالکل از پرداخت مالیات معاف
و دیگری چند برابر مبلغی که باید بدهد ،بعنوان مالیات از او گرفته شود .بنابراین این دونکته را باید
همواره در نظر داشت که بدون یک حکومت مقتدر که بتواند قانون را پیاده کند ،اصالً داشتن مالیة
سالم ممکن نیست.
حال در اینجا میتوانم به دورة رضاشاه برگردم .رضاشاه بدرستی فهمیده بود .یعنی همان هنگام که
بعنوان سردار سپه سرکار آمد به دولت اعالم نمود که برای تجهیز ارتش این مبلغ پول الزم دارم .با
بقیهاش هر کاری که دلتان میخواهد بکنید .بعد وقتی پس از سیدضیاءالدین طباطبائی ،قوام در
رأس دولت قرار گرفت تحت تأثیر این فشار میلیسپو را به ایران آوردند تا اصالحات اساسی در مالیه
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ایجاد نماید .نخستین اقدام و از اولویت های سردار سپه نیز ایجاد امنیت بود تا از طریق آن مردم
ناچار باشند فرمان دولت را بپذیرند و اجرا کنند .از سوی دیگر بتدریج یک سیستم قضایی امروزی
برای کشور ایجاد شد و ثبت اسناد و امالک بوجود آمد ،دادگاههای دادگستری تشکیل شد ،تا مردم
بتوانند برجان و مال خود حاکم شوند .حال کمی به عقب برگردیم تا به اهمیت این اصالحات
پی ببریم .بعنوان نمونه در زمان ناصرالدین شاه یک بانک فرانسوی عالقمند بود در ایران
سرمایه گذاری کرده و بانک تأسیس کند .در هنگام مذاکرات با سران حکومت و ناصرالدینشاه
خواسته شده بود که مقرراتی وضع کنند که دولت به هیچ عنوان حق نداشته باشد ،سپردههای مردم
در این بانک را مطابق میل خودش ضبط کند .جالب اینجاست که مقامات دولتی گفته بودند که ما
نمی توانیم این ماده و مقررات را بپذیریم .یعنی ببینید و به این نکته مهم توجه کنید که حکومت
هرگاه میخواست میتوانست آنها را ضبط کند .به این ترتیب در مملکتی که قانون و امنیت مالی
برای مردم وجود نداشت چگونه میشد سیستم مالیاتی ،سیستم اصولی توسعه اقتصادی یا هرچه که
میخواهید نام بگذارید ایجاد نمود! در زمان ناصرالدینشاه رسم بود که به شاه به مناسبت اعیاد
پیشکشی میدادند .حتی خود شاه بسیاری اوقات برای افرادی پیغام میفرستاد که میخواهم فالن
روز بیایم شما را ببینم ،آن فرد بدبخت ناچار میشد ،چون شاه به خانهاش میآید ،ابتدا یک سینی
اشرفی تهیه کند و جلو در خانه میایستاد تا این سینی اشرفی را به شاه پیشکش کند .تازه تمام
همراهیان شاه هم انتظاراتی داشتند .یا اینکه اگر شاه ملک کسی را میدید و میگفت عجب ملک
خوبی ،درباریها میگفتند ،بگوئید پیشکش! که برای صاحب ملک هم چارهای جز این باقی نمیماند
که ملک را پیشکش شاه کند .بعدها برای اینکه راهی پیدا کنند ،رسم شراکت با امامان ایجاد شد.
یعنی مالک در برابر تمجید شاه از ملک بالفاصله میگفت ،صاحب ملک از خود ملک بهتر است و
شاه نام صاحب ملک را میپرسید که گفته میشد مثالً حضرت عباس یا حضرت رضا .در این صورت
شاه دیگر جرأت نمیکرد ،از امامان پیشکش بپذیرد! حال شما در نظر داشته باشید که در چنین
مملکتی شما نمیتوانید مالیه درست کنید مگر اینکه قانون را حاکم کنید .به همین دلیل این سخن
آدمیت ،این مورخ درجه یک ،صحیح است ولی همانگونه که گفتم عالوه برآن به این نکته نیز باید
توجه نمود که مطمئناً آدمیت نیز به آن توجه داشته است که در چنین مملکتی شما باید یک تأمین و
نظم قضائی ایجاد کنید تا اساساً بتوانید کاری صورت دهید .این امری بود که رضاشاه صورت داد.
ــ مطالعات و بررسی این دورة تاریخی نشان میدهد ،که طرحها و ایدههای مناسبی برای اصالحات
وجود داشته اما هر یک به نوعی به موانع سختی برخورده و بالاجرا ماندهاند .بعنوان نمونه در تأئید
صحبت شما؛ طرح تأسیس بانک ایرانی به منظور اجتناب از قرض از کشورهای خارجی ،مورد
استقبال مجلس و تصویب آن قرار میگیرد .داستان معروف بخشیدن طالی زنان برای تأمین
سرمایه اولیة این بانک را همه ما شنیدهایم .طبق اسناد مذاکرات مجلس گفته میشود که در ابتدای
کار برخی از متمولین و تجار برای تأسیس و تأمین سرمایه آن پیشقدم شدند و در میان آنها حتی
نمایندگان مجلس هم بودند .ولی این افراد بتدریج پایشان را از قضیه کنار کشیده و بنابراین علیرغم
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استقبال همگانی از ایدة تأسیس بانک ایرانی ،اما این طرح معوق ماند .آیا علت این تعویق هم
مسائل امنیت یا بعبارت صحیحتر عدم امنیت در کشور بود؟
دکتر عالیخانی ـ صددرصد! یعنی همان زمانی که سخن از تأسیس بانک بود ،عدهای از تجار مطرح
میکردند که به چه اعتباری بیائیم و پولهایمان را در این بانک بگذاریم .یعنی درست همان حرفی
را که بانک فرانسوی زده بود .البته متأسفانه در این تاریخها همیشه فقط وجوه عاطفی و برخوردهای
احساسی برجسته میشود .نظیر همین که؛ ما حاضریم طالی زنانمان را برای تأسیس بانک بدهیم!
اما در عمل در سوی دیگر تاجری که خود در کارش خبره بوده و پولی را که با زحمت و فعالیت
بدست آورده می پرسد؛ چنانچه من پولم را در این بانک گذاشتم و شما آن را ضبط کردید تکلیف من
چیست و چه کاری میتوانم انجام دهم؟ به همین خاطر پولم را در این بانک نمیگذارم چون به شما
اعتماد ندارم.
ــ روایتی در کتب تاریخی این دوره بازگو شده که در خور توجه است .گفته میشود ،امینالتجار که
از تجار معتبر و همچنین از نمایندگان مجلس نیز بود ،جزو کسانی بود که داوطلب یاری برای
تأسی س بانک ایرانی بود .خود وی به نمایندگی از سوی مجلس به تجار شهرهای دیگر از جمله
اصفهان برای جمعآوری سرمایة اولیه بانک فشار میاورد میآمد .امینالتجار روزی پیامی تلگرافی از
تجار اصفهان با این مضمون دریافت میکند که؛ ما جرأت نمیکنیم از منزلهایمان خارج شویم،
شما از ما پول میخواهید! بنـابراین تنها دستاندازی به امـوال مردم تـوسط حاکمان نبود بلکه
مسئله عدم امنیت اجتماعی نیز به بحران میافزود.
دکتر عالیخانی ـ مسئله تأمین اجتماعی و مهمتر از آن مسئله ارتباطات .در آن زمان برای مسافرت
از تهران به کربال یا استامبول از راهآهن عثمانیان استفاده میشد یا اینکه به طریقی خود را مردم به
جنوب ایران رسانده و از آنجا راهی کربال میشدند .زمانی کارمندان شرکت نفت ایران و انگلیس
متوجه شدند اگر بدلیلی کاری در تهران داشته باشند و بخواهند از داخل خاک کشور به تهران بروند،
حدود یکماه به طول خواهد انجامید .در صورتیکه از راه خلیج فارس ،دریای سرخ ،دریای مدیترانه و
دریای سیاه به وسیلة کشتی و از آنجا به باطوم در روسیه و بعد به بادکوبه آمده وارد بندر انزلی شده
و بعد بیایند تهران ،برایشان با صرفهتر خواهد بود .بنابراین در چنین کشوری ،اگر تاجر اصفهانی که
در جریان تأسیس بانک برای کمک به این امر تحت فشار قرار گرفته و میگوید او جرأت نمیکند از
منزلش خارج شود چون تأمین ندارد ،حال اگر فرضاً شکایتی داشته باشد مبنی براینکه صورت حساب
بانکی من اشتباه شده ،این فرد تا بتواند حرفش را در تهران بزند چقدر طول خواهد کشید! بعبارتی
میخواهم بگویم ،همه چیز ما عقب افتاده بود .همه چیز! البته آدم میتواند حرفهایی را روی کاغذ
بزند ،عدهای انسان با حسننیت آمدند و در مجلس شورای ملی نشستند و گفتند میخواهند بانک
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ایرانی تأسیس کنند .اما باید دید واقعیت خارج از چهار دیواری آن مجلس چه بود و چه وضعی حاکم
بود .این نکتة مهمی است که باید به آن توجه شود.
ــ برخی از مورخین ما ـ بعنوان نمونه سیروس غنی یا فریدون آدمیت ـ براین عقیدهاند که علیرغم
شرایط نامناسب اجتماعی ،اما اجرای بسیاری از طرحهای اصالحی امکانپذیر بود ،آنچه که این امر
را ناممکن ساخت ،بعضاً بیکفایتی و ناتوانی طبقة سیاسی و مدیران مملکت در آن دوره بود .نظر
شما در این باره چیست؟
دکتر عالیخانی ـ ببینید اوالً تفسیر من این است که تاریخ سازی ما را به جایی نمیرساند .واقعیت
قضیه این است که صورت نگرفت .بنابراین به جای آنکه بگوئیم اگر میخواستند میشد ،باید دید
چرا و چه عواملی باعث شد که طرحها و ایدهها متحقق نشد .به فرض که همه این آدمهای با
کفایت هم وجود داشتند .آخر باید پرسید ،آدم با کفایت را ازکجا باید میآوردند .آدم با کفایت که
علف هرز نیست تا هر جا بروید .حال فرض کنیم این آدمها تجربه کسب کرده و میتوانند بانک را
اداره کنند ،که البته چنان کار سادهای هم نبوده است ،با وجود این فرض که این توان را افراد دارند،
اما اگر شما امنیت قضایی نداشته باشید ،چطور ممکن است اساساً بانک ایجاد کنید؟! بانکی را
تأسیس کردهاید آدمهای مناسب و با کفایت را هم آوردهاید تا بانک را اداره کنند ،اما وقتی والی
اصفهان یا کرمان و یا هر شهر دیگر میآید و از رئیس بانک میخواهد که فالن مبلغ را به اینجا یا
آنجا بفرستید و اگر در پاسخ نه بگوید ،خوب خواهند گفت چوبش بزنید و پولها را هم بردارید و با
خود بیاورید! در چنین وضعیتی شما چه خواهید کرد؟ ببینید در چنین سیستمی اساساً بانکداری بوجود
نمی آید .هیچ چیز این کشور با هم خوانائی نداشت .عالوه براین اگر من بخواهم وارد بحث شوم ابتدا
خواهم پرسید که مگر در کشور چند نفر متخصص داشتید که بدانند نظام بانکداری چیست؟ برای
اینکه آنچه در کشور ما وجود داشت صرافی بود و نه بانکداری!
اگر می بینید بانک استقراضی روسیه یا بانک شاهی دوام آوردند ،این بود که دولت جرأت نمیکرد به
این بانکها نگاه چپ کند .بانکی را که ایرانی میخواست درست کند ،عالوه بر کمبود کادر و دانش
بانکداری اساساً زحمت داشت ،نه اینکه نمیشد اما کاری بسیار پرزحمت و سخت بود .در واقع
می بایستی تمام نیروی دولتی پشتیبان آن باشد که چنین نبود .یعنی اگر افرادی دست به تأسیس
بانک هم میزدند هیچ پناهگاهی نداشتند .بهمین دلیل من سعی میکنم سئواالت شما را به مسئله
دیگری عطف دهم .یعنی معتقدم گرفتاری جای دیگری بود و آنهم همان کار اساسی بود که
رضاشاه انجام داد .او گفت هر کس هرکاری میخواهد بکند ،بکند .ولی من باید در این مملکت
امنیت ایجاد کنم و بعد هم بدنبال آن سیستم قضایی و دادگاهها به شکل مدرن درست شد .یعنی
تمام پیششرط هایی آماده شد که شما بتوانید بانک تأسیس کنید ،صنعت ایجاد کنید ،در بازرگانی
وارد شوید ،پولتان را سرمایهگذاری کنید و از آن بهرهبرداری نمائید .امکان همة اینها در اصل با
ایجاد امنیت ،فراهم آمد .با امنیت برای مردم! شما در نظر داشته باشید ،در زمان مشروطیت تا
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حدودی تنها به صورت ظاهر زندگی فرنگیها توجه شد و گفته شد که آنچه فرنگیها دارند ما هم
باید داشته باشیم .اما اینکه پشت آنچه که فرنگیها دارند ،چه چیز نهفته است و علت اینکه فرنگیها
چگونه اینها را دارند ،این وجه قضیه اساساً مطرح نشد .در صورتیکه این اصل موضوع است .خوب
آنها میگفتند ما راهآهن میخواهیم ،ذوبآهن میخواهیم ،ارتش قوی میخواهیم ،یعنی همه آنچه
که ظاهراً غرب داشت .اما برای اینکه شما بتوانید اینها را داشته باشید ،الزمهاش چیست و چه چیز
باید پشت اینها باشد ،به این بخش پرسش جوابی داده نشده بود.
ــ این جواب در حقیقت در سال  1314در کتاب سفرنامة مازندران رضاشاه به تفصیل داده شده
است.
دکتر عالیخانی ـ برای اینکه اتفاقاً همان صورتی که مجلس اول و دوم تهیه کرده بود ،رضاشاه هم
به آنها اعتقاد داشت .اساساً رضاشاه از نقطه نظر ایدهآلهایش خود فرآوردة مشروطیت ایران بوده
است.
ــ ممکن است در مورد این موضوع توضیح بیشتری بدهید .اجازه دهید پرسشم را اینطور مطرح
کنم؛ همیشه اینطور تصور میشد که رضاشاه یک سرباز ساده و یک قزاق بیشتر نبود .نه مدرسهای
نه تحصیالت عالیهای و نه رابطهای با مصادر یا محافل سیاسی .به همین دلیل مضمون دو سفرنامة
وی باعث شگفتی فراوان شد .زیرا در آنها بویژه در سفرنامة مازندران ،تمامی آرمانهای جنبش
مشروطه بعنوان رئوس برنامه یا حداقل ایدهآلهای رضاشاه برای ایران از زبان خود وی بیان شده
است .عالوه برآن مضمون آنها حکایت از آشنایی با گوشه و کنار کشور ،با تاریخ ایران و شناختی از
تجربههای غرب دارد .و سمتگیری او را به سوی ارزشهای تمدن ساز آن دوران نشان میدهد.
شما وی را فرآوردة مشروطیت خواندید ،مضمون این سفرنامهها و مهمتر از آن اصالحات اساسی که
در زمان اقتدار وی صورت گرفت ،این گفته را تأئید میکند .اما چگونه و از کجا امکان ارتباط با
مشروطهخواهان یا آرمانها و اهداف جنبش مشروطه فراهم شد .فرآوردة جنبش مشروطه از درون
نیروی قزاق که حامی استبداد و ضد مشروطه بود ،در قالب سربازی «عامی» و «بدون دانش»؟!
دکتر عالیخانی ـ ببینید رضاشاه چند صفت بزرگ داشت .یکی اینکه کم حرف بود .سئوال بسیار
خوب میکرد و شنوا بود .یعنی حوصله داشت ببیند افراد چه میگویند .در ضمن یک بینندة قوی و
دقیقی هم بود .اینها را شما در نظر داشته باشید .این فرد با این مشخصات و با همان سواد
محدودش که درش هیچگونه تردیدی نیست ،اما سرشار از هوش خارقالعادهای بود .بنابراین با این
صفتهایی که داشت ،میتوانست خیلی چیزها را بفهمد و رویش فکر کند .تماس وی با
مشروطهخواهان نیز از طریق یپرمخان و از زمان خلع محمدعلیشاه برقرار بود .با این توضیح که
زمانیکه محمدعلیشاه را خلع کردند و ایران شلوغ شد و در جاهایی نیز شورش بپا کردند ،ـ شاید
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میخواستند شاه را برگردانند ـ دولت قزاقها را برای جلوگیری از آنها فرستاد .یکی از قهرمانان آن
زمان یپرمخان ارمنی بود و رضاشاه زیردست وی خدمت میکرد .یپرمخان که خودش از روسیه آمده
و روحیه کامالً نظامی داشت ،رضاشاه را خیلی خوب میشناخت و بیتردید مسائل بسیاری را به وی
میگفت و مطمئناً رضاشاه نیز از او سئوالهای زیادی میکرد .طبعاً کسی که بعدها این روحیه را از
خود نشان داده ،در گذشتهاش هم نمیتوانسته جز این باشد .بنابراین از وقایع از طریق افراد مطلع
میشد .در مورد تاریخ ایران همینطور بود .این قطعی است و چند مورخ نیز این امر را تأئید کردهاند.
بعنوان نمونه پرسشهای دقیق او از دکتر هرتسفلد که هروقت رضاشاه به تخت جمشید میرفت با
وی مالقات میکرد .دکتر هرتسفلد در آنجا کار میکرد و رضاشاه برای این فرد احترام بسیار زیادی
قائل بود .و در مورد افکار رضاشاه که گفتم فرآوردة دوران مشروطه است ،حاصل اطالعات و
ارتباطات با افراد پیرامونش بوده است .در پیرامون وی شما با مجموعهای از شخصیتهای نواندیش
و نوپرور تاریخ ایران مواجهاید .که در رأس آنها افرادی نظیر تیمورتاش ،داور قرار داشتهاند .یا در
دورههای بعد کسانی نظیر فروغی یا علیاصغر حکمت .همة اینها افرادی با افکار درخشان برای
نوسازی ایران بودند .یا تقیزادهای که رسماً معتقد بود ما باید فرنگیها را بعنوان سرمشق در نظر
بگیریم .حال من با درستی یا نادرستی این امر کاری ندارم که این سخن را تا چه اندازهای به همین
صورت گفته ،اما همه این شخصیتها اعتقاد داشتند که همة آن چیزهای گذشته باید دور ریخته
شود .البته اشخاصی هم بعداً این مجموعه را مورد انتقاد قرار دادند ،اما آنچه مورد نظر من است
اینکه رضاشاه برای اقدامات خود برروی چنین افرادی تکیه داشت .در نتیجه این اقدامات در حقیقت
بازتاب افکار چنین شخصیت هایی نیز بوده است .که البته در اینجا اساساً به حساب رضاشاه گذاشته
می شود .چون بهرصورت این رضاشاه بود که عامل بسیج این نوع افکار و عامل پیاده شدن آنها
بود .چه در طرح این افکار و بعدهم چه در پیاده کردن آنها ،وجود رضاشاه تعیین کننده بود.
ــ بیتردید اصالحات دوران رضاشاه را نمیتوان و نباید تنها به حساب رضاشاه نوشت ،همینطور که
اشاره کردید ،شخصیتها و مجموعهای از روشنفکران آن دوره نظیر فروغی ،داور ،تیمور تاش،
حکمت و ...در آن سهم بزرگی داشتند .اما این پرسش هم مطرح است که این اشخاص عمدتاً پیش
از دوران اقتدار رضاشاه در صحنه سیاست ایران حضور داشتند ،ولی نتوانسته بودند کاری انجام دهند
یا حداقل نتایج عملی قابل لمسی از فعالیتهایشان بدست نیامده بود.
دکتر عالیخانی ـ اصالً نتوانسته بودند کاری از پیش ببرند .برای اینکه تیمورتاش یک وکیل معمولی
مجلس و البته سرشناس بود .داور تازه از فرنگ برگشته و خودی نشان میداد .تقیزاده که قبالً به
برلن رفته و بعد هم به انگلستان و در آنجا برای خود تحصیالت علمی میکرد .بنابراین فردی را
میخواست که بتواند اینها را جمع کند و با آنها کاری انجام دهد .جاهای دیگر هم همینطور است.
آتاتورک هم در ترکیه همین وضع را داشته است .اگر شما در ترکیه با شخصیتی نظیر آتاتورک روبرو
نبودید ،امروز هیچ معلوم نیست که نقشه جغرافیائی ترکیه بصورتی باشد که هم اکنون هست.
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ــ یعنی تنها وجود ایدهها ،آرمانها و افکار درست و روشن و دقیق ،کافی نیست برای تحقق آنها
پیششرطها و فاکتورهای دیگر هم ضروری است؟
دکتر عالیخانی ـ دقیقاً نیازمند یک رهبری است .و این رهبری هم باید جوابگوی نیازهای زمان
خودش باشد .اگر رهبری باشد که برخالف زمان حرکت نماید و به کجراهه رود خوب معلوم است
که مردم با وی همکاری نخواهند کرد .نمونة آنهم رژیم کنونی ایران است.
ــ همانطور که اشاره شد رضاشاه در سفرنامة مازندران یعنی در بخشهای مهمی از این کتاب
رئوس برنامه و آرمانهای خود را برای نوسازی کشور طرح کرده بود از جمله :کشیدن راهآهن و
گسترش راهها بعنوان زیرساخت الزم برای مراودات اقتصادی داخلی و میان ایاالت و والیات
مختلف کشور ،تأسیس و گسترش بنادر برای مراودات خارجی ،تأسیس و گسترش مدارس،
دانشگاهها و مراکز آموزشی و انطباق مفاد آموزش با نیازهای علمی ،صنعتی و مدیریت سیاسی ـ
اداری کشور ،توجه به بهداشت و فرهنگ عمومی جلوگیری از گسترش بیماریهای واگیردار در میان
انسانها ،همینطور دامها ،تغییر وضعیت اجتماعی زنان ،ایجاد امنیت و یکپارچگی پایدار ،استقرار یک
نظام قضائی و حقوقی کارساز ،ایجاد ثبت اسناد و ثبت احوال و ...این رئوس طرحها و برنامههایی
بوده که رضاشاه سالهای  1314ـ  1315مطرح میکند ،ایشان تا چه میزان تا زمان ترک خاک کشور
توانستند به این اهداف دست یابند؟
دکتر عالیخانی ـ طبعـاً در نوشتن اینهـا بـاید صرفه جوئی کرد و آنهـا را خالصهتر نوشت .اما اینها
موضوعات کلی است که بسیار مسائل دیگر در دل آنها نهفته است .بعنوان نمونه همین امر آموزش
و پرورش یک عنوان کلی است که مسائل بسیاری در دل آن خواهد آمد .اما اینکه تا کجا توانست
موفق شود ،باید گفت در تمام این زمینهها ،پایهها را گذاشت .آنهم بدون هیچگونه بحثی! پایهها را
برقرار کرد و با این کار جهتهای خیلی درستی را هم برای آینده روشن کرد .واقعاً طرز فکر این
انسان در اشل دیگری بود .بعنوان نمونه معماری در زمان رضاشاه را در نظر بگیرید ،بسیار معماری
جالبی است .در نظر بگیرید برای زمان خودش تا چه اندازهای پیشرفته بوده است .باید با تأسف
بگویم معماری که بعدها در ایران در ساختمانهای دولتی به کار رفت به هیچ وجه قابل قیاس با
زمان رضاشاه نیست .از دبستانهایی که ساخته شد ،دانشگاهها (البته دانشگاههای ما رویهم رفته
همه زیبا بودند) .شما هتل قدیمی رامسر را مشاهده کنید و با افتضاحی که بعداً در کنارش ساخته شد
مقایسه نمائید .ساختمان سازمان برنامه در کوچه پس کوچهها را در نظر بگیرید! و مقایسه کنید با
ساختمان وزارت خارجه یا باشگاه افسران یا کاخ دادگستری ...در تمام زمینههایی که اشاره کردید
کارهایی را آغاز کرد که در آن هیچ تردیدی نیست .مثالً آموزش و پرورش را در نظر بگیرید .اصالً
مدارس مدرن تا زمان رضاشاه چقدر محدود بود .اگر کسی به مدارس مدرن میرفت ،میگفتند تو
میخواهی «بهایی» بشوی .حتی در مورد آمار محصلین در زمان رضاشاه ،من وقتی این آمار را دیدم
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و با قبل از آن مقایسه کردم ،تا حدودی دچار تردید شدم که آیا این آمار شامل مکتبخانهها هم
میشود یا فقط مدارس نوین را مد نظر دارد که به این تعداد محصل رسیدهایم! بقدری ما نسبت به
ترکیه یا حتی مصر عقب بودیم که غیر قابل تصور است .مصر و همچنین ترکیه خیلی جلوتر از ما
بودند .یا فرض کنید ،راهآهن! چه ترکیه و چه مصر از نیمة قرن  19صاحب راهآهن شده بودند .و ما
در سال  1932راهآهن سراسری در ایران را افتتاح کردیم .آن زمانی که ما راهآهن نداشتیم در ترکیه
و مصر صحبت از  5تا  2هزار کیلومتر خطآهن بود .آتاتورک هنگامی که با یونانیان میجنگید،
مقداری زیادی از نیروها و ارتش و تجهیزات را از طریق راهآهن داخل آناتولی نقل و انتقال میداد .و
ما در آن زمان فاقد همه اینها بودیم .تنها با در نظر گرفتن این واقعیتهاست که متوجه میشویم
رضاشاه تقریباً از صفر شروع کرد .با دولتی که حتی آنقدر پول نداشت تا کارهای عادی خود را انجام
دهد ،مملکتی که تقریباً بیش از دوقرن تقریباً هیچ سرمایهگذاری در آن صورت نگرفته بود ،رضاشاه
آمد و تمام این کارهای اساسی را پایهگذاری نمود .و برپایة آن زیربنا ،روبنا اعم از صنعت و بازرگانی
را ایجاد نمود و همه اینها را هم با پول خود کشور .بعدها هم به رغم اینکه بسیاری از کارهای
صنعتی را دولت مصمم بود انجام دهد ،اما بخش خصوصی صورت داد .جالب است که نیمی از
کارهای صنعتی که در زمان رضاشاه انجام شد ،توسط بخش خصوصی بود .او بخش خصوصی را
هم جلو انداخت .اصالً این مرد با بزرگواری به جامعه نگاه میکرد.
ــ با تمام اینها ،دخالت دولت حضوری قوی داشت .بویژه زمانیکه داور مجبور شد به وزارت مالیه
برود و در رأس این وزارت خانه قرار گیرد ،دخالت دولت در امر اقتصاد بشدت گسترش پیدا کرد.
دکتر عالیخانی ـ داور یکی از شخصیتهای بزرگ آن دورة تاریخی است و من احترام بسیاری برای
وی قائلم .اما یکی از جاهایی که او برای خودش و همه گرفتاری ایجاد کرد ،همان وزارت مالیه
است .علت اساسی هم این بود که ایران بازرگانیاش در آن زمان بیشتر با روسیه و آلمان بود .اینها
هم ترجیح می دادند معامالت بصورت پایاپای انجام شود و برای انجام این امر به ایران فهمانده
بودند که ما به شما جنس میفروشیم و از شما کاالهایی را که کسی نمیخرد ،خواهیم خرید .ظاهر
قضیه این بود .اما در عمل اینگونه نشد .دولت ایران هم برای تأمین این مراودات شرکت مرکزی و
شرکتهای مختلف پنبه و غیره درست کرد که موجب گرفتاریهایی برای خود و برای تولیدات
کشور ایجا د شد و اشتباهاتی پیش آمد .در هرصورت باید این نکته را در نظر داشت که در آن دوره
مداخلة دولت در امر اقتصاد مد شده بود .در ترکیه به مراتب شدیدتر از ایران بود .در آنجا این امر
بصورت آتاتیسم ،یعنی دولت همه کاره است ،مطرح شد ،که در ایران به این شدت نبود .حتی تا
بیست سال پیش ترکیه هنوز این گرفتاری را داشت.
ــ مد شدن درست .اما دخالت دولت در کشورهایی مثل ایران یا ترکیه که از قافلة پیشرفت و تمدن
عقب افتاده بودند ،چقدر ضرورت داشت؟ و پرسش دیگری که از دل این سئوال درمیآید ،این است

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

905

که به مدرنیزاسیون یا نوسازندگی کشور از «باال» که به کنایه ،تردید و رد نگریسته میشود ،چگونه
باید نگاه کرد .بسیاری از روشنفکران و حتی آنهایی که در دیدگاههای سابق خود نسبت به دوران
پهلوی تجدید نظرهای اساسی کردهاند ،این سیاست را به نقد میکشند و علت عدم موفقیت
پیشرفت در ایران را در همین سیاست تحوالت از باال جستجو میکنند .شما به این مسئله چگونه
نگاه میکنید؟
با توجه به اینکه می دانیم شما یکی از طرفداران تقویت بخش خصوصی و کاهش دخالت دولت در
امور اقتصادی هستید ،نظرتان نسبت به اقدامات زمان رضاشاه چیست و تا چه میزان این دخالت را
ضروری میدیدید؟
دکتر عالیخانی ـ در این مورد خیلی کلی بگویم که چند نکته را بایستی در اینجا در نظر گرفت .یک
اینکه در یک کشور عقبافتاده اگر دستگاه رهبریش ،حاال به صورت دمکراتیک ،نیمه دمکراتیک یا
اصالً غیردمکراتیک ،اگر این دستگاه رهبری ارادة تغییر نداشته باشد ،هیچ اتفاقی در آن جامعه
نخواهد افتاد .باید دستگاهی وجود داشته باشد و این دستگاه بخواهد کارهایی را در کشور انجام دهد.
حال ممکن است این بحث مطرح شود که این کاری که قرار است انجام گیرد؛ میخواهید همة آن
را دولت انجام دهد ،یا حاضرید به مردم هم مقداری واگذار کنید یا اساساً حاضرید همة آن را مردم
انجام دهند .بهرحال شما بعنوان دستگاه رهبری آن باال باید برای همه تعیین تکلیف کنید که
چهکاری باید بکنند .بعنوان مثال بیسمارک صدراعظم سابق آلمان را در نظر بگیرید ،که شما امروز
در کشورش نشستهاید؛ تمام اصالحات بزرگ زمان بیسمارک که موجب تقویت بخش خصوصی شد،
مسائلی نظیر سندیکالیسم یا چگونگی و وضع مالیاتها در حقیقت برپایه گزینههای او بعنوان رهبر
کشور بود که بدست بخش خصوصی انجام میگرفت .بعبارت دیگر یک کشور باید رهبری قوی
داشته باشد تا بتواند جامعه را تکان دهد .اینهم که ایرادی میگیرند ،اصالحات از باال بود؛ همیشه
کارها از باال صورت میگیرد .حتی در یک سیستم دمکراتیک .فردی پیش میآید ،طرحهایش را
مطرح میکند و مردم هم به او رأی میدهند .این فردی که توسط مردم انتخاب شده و اکثریت
مجلس را هم بدست میآورد ،طرحهایش را به مرحلة اجرا درمیآورد .خوب شما اسم این را چه
میگذارید؟ اصالحات از باال یا از پائین؟ تنها مسئلهای که باقی میماند آن است که آیا مردم در
تصمیمگیری مشارکت داشتهاند یا نه ،وگرنه از باال یا پائین نمیتواند مطرح باشد .و من چندان به
این نوع برخورد اعتقادی ندارم .اما مسئله مشارکت مردم در کاری که میخواهید انجام گیرد؛ مردم
در زمان رضاشاه به یک معنا مشارکت داشتند ،بعنوان نمونه در درست کردن ارتش قوی در ایران.
چرا که وجود ارتش قوی پیششرط تمام اقدامات دیگر و مسئله اصالحات بود و مردم این امر را
قبول داشتند .ولی همین مردم در زمان ما ،آن مقدار هزینهای که برای ارتش شده ،قبول نداشتند و
نمیتوان به همین دلیل از مشارکتشان در این امر سخن گفت بنابراین تصمیمی بود که به آنها
تحمیل شده این تفاوت قضیه است .یا نمونة دیگر اصالحات ارضی است که اگر چه براساس فشار
محمد رضاشاه انجام شد ،اما مردم مشارکت داشتند ،چون معتقد بودند که باید این امر تحقق یابد و
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بسیار هم خوشحال بودند که شاه مصمم و با قدرت آمد و این کار را انجام داد .بنابراین مسئله
بستگی به این دارد که کارهایی که در کشور انجام میشود ،گزینههایی که برای پیشرفت کشور و
جامعه در نظر گرفته میشود خواست یک نفر است یا اینکه همراه با خواست یا مشارکت گروههای
معنادار جامعه میباشد .خواست یک نفر است یا خواست اجتماعی است و سالها جامعه برای آن
مبارزه کرده ،بحث کرده است .بعنوان نمونه هنگامی که رضاشاه تصمیم به تأسیس دانشگاه
میگیرد ،جلسه هیئت وزیران بود .رضاشاه میپرسد این همه پولی که ما به خارجیها برای انجام
امور میدهیم ،خیلی گران تمام میشود .چگونه میتوان در این امر صرفهجوئی نمود ـ اصالً رضاشاه
قضیه را از این بُعد می دید ـ بعد علی اصغر حکمت و چند نفر دیگر از فرنگ رفتهها که عدهاشان هم
در هیئت دولت زیاد بود ،میگویند ،برای اینکار ما باید اونیورسیته داشته باشیم .حتی لغتی را هم که
بکار میبرند از زبان فرانسه گرفته شده بود .رضاشاه میگوید ،خیلی خوب ایجاد نمائید و دیگر وارد
جزئیات نمیشود .چون چیزی که او میفهمید این بود که ما نیازمند کادری هستیم که جای خارجی
را بگیرید.
ــ پس در حقیقت فلسفة ایجاد دانشگاه در آن زمان هم پاسخ به این نیاز یعنی جایگزینی نیروهای
متخصص خارجی با کادرهای آموزش دیده ایرانی بوده است.
دکتر عالیخانی ـ کامالً ،ببینید به همین خاطر بود که گفتم رضاشاه سئوال را درست مطرح میکرد.
در این قضیه پرسید؛ چه کار کنیم که جای کادر خارجی (البته آنزمان هم لغت کادر را بکار نمیبرد).
ـ جای فرنگیها ـ را بگیرند .در پاسخ گفتند اونیورسیته میخواهیم .گفت بروید درست کنید .و پرسید
کدامیک از شما در اینکار وارد هستید؛ بعد هیئتی زیر نظر حکمت انتخاب میکنند .این هیئت هم
بعد از مدت کوتاهی گزارش طرح را تهیه میکنند و علی اصغر حکمت ظرف دوسال ـ فقط دو سال
ـ دانشگاه تهران را راهاندازی می کند .این امر باور نکردنی است .موضوعی که در اینجا مطرح است،
این است که رضاشاه شب نخوابید و صبح بگوید دانشگاه درست کنید این خواست عدة زیادی از
مردم بود ،آنها در این خواست با رضاشاه مشارکت داشتهاند.
ــ یعنی این خواستی بود که در فضای ایران موج میزد.
دکتر عالیخانی ـ کامالً! یعنی همین افرادی که در هیئت دولت بودند و آن فردی که میخواهد
کارخانهاش را اداره کند ،میداند باید یک فرنگی را با هزینة هنگفت استخدام کند ،چرا که یک
مهندس ایرانی ارزانتر یا سرکارگر خوب ایرانی ندارد .بنابراین همة این نیروها متوجة این مشکل و
خواهان رفع آن بودند و برمبنای این خواست تصمیم گرفته و اجرا میشود .بنابراین امر همراه با
مشارکت تحقق میپذیرد و این مشارکت در زمان رضاشاه وجود داشت .اما در دوران ما متأسفانه
همة کارها اینگونه نبود.
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ــ بعنوان نمونه کدام کارها؟
دکتر عالیخانی ـ هزینههای بیش از اندازة ارتش ،بخشی از سرمایهگذاریهای اقتصادی که ما انجام
دادیم .بهیج وجه تقدم نداشتند.
ــ در اینجا در رابطه با همراهی با خواست مردم ،برای من به عنوان زن سئوالی پیش میآید .آنهم
در مورد یکی از ارزندهترین اقدامات رضاشاه که در حق زنان انجام داد .یعنی قانون «کشف حجاب»
که امروز دیگر همة ایرانیان با افکار سکوالر ارزشش را میدانند و در میان آنها کمتر کسی است
که اهمیت تاریخی و پ یامدهای آن را به زبان نیاورد .اما این گام در ایران هنگامی که برداشته شد،
بشدت مورد اعتراض و مخالفت نیروهای مذهبی قرار گرفت و اکثریتی از مردم با آن مخالف بودند.
براساس آن صحبتها ،پس باید نتیجه بگیریم که این اقدام اشتباه بوده است .چون مردم یا حداقل
اکثریتی از مردم آن را نمیخواستند؟ اما از طرف دیگر هیچ معلوم نیست اگر این اقدام بزرگ صورت
نمیگرفت ،زنان مان امروز در مقابل اجحافات و حجاب اجباری این چنین ایستادگی میکردند .زنان
ایران در دورة قبل از انقالب نوع دیگری از زندگی اجتماعی را تجربه کرده بودند ،لذا با کمک آن
تجربهها از زمینة آگاهی قویتر و در نتیجه شانس بیشتری برای پیشبرد مبارزات امروزشان برخوردار
شدهاند.
دکتر عالیخانی ـ کامالً! اوالً پیش از اینکه به زنان بپردازیم ،باید بگویم؛ اول کاری را که رضاشاه
انجام داد تغییر لباس مردان بود .در آنجا هم گرفتاری داشت .میدانید به کسانی که بجای عبا و
عمامه ،از کت و شلوار استفاده کرده و کاله شاپو سرشان میگذاشتند ،میگفتند بهایی شدهاند .البته
نمیدانم چرا هر کس کار درستی در جامعه انجام میداد ،میگفتند بهایی شده است! در مورد زنان
باید بگویم؛ بعقیدة من مبارزات خانمهای ایرانی از مردانشان سر بود .چه در داخل و چه در خارج و
این را تا حدی مدیون این دوران هستند .از آن زمان بود که به زنان فرصت داده شد ،به آنها اعتماد
بهنفس داده شد که شما هیچ از مردان کم ندارید .حال ممکن است خود خانمها مدعی باشند چیز
بیشتری دارند .بهرصورت اساس کار از همانجا شروع شد .تنها نقدی که من شنیدهام ،البته نمیدانم
روی آن مطالعه نکردهام ،اینکه این حرف چقدر صحیح است .گفته میشود؛ رضاشاه هم مثل
آتاتورک میتوانست امر حجاب را آزاد بگذارد و نوع پوشش را خود زنها انتخاب کنند .خوب البته
من خودم عکس این قضیه را هم دیدم .همسر آتاتورک خودش را میپوشاند .البته چادر سرش
نمیکرد اما نوعی از آن چارقدهای محکم روی سرش میپیچید .همانطور که گفتم پاسخ این انتقاد
را نمیدانم .تنها فکر میکنم شاید مسئله نزد ایرانیان به مراتب کار سختتری بوده است .بهرحال
قسمتهایی از ترکیه زیر نفوذ فرنگیها قرارداشت .در حالیکه ایران چنین نبود .در ایران جریان خیلی
کندتر پیش میرفت .زنان را خیلی اذیت میکردند .شاید کاری که رضاشاه انجام داد ،موجب شد در
ایران دیگر کسی بفکر ایجاد آنچه طالبان در افغانستان کرد ،نیافتد .به همین دلیل به عقیدة من به
این سادگیها هم نیست که بگوئیم؛ ما میتوانستیم راه ترکیه را در این مورد برویم.
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ــ جای تردید است! بعالوه با توجه به خطرات و تهدیداتی که از سوی نیروهای مذهبی و جامعة
متعصب که علیه زنانی که میخواستند داوطلبانه از حق برداشتن حجاب و بیرون آمدن از آن البسه
حقارتآور چادر و چاقچور استفاده کنند و در محیطهای عمومی ظاهر شوند ،معلوم نیست چه
شانسی وجود داشت .آنچه در سال  48یعنی سه دهه بعد اتفاق افتاد ،یا در دورة اوج گیری انقالب
که عمالً حجاب بدون قانون و بدون قدرت حکومتی از سوی نیروهای مذهبی دیکته شد ،نشان
میده ند ،چنین زنانی به هیچ عنوان آزادی و امنیت نداشتند .بعالوه با این اقدام فکر میکنم تمام
مسئولیت این امر را رضاشاه متوجه دولت و حکومت نمود و با این روش مصونیت زنان را در مقابل
متعصبان و مذهبیها و ارتجاعیون تأمین نمود.
دکتر عالیخانی ـ کامالً این همان اعتقادی است که من دارم .برای این نیروها واقعاً آن اصالحات
اساسی ناگوار بود .نگاه کنید به افکار آیتاهلل خمینی ،در کتاب والیت فقیه که در اوایل انقالب
منتشر شد .او در آنجا گفته و این ها نیز هیچگاه منکر نشدند ،که اگر ما روحانیون وظیفة خودمان را
خوب انجام داده بودیم ،در ایران مدرسه درست نمیشد! خمینی از وجود مدارس در ایران ابراز تأسف
می کند! از نظر او مدرسه آخوندی و مکتب کامالً درست بوده است .من مطمئن نیستم میتوانستیم
به روش ترکیه مالیم پیش برویم .شاید راهش همان بود که رضاشاه رفت و یکجا مسئله را حل کرد
و امروز هم به رغم تمام فشارهایی که بر زنان میآورند ،جامعه ایرانی ،جامعة دیگری شده است.
شما حتی تلویزیون هم که نگاه میکنید مالحظه میکنید ،همین افرادی هم که امروز ممکن است
کراوات نزنند یا ریش بگذارند ،اما طرز لباس پوشیدن ،طرز سخن گفتنشان متعلق به یک کشور
عقبمانده و مفلوک نیست .علیرغم تمام بدبختیهایی که دچارش هستند.
ــ حافظة تاریخی و تجربههای تاریخی در شکلگیری ذهنیت و آگاهی ملت خیلی نقش دارد،
ممکن است ،دورهای نسبت به این تجربهها بیتوجهی شده و کجراههها انتخاب شوند ،اما به محض
آشکار شدن شکست این کجراههها ،تجربههای درست در تصحیح اشتباهات بسیار یاری دهندهاند.
دکتر عالیخانی ـ کامالً! کامالً!
ــ شما گفتید؛ رضاشاه و اقداماتش فرآورده مشروطه بود ،برخی معتقدند ـ البته در گذشته بیشتر ولی
امروز کمتر ـ که رضاشاه از میانبرندة دستاوردها و آرمانهای مشروطه بود .نقطه تالقی یا اشتراک
این دو نگاه به یک دوران مشخص و همچنین نقطه اختالف آن را چگونه توضیح میدهید؟
دکتر عالیخانی ـ از نقطه نظر مدرنیزاسیون ایران حتماً فرآوردة مشروطه بود .در آن هم تردیدی
نیست .اما در اینکه رضاشاه اصول آزادیخواهی مشروطیت را زیرپا گذاشت در آنهم تردیدی نیست.
رضاشاه چارهای نداشت جز اینکه با قدرت حکومت کند .ولی میتوانست ـ اگر تنها یک انتقاد بشود
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به رضاشاه کرد ـ پایههایی را بوجود آورد که روی آنها نهادهای دمکراتیک بتواند نضج بگیرد .این
کار را نکرد .این کاری است که آتاتورک کرد .او هم با قدرت حکومت میکرد ،اما این پایهها را
گذاشت که بعد از خودش بتدریج دمکراسی بوجود آید.

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

910

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

911

فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

گذار از ژرفای عقب ماندگی به زندگی انسان امروزی
دکتر حسن منصور
مهر 1323
ــ از بد روزگار نخستین رودرروئیهای ما با جهان پیشرفته با تجربههایی نه چندان موفق و خاطرات
تاریخی نه چندان خوشایند همراه بوده است .قرارداد  1919نمونهای از این تجربههاست .از سوی
بسیاری از مورخین ما این قرارداد «استعماری» خوانده شده ،اما انگلیسیها از آن بهعنوان قرارداد
«تحتالحمایگی» ایران یادکردهاند .هرچند از نظر معنا ،میان دومفهوم «تحتالحمایگی» و
«استعماری» اختالف اساسی وجود دارد ،با وجود این بهنظر میرسد؛ شرایط حاکم برکشورهای
مستعمره همچون حلقة مشترکی ایندو مفهوم را بهم مربوط و یکی را مولد دیگری میساختند.
اگر ایران در وضعیتی غیر از آنچه که در قرن هفدهم تا آغاز قرن بیستم برآن حاکم بود ،بسر میبرد
و از حداقلی از توان مالی ،نظامی و ثبات سیاسی برخوردار و برای حفظ امنیت مرزها و یکپارچگی
کشور بینیاز از حمایت دیگری میبود ،آیا اساساً انگلیس (یا هر کشور صاحب قدرت و ثروت
دیگری) در صدد تحمیل شرایط خود بدان برمیآمد؟
دکترمنصور ـ نگرانی شما بجاست .ایران از سده شانزدهم راه گم کرده است .علیرغم اینکه
بنیانگذاری پادشاهی صفویه و بویژه دوران حکومت شاهعباس با استقرار دولت متمرکز همزمان است
لیکن تمسک به تشیع بعنوان دین رسمی و برانگیزاندن تعصبات مذهبی ـ فرقهای از یکسو زمینهساز
جنگهای میان ایران و عثمانی است که با استراتژی قدرتهای اروپائی همخوانی دارد و از سوی
دیگر ،آغازی است برای خواب زمستانی مردم ایران ،در دورانی که تمدنی نوپا و پرتوان در اروپا پا
گرفته و در سراسر جهان بال میگستراند .جنگهای ایران و عثمانی ،گسترش امپراتوری عثمانی در
بالد فرنگ را متوقف میکند و قوای هر دو کشور قدرتمند منطقه را تحلیل میبرد و در معرض
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انهدام میگذارد .و در درون جهل برانگیختهای که به قدرت دولتی متمرکز تکیه دارد آنچنان قوای
حیاتی مردم را میپوشاند که حتی فصل کوتاه نادری ـ که خود از ندانم کاریها پیراسته نبود ـ
نتوانست رمقی تازه در آن بدمد .و سرانجام ،دوران قاجاریه ،دوران هذیان تاریخی ایران است در
شرایطی که امپراتوری انگلیس و روسیه تزاری دنیا را میان خود قسمت میکنند .دورانی که با
جنگهای ایران و روس آغاز یافته و به عقد معاهدههای گلستان و ترکمانچای انجامیده و دنباله
ناصری ،مظفری آن تا انقالب مشروطه ،داستان پرتب و تاب رقابت این دو قدرت بزرگ است که در
نهایت ایران را به واقعیت درماندگی و شکستخوردگی خود واقف میکند.
قرارداد  1919ـ معروف به قرارداد وثوقالدوله ـ اوجگیری منطقی قراردادهای زیرین است :قرارداد
رویتر در  85ژوئیه  1278برای مدت  71سال امضاء شده بود ولی رسمیت نیافت؛ قرارداد
ویلیامناکس دارسی در  82ماه مه  1911که برای مدت  21سال امضا شده بود؛ قرارداد  1917که
ایران را به سه منطقه تقسیم کرده ،شمال را به روسها ،جنوب و جنوب شرقی را به انگلیسها
اختصاص میداد و مرکز را بعنوان منطقه حائل میشناخت؛ قرارداد دوم میان روس و انگلیس که در
سال  1915مناطق نفتخیز جنوب ایران را با واگذاری امتیازاتی در قسطنطنیه به روسها ،در انحصار
خود میگرفت .تفاوت عمدة قرارداد  1919با قرارداد  1917در آن بود که دیگر روسیه تزاری وجود
نداشت و روسیه بلشویک با مشکالت درونی دستوپنجه نرم میکرد بنابراین امپراتوری انگلیس در
ایران بالمنازع بود .این قرارداد ،اعم از اینکه به حیث شکل ،استعماری ( )Colonialنیست و به
تحتالحمایگی ( )Protectoratنزدیکتر است ،بلحاظ مضمون ،منابع و مقدرات مردم و کشور را در
ید اختیار انگلیس میگذارد.
اما پاسخ به بند آخر پرسش شما ،نیازمند حدس و گمان است .انگلیس در ایران هم منافع تجاری و
مالی داشت؛ هم منافع سیاسی و استراتژیک .میتوان تصور کرد که اگر ایران به مقدرات خود حاکم
میبود ،دولت انگلیس از طریق همکاری با آن در صدد تامین مصالح استراتژیک خود ـ نظیر
جلوگیری از گسترش بلشویسم ـ برآید .ولی در یک کشور در حال احتضار راهی جز اداره آن برای
خود نمیدید.
ــ در بسیاری از کتب تاریخی بهویژه آنها که بهکودتای سوم اسفند  1899و برآمدن رضاشاه
پرداختهاند ،بحث قرارداد  1919جایگاه ویژهای داشته و دربارة تأثیرات و پیامدهای سیاسی آن تا
کنون سخن بسیار رفته است .اما برعکس از قرارداد  1917که در اصل پیشپردة قرارداد فوق بود،
صحبت بسیار مختصر و گذراست .چرا تا کنون بهقرارداد  1917کمتر پرداخته شده است؟ و این
قرارداد ( )1917تحت چه شرایطی بهایران تحمیل شد؟ و چرا روسیه و انگلیس بدون دخالت و
نظرخواهی ایران بهانعقاد چنین عهدنامهای دست زدند؟
دکترمنصور ـ عهدنامه سن پترزبورگ ( )1917میان روس و انگلیس منعقد میشود و مضمون آن
تقسیم ایران است به دو منطقه نفوذ :مطابق این عهدنامه ،منطقه واقع در جنوب خطی که از
قصرشیرین آغاز شده و از اصفهان و یزد و کاخک تا مرز روسیه با افغانستان میرسد به منطقه نفوذ
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انگلیس تعلق دارد و منطقه شمال خطی که از مرز افغانستان و روسیه آغاز شده و از راه گزیک،
بیرجند ،کرمان تا بندرعباس میرسد به منطقه نفوذ روسیه تعلق دارد .در میان این دو منطقه ،منطقه
حایلی هم باقی میماند که مانع تالقی منافع دو قدرت باشد .این عهدنامه ،بدون اطالع ایران امضا
میشود و نشان دهنده حضیض قدرت و زبونی دولت ایران است .دو دولت توافق میکنند که در
بیرون از منطقه نفوذ خود امتیاز خط آهن ،بانک ،تلگراف ،جاده و ترانسپورت طلب نکنند و این کار را
هم بنام «حفظ تمامیت و استقالل ایران» انجام میدهند .قرار میشود که درآمدهای ناشی از
گمرکات ایران باستثنای گمرکات «فارسستان» و خلیجفارس ،وثیقه بازپرداخت اصل و فرع وامهای
دولت اعلیحضرت به روسیه باشد در نزد «بانک تنزیل و دیون ایران»؛ و کلیه درآمدهای گمرکات
فارسستان و خلیج فارس و نیز درآمد شیالت خزر ،و پست و تلگراف صرف بازپرداخت اصل و فرع
دیون اعلیحضرت باشد به بانک شاهی ایران .اما قرارداد  1919ـ قرارداد وثوقالدوله ـ دوسال پس از
اتفاق انقالب سوسیالیستی بلشویکها در روسیه میان امپراتوری انگلیس و دولت در حال احتضار
ایران قاجاری امضا میشود .وقوع انقالب در روسیه ،موجب شده است که سه ماه پس از اکتبر 1917
یعنی در ژانویه  1912قوای اشغالگر روس از ایران فراخوانده شود و روسیه شوروی میدان را برای
انگلیس خالی گذاشته است .کشور ایران دچار نابسامانی مزمن است؛ بودجهای وجود ندارد و دولت
دست بهدهان زندگی میکند .دولت هرماه معادل  851111تومان کسری دارد و آنرا از محل
«عطایای» انگلیس و دیون بانکی تامین میکند .حدود یکسال پس از امضای این قرارداد ،دولت
امپراتوری ،تحتالحمایگی  Mesopotamiaرا نیز دریافت میکند و بقول لردکورزن وزیر خارجه وقت
بریتانیا دیگر نمیتواند میان مرزهای هند و بلوچستان از یکسو و منطقه  Mesopotamiaاز سوی
دیگر به قبول هرج و مرج مالی ،سوءمدیریت و دسایس دشمن تن در دهد .همزمان ،در ایران ،پلیس
جنوب نیز با یونیفورم و سالح انگلیس و با هزینه امپراتوری تشکیل شده و رهبران ایالت و عشایر
نیز به خدمت گرفته شدهاند .در این دوران ،منافع اقتصادی و مالی انگلیس در ایران در دو شرکت
بانک شاهی ایران و نفت انگلیس و پارس ( )Anglo - Persianتبلور مییابد .دیون ایران به انگلیس
در سال  1984به مبلغ  4549811لیره بالغ شده بود .بنابراین قرارداد  1919ضمن اینکه ادامه
قراردادهای سابق از جمله عهدنامه  1917است در عین حال ثمره تغییر وضعیت استراتژیک منطقه
نیز هست .این قرارداد در شرایطی امضا شد که قرارداد  1917از سوی دولت بلشویکی باطل اعالم
شده بود.
ــ تفاوتهای اساسی میان دوقرارداد  1917و  1919چه بود و از نظر عملی هریک چهپیامدهایی
برای مسائلی نظیر استقالل ،یکپارچگی حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور بدنبال داشت؟
دکترمنصور ـ در قرارداد یا عهدنامه  1917انگلیس و روسیه دو شریک و رقیب ،ایران را میان خود
تقسیم کردند ولی در قرارداد  1919امپراتوری انگلیس ایران را بعنوان حلقه واسط میان هندوستان و
ترکیه و عراق کنونی ،ضمیمه خود کرده است .از سوی دیگر ،با تبدیل روسیه تزاری به کشور انقالب
سوسیالیستی بلشویکها ،روسیه دیگر متحد امپراتوری نیست بلکه بصورت دشمن استراتژیک آن
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درآمده است .منافع تجاری انگلیس در ایران به سده هفدهم و فعالیتهای شرکت هندشرقی
برمیگردد .لیکن بریتانیا از دهه  1251در ایران نمایندگی سیاسی دارد .ژنرال کنسول انگلیس در
سال  1272در بوشهر در سال  1291در اصفهان ،در سال  1229در مشهد و سپس در شهرهای
اهواز ،کرمان ،کرمانشاه ،خرمشهر ،رشت ،سیستان و شیراز فعال بود .هرکدام از این کنسولگریها
دارای یک بخش اطالعاتی بودند و به ستاد مرکزی ارتش هند (از سال  )1272گزارش میدادند.
درسالهای  13ـ  1918در جریان بازسازی ارتش هند ،سرویس اطالعاتی  M03حاوی چهاربخش
تشکیل شد که یکی از آنها ویژه ایران و پنجمی مختص عملیات محرمانه بود .مراکز تهران،
کرمانشاه ،رشت و شیراز به لندن گزارش میدادند و اطالعات از آنجا به «اداره هند» میرفت .ولی
اهواز ،کرمان ،مشهد و سیستان اطالعات را مستقیماً به دولت هند میفرستادند و از دهلی به «اداره
هند» و وزارت خارجه در لندن گزارش میشد.
آغاز جنگ جهانی اول در سال  1914نقشه جغرافیائی و ژئوپولتیک منطقه را بهم زده بود .ایران به
اشغال انگلیس و روسیه درآمده بود؛ روسیه تزاری دستخوش آماج انقالب بلشویکی گردیده بود،
امپراتوری عثمانی پاشیده بود و انگلیس در جبهههای مختلف موضع خود را از نو تعریف میکرد و
قرارداد وثوقالدوله بیان این موضعگیری امپراتوری در منطقه ایران است که عمالً ایران را ضمیمه
بریتانیا میکرد.
ــ عالوه بردو قرارداد فوق و در همان دوره ،قرارداد دیگری موسوم به قرارداد  1981میان ایران و
دولت نوپای اتحاد جماهیر شوروی بسته شد .بهنظر میرسد این تنها قراردادی بود که از زمان آغاز
نهضت مشروطه تا آن مقطع و شاید هم بعدها ،بهنفع ایران منعقد شد .آیا دولت ایران و دیپلماسی
آن در بستن این قرارداد نقش اساسی داشت یا اینکه از تصادف روزگار و تنها با توجه به وضعیت
روسیه یا شوروی کسب این امتیاز برای ایران قابل توضیح است؟
دکترمنصور ـ در باره قرارداد  1981میان ایران و اتحاد شوروی مطالب زیادی گفته شده که غالب به
چاشنی ایدئولوژی آلودهاند و از اینرو از ارزش علمی اندکی برخوردارند .واقع امر این است که دولت
نوبنیاد سوسیالیستی از یکسو گرفتار درون خود بود و میخواست نیروهای خود را روی مسائل خود
متمرکز کند .از سوی دیگر مایل بود به جهان اعالم کند که سوسیالیسم ،مطامع نظام تزاری را
نمیپذیرد و به این ترتیب نظر مثبت مردم جهان را بسوی خود جلب کند .بعالوه حکومت نوپای
سوسیالیستی که برپایه انترناسیونالیسم پرولتری استوار میشد سازوکار دیگری را برای گسترش خود
تعریف میکرد .اما ،ایران ضعیف و گرفتار هیچ نقشی در پدید آمدن قرارداد  1981نداشت و حتی
آمادگی بهرهبرداری از فرصت پدید آمده را نیز فاقد بود.
ــ انگلیسیها با طرح قرارداد  1919در عمل امتیازات و تعهدات خود ناشی از قرارداد  1917را لغو
نمودند و روسها نیز با انعقاد عهدنامة  1981از همة امتیازات ،انحصارات و اموال خود برخاسته از
قرارداد  1917صرفنظر نمودند .اما عاقبت کار قرارداد  1919که بدلیل مقاومت شدید مردم و بخش
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بزرگی از رهبری سیاسی کشور هرگز اعتبار قانونی نیافت ،عمالً پس از کودتای  1899و استقرار
حکومت مرکزی مقتدر رضاشاه متروک گردید.
عقبنشینی انگلیسیها از خواست خود مبنی برتصویب و اجرای قرارداد فوق و نقش فعال آنان در
برنامهریزی و انجام کودتای سوم اسفند را برخی سندی بر «وابستگی» رضاشاه و حکومت وی
بهانگلیسیها قلمداد نمودهاند .پس از بازنگریهای بسیار ،انتشار اسناد و آثار جدید ادعای
«وابستگی» حکومت رضاشاه بهبیگانه را بهشدت از اعتبار انداخته است .نظر شما در اینباره چیست؟
دکترمنصور ـ قرارداد وثوقالدوله در اوت  1919بامضای دولت رسید ولی مجلس که پانزده ماه دچار
تب و تاب آن بود از تائید آن تن زد .روسیه شوروی به مخالفت با آن برخاست .آمریکا که بدعوت
مصرانه دولتیان متوجه ایران شده بود ،مهر تائید بدان نزد .آمریکا که به فعالیت نفتی در استانهای
شمالی ایران ـ آذربایجان ،گیالن ،مازندران ،خراسان و استرآباد ـ ترغیب شده بود از زبان وزیر
خارجه خود میرل ـ اسمیت (« )Merle – Smithنامطلوب بودن انحصار منابع ایران بتوسط کشور
واحد» را اعالم کرد .کمپانیهای سینکلر و استاندارد اویل وارد مذاکره با دولت ایران شدند .مجلس،
اعطای قرارداد به استاندارد اویل را در ازای دریافت پنج میلیون دالر تصویب کرد .جان دیویس،
سفیر آمریکا در لندن ،در نامه  18سپتامبر  1919خود به وزیر خارجه بریتانیا ،لردکورزن از «سری
بودن» قرارداد وثوقالدوله اعالم نگرانی کرد و در  17نوامبر  1981معاون وزیر خارجه آمریکا
بینبریج کولبی به جان کالدول ( )Coldwellوزیر مختار آمریکا در تهران ،از خطری که انحصار نفتی
 Anglo - Persianبرای فعالیتهای نفتی آمریکا ممکن است داشته باشد ،اظهار نگرانی کرد و در
نهایت در  82فوریه  1981سیدضیاالدین نخستوزیر وقت بناگزیر این قرارداد را ملغی شده اعالم
کرد و مجلس هم در تاریخ  88ژوئن همان سال به رد و ابطال آن پرداخت.
و اما حمایت انگلیسیها از روی کار آمدن رضاشاه در چهارچوب استراتژی وسیعتر روی کار آوردن
مردان نیرومند و ناسیونالیست انجام گرفت تا سدی در برابر انترناسیونالیسم مرزناشناس بلشویکها
پدید آید و این دلیلی بر وابستگی این شخصیتها به سیاست انگلیس نمیتواند باشد.
ــ علیاکبر داور که یکی از شخصیتهای سیاسی و طراحان اصلی برنامههای اصالحی دوران
رضاشاه بود در نوشتهای تحت عنوان «بحران» با نگاه بهرفتار و گفتار طبقة سیاسی آن روزگار
بهویژه نیروهای «ملی» در نوشتهای (مجله آینده  )1315گفته است:
«اساس خرابی کارهای ما بیچیزی است ـ ملت فقیر بهحکم طبیعت محکوم بهتمام این
نکبتهاست .شما خیال کردید اصول حکومت ملی را با چند بند و اصل و ماده بهحلق مردم مفلوک
فرو میشود کرد ـ این بود که تمام سعی و توجهتان دنبال حرف آزادی و مساوات رفت ...اگر واقعاً
میل دارید اوضاع عمومی اصالح بشود کار نداشته باشید من شبی چند مرتبه از عشق آزادی ضعف
میکنم .نگاه کنید برای اصالح زندگی مادی شما چه نقشه و فکر عملی دارم».
با توجه بهاوضاع جهان و نگاه بهوضع کشورهای جهان سوم که هنوز هم بهدلیل فقدان توان ملی ـ
یا حداقل در سطحی قابل عرضه در جهان امروز ـ کمترین امکان دفاع از استقالل خود را داشته و
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همچون یک سده گذشته حوادث جهانی ،امنیت ،ثبات و اساساً موجودیت آنها را دچار طوفانهای
سهمگین میسازد ،این سخنان داور چه در زمان انتشار آن یعنی هشت دهه پیش و چه امروز تا چه
میزان بیانگر حقیقت است؟
دکترمنصور ـ روح کالم داور درست است .رابطه فقر و آزادی بغرنج است .آزادی از یکسو با مالکیت
در ارتباط است و مالکیت در غیاب دولت قانونمدار امنیت ندارد بنابراین پیششرط آزادی ،حد معینی
از رفاه و حضور جامعه مدنی است .ولی تا کجا میتوان آزادی را بخاطر تامین نبودن پیششرطها
محدود کرد؟ چون سوی دیگر مسئله این است که آزادی خود ،پدید آورندة ثروت و ایجاد کنندة
انسان «حقمند» است که در غیاب آن ،کوشش ثروتساز نیز حضور ندارد .همینطور است رابطه
آزادی و مساوات (برابری) .ایندو مفهوم که در انقالب فرانسه بصورت «آزادی ،برابری ،برادری» در
کنار هم نشستند ،بیش از آنچه مکمل هم باشند با یکدیگر تعارض دارند :آزادی ،راه به عدم برابری
میگشاید و اصرار بر برابری ،آزادی را میکشد .انقالب فرانسه ،نمونه بارز این معنی است .بنابراین،
شیفتگان آزادی و برابری باید تعاریف خود را صیقل دهند تا در عمل ،پا در گل نمانند .در واقع نیز با
حضور اینهمه اندیشههای بزرگ و اینهمه تجارب تاریخی ،عذری برای کلیگوئی باقی نمیماند.
ــ امروز با نگاهی بهاقدامات و اصالحات انجام شده در دوران پادشاهی رضاشاه ،خطوط اصلی و
اهداف و برنامه آن حکومت ،آن دولت و وزرایی چون داور ،فروغی ،تیمور تاش و ...برای «اصالح
زندگی مادی» مردم ایران آشکارتر میشود؛ ایجاد حکومت مرکزی قدرتمند ،امنیت و یکپارچگی
کشور ،استقرار یک نظام اداری ،قضایی و حقوقی کارا ،تربیت کادرها و پرورش مدیران دولتی ،ایجاد
صنایع ساختاری و ایجاد و گسترش راههای ارتباطی ،ایجاد مدارس ،دانشگاهها و متحول ساختن
فرهنگ و باورهای مردم و ...تا کجا حکومت فوق و روشنفکران وفادار بدان توانست بههدف خود
یعنی «اصالح زندگی مادی» مردم دست یابد؟
دکترمنصور ـ تردیدی نمیتوان کرد که دوران حکومت بیست ساله رضاشاه ،دوران گذار دشوار از
ژرفای عقبماندگی و پوسیدگی اجتماعی به زندگی انسان امروزی است .در این گذار اشکاالت هم
فراوان است و هم ناگزیر ،ولی اگر ایران امروز ،پس از تجربه انقالب اسالمی ،به حد قبایل
بادیهنشین فرو نیفتاد ،این را مدیون دوران گذار  57ساله هستیم که نهادهایی از دنیای مدرن را ـ با
همه کژیهاو کاستیها ـ استوار نمود .نقش کارگزارانی چون تیمورتاش علیرغم وجود جدلها و
دودلیها در ارزیابی آنان ،و علیرغم اینکه حتی رجلی چون احمد کسروی در سالمتشان تردید دارد،
مثبت بوده است.
ــ در رأس برنامههای کابینههای دوران رضاشاه افزایش درآمد دولت و تأمین بودجه اصالحات
اجتماعی قرار داشت .شاه با افزایش مالیاتها مخالف بود .با توجه بهفقر عمومی جامعه و ضعف
بخش خصوصی ایجاد یک نظام مالیاتی کارا و بهحساب آوردن مالیات بعنوان منبع درآمد اصلی
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دولت ،در آن زمان چقدر امکانپذیر بود؟ و از طرفی بسته بودن راه تأمین درآمد دولت از طرق افزایش
مالیاتها ،زمینهساز دخالت و نفوذ روزافزون دولت در امور اقتصادی شد .از نشانههای بارز این
افزایش ـ بهویژه در زمان وزارت مالیه داور ـ گسترش انحصارات دولتی ،ایجاد شرکتهای تجاری و
کارخانجات باسرمایه و مدیریت دولتی بود .در سالهای اخیر در برخی از متون از این روش دولت در
آن زمان تحت عنوان «اتاتیسم» یاد شده است .آیا دخالت دولت در امر اقتصاد و انجام اصالحات
اجتماعی «از باال» توسط حکومت مرکزی مقتدر در دوران رضاشاه را میتوان بهخواستگاهی
ایدئولوژیک و فکری نسبت داد؟ و یا اینکه برای برون رفت جامعه از وضعیت فالکت و عقبماندگی
چارهای جز این باقی نبود؟
دکترمنصور ـ کودتای رضاشاه در شرایطی انجام گرفت که ایران دست بگریبان فقر بود .زراعت فقیر
و بیبنیه ،صنعت تقریباً معدوم و ناپیوسته؛ اقلیت اجتماعی ناموجود؛ فساد اجتماعی ریشهگیر بود.
کشور در گرو عطایا و وامهای دولت انگلیس و در معرض ضمیمه شدن کامل بود .نظام مالیاتی
وجود نداشت .بودجه دولت عمدتاً با دیون بانکی پول انگلیس تأمین میشد .دولتی که با کودتا شکل
گرفت در درجه نخست نیازمند امن ساختن کشور و برای امنیت آن محتاج پول بود و این پول در
غیاب نظام مالیاتی متکی به یک اقتصاد زنده ،میبایست با ایجاد کارخانهها و شرکتهای دولتی
پدید آورده شود .طبیعی است که این شیوه به تسلط بخش دولتی میانجامید ولی آیا راه دیگری
پیشرو بود؟ میتوان از معایب و مفاسد اتاتیسم تا ابد صحبت کرد ولی همین دوران  81ساله،
استخوانبندی اقتصاد مدرن را در ایران پدید آورد ،که بدون آن ایران امروز وجود نمیداشت.
ــ در حالی که برنامه اصلی کابینههای قبل از کودتای سوم اسفند و یکیدوسالی پس از آن،
بهمنظور ایستادگی در برابر شرایط تحمیلی روسیه و انگلیس ،عبارت بود از کشاندن پای کشورهای
دیگر بهصحنه سیاست و اقتصاد ایران ،اما در دوران سلطنت رضاشاه امر استقالل کشور از طریق
ایجاد تغییرات درونی و تمرکز توجه و نیرو روی منابع و امکات داخلی دنبال میشد .بهعنوان نمونه
میتوان از طرح کشیدن خطراهآهن یا تأسیس بانک ایرانی یاد نمود که تحقق آنها که پیش از آن
بارها با توسل بهکشور سومی چون آمریکا یا آلمان بهشکست انجامیده بود .اما همین طرحها بعد از
آغاز کار حکومت رضاشاه و از طریق تأمین سرمایه آنها از منابع داخلی عملی گردید.
با توجه به چنین تجربههای موفقی که روزی از آرزوهای مشروطهخواهان نخستین بود ،آیا میتوان
براهمیت نقش دولت قوی و صاحب اراده در اجرای طرحهای اقتصادی و تحوالت اجتماعی ـ
استراتژیک ،آنهم در آن دوران قلم بطالن کشید؟
دکترمنصور ـ چندسالی که قرارداد وثوق ( ،)1919کودتای رضاشاه ( )1981و سالهای نخستین این
حکومت را میپوشاند حاکی از این دغدغه در میان برخی رجال و دولتمردان است که باید برای
موازنه قدرت میان انگلیس و روس (شوروی) ،پای آمریکا و فرانسه را هم بمیدان کشید .ماجرای
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امتیاز نفت استاندارد اویل و سپس داستان شرکت نفت سینکلر که به تراژدی «سقاخانه حاج
شیخهادی» ،کشته شدن روبرت ویتنی ( )Robert Whotneyکنسول آمریکا در تهران در  12ژوئیه
 1984و مختومه شدن ماجرای نفت شمال و آمریکا انجامید ،فصلی از این داستان است .روی
کارآمدن رضاشاه ،در شرایطی انجام گرفت که بلشویسم عمدهترین تهدید امپراتوری انگلیس و
لیبرالیسم آمریکا تلقی میشود و در چنین شرایطی انگلستان آماده است حضور دولت ناسیونالیست را
بعنوان پادزهر انترناسیونالیسم سوسیالیستی پذیرا شود .رضاشاه تبلور این فرصت است و ایران نوین
زائیده رضاشاه است که سنت ناکام نواندیشی امیرکبیرها را حیاتی دوباره میبخشد.
باز میتوان در باب معایب دیکتاتوری و دولت قوی سخنها گفت .میتوان آشفتگی و فروپاشی بعد
از شهریور  81را به تحلیل گذاشت ولی نمیتوان در این معنی تردید کرد که دوران رضاشاه یکی از
راههای گذار دردناک به دوران مدرن بود.
ــ دکتر ماشاءاهلل آجودانی در اثر خود «مشروطه ایرانی و پیشزمینههای نظریة والیت فقیه» آورده
است:
«سردار سپه ،رضاشاه بعدی زمانی از راه رسید که ایران خسته از همه افتوخیزها تشنة امنیت و
آرزومند یک حکومت مقتدر مرکزی بود .او قهرمان توانمند و مقتدر مشروطیتی بود که دمکراسی در
آن مشروطیت ،در پای درخت استقالل و اقتدار ایران قربانی شده بود .او دو خواست مهم مشروطیت
ایران ،یعنی ایجاد حکومت مقتدر مرکزی و مدرن ساختن جامعه سنتی عقبمانده را با همه تناقضاتی
که در مدرنیسم و تجدد ایرانی وجود داشت ...در برنامه کار خود قرار داد .و در ظرف بیستسال چهره
جامعه ایران را دگرگون ساخت».
برخالف دیدگاه دکتر آجودانی که به اجمال اما بسیار روشن و گویا در باره دوره بیستساله اقتدار
رضاشاه بیان شده است ،اما برخی از مورخین و بسیاری از سیاسیون ما رضاشاه را «از بین برنده
مشروطیت»« ،پایمال کننده» آرمانهای آن دانستهاند .از نظر شما جایگاه واقعی دوران رضاشاه در
تاریخ ایران کجاست؟
دکترمنصور ـ آرمان مشروطیت ،حکومت قانون ،حاکمیت عدل و نوشدن فرهنگ بود .ولی دوره پس
از امضای فرمان مشروطیت تا بلبشوئی که کودتای رضاشاه را زمینهسازی کرد ،نتوانسته بود جز
ایجاد مجلس که مدتها دچار تعطیلی بود ،گام معنیداری در جهت برآوردن این آرمانها بردارد.
آزادی فرد در غیاب دولتی متکی به قانون امکان وجود ندارد .فقر ،با آزادی و عدالت و نوشدن
سازگار نیست .ملوکالطوایفی ،حضور قانون مدنی را برنمیتابد .در واقع در شرایط کودتای رضاشاه،
از مشروطیت چیز معنیداری حضور نداشت که قربانی رضاشاه شود .دولت متمرکز در دوران رضاشاه
استقرار یافت ،قانون ،با تمام کمی و کاستیها ،در این دوران پدید آمد؛ عدلیه مدرن بدست داور و
قضات با حمیت او ساخته شد؛ مدرسه مدرن بتوسط رضاشاه بنیاد نهاده شد؛ آزادی زن در این دوران
قانونی شد؛ مالیه دولتی در این دوران شکل گرفت؛ دانشگاه توسط رضاشاه بنیاد شد و الی آخر .پس
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نادرست خواهد بود اگر این دوران را تنها با معیار آزادی به نقد بگذاریم .بدون تردید دوران رضاشاه،
دوران شکوفائی آزادی فردی نیست ولی دوران پرپیچوخم گذار از یک جامعه در حال احتضار و
هذیان ،به یک زندگی شبیه به زندگی جوامع مدرن هست که در نهایت با آزادی فرد مالزمه دارد و
از اینرو طنین آزادیخواهی امروز جامعه ایران از شالودة تمدنی برمیخیزد که سنگ زیرین آنرا
اصالحات رضاشاه استوار کرد.
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فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

کسروی و تاریخنگاری انتقادی
دکترحسن منصور
مرداد 1324
ــ ذهن فعال و دید دقیقِ سیداحمد کسروی تبریزی را به جامعه از نوجوانی او میتوان نشان داد و
پی گرفت .چه عاملی سبب شد تا کسروی که در آغاز جنبش مشروطه نوجوانی بیش نبود با وجود
مخالفت خانواده به هواداری از مشروطه برخیزد؟
دکتر منصور ـ احمد کسروی از یک خانواده روحانی و بازاری برخاسته است :پدر بزرگ وی امام
جماعت مسجد هکماوار تبریز است و پدر او به کسب و کار میپردازد .خود او نیز تحصیالت اولیه را
تا مالئی و نشستن بجای پدر بزرگ در مکتبخانهها طی میکند و پس از فوت پدربزرگ ،پیشنماز
مسجد هکماوار میشود .گرایش اولیه او به اندیشه مشروطیت ،بیش از آنکه ثمرة آگاهی او از
مشروطیت باشد ناشی از واکنش اوست به عقبماندگی و استبداد .او پیش از آنکه با اندیشههای
مشروطیت آشنائی پیدا کند ،تبلور و تجسد پسماندگی را در دو نهاد کهن روحانیت و بازار سنتی
تجربه کرده و دریافته است .ترک مقام پیشنمازی مسجد هکماوار و روی آوردن به مدرسه
آمریکائی تبریز ،خود از این گریز نشان دارد .او که مکتبخانه و درس حوزوی را بدقت خوانده است
وقتی به ارزیابی خود مینشیند ثمرة این دوره را «دانشزیانمند» و یا «دانش بیهوده» مینامد و
برآنست که فرسودن ذهن با این آموختهها به تباهی شخصیت (به ناتوانی خرد و روان) میانجامد.
ــ کسروی همانند دیگر مردان بزرگ ،خودساخته بود .با وجود دشواری زندگی و فراهم نبودن
تحصیل و آموزش در آن دوران ،بخودآموزی همت گماشت و زبانهای انگلیسی ،ارمنی و اسپرانتو را
آموخت .اندک زبان عربی را نیز که در مکتب آموخته بود با مطالعه روزنامههای چاپ لبنان تقویت
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کرد .در جوانی مدتی را در قفقاز بسر برد و کم و بیش با اندیشههای روشنفکران و آزادیخواهان آن
دیار آشنا گشت .چه زمینه ذهنی در او بود که مانع از گرایش او بسوی جریانهای سیاسی چپ که
در آنزمان در قفقاز فعالیت شدید داشتند ،شد؟ اصوالً تأثیر کدامیک از این دریچهها (مطبوعات لبنان
یا جو سیاسی قفقاز) بر او بیشتر بود؟
دکتر منصور ـ کسروی به شش زبان تسلط دارد؛ فارسی ،ترکی ،عربی ،اسپرانتو ،انگلیسی و پهلوی را
خوب میداند .وی با ارمنی و سانسکریت هم آشناست .بعالوه به چند نیمزبان و لهجه نیز مسلط
است :گیلک و مازندرانی را میشناسد به لهجههائی از ترکی و عربی نیز آشناست .شادروان کهنموئی
که از قرآنیان بنام تبریز و از منتقدان بزرگوار کسروی بود ،روزی به صاحب این قلم گفت؛ من وقتی
از قلم کسروی خواندم که «من ،تازی را چنان بنویسم که فارسی را» با خود گفتم کسروی برای
نخستینبار گزافهگوئی کرده است چون باور کردنی نمیدانستم که کسی در ایران عربی را با چنان
تبحری بنویسد که کسروی فارسی را مینوشت .لیکن وقتی کتاب «التشیع و الشیعه» را بخامه
کسروی خواندم باورم شد و در شگفت شدم .دانستنی است که کسروی زباندانی را سودمند میداند
ولی زبانشناسی را که یکی از زمینههای تخصصی خود اوست جزو «دانشهای بیهوده» میشمارد!
و اما برخورد کسروی با اندیشههای چپ و سوسیالدموکراسی ،برخورد بیواسطه نیست .مثال ،من
هیچ قرینهای بدست نیاوردهام که کسروی اصل آثار فالسفه بزرگ سدههای هفدهم تا نوزدهم نظیر
توماس هابس ،جان الک ،یا سیسموندی و پرودن و یا مارکس و حتی لنین را خوانده باشد .آشنائی
وی با این اندیشهها بواسطه آثار آخوندزاده و سلطانزاده و بعدها دکتر ارانی و جریان چپ ایرانی است.
جدل کسروی با دکتر ارانی در کتاب «در پیرامون روان» و گفتار او درباره لنین در کتاب «در
پیرامون انقالب» نشان از آن دارد که کسروی خود را از مراجعه به امهات اندیشههائی که کسان
نامبرده خود را نماینده آن معرفی میکنند ،بینیاز میداند .این عیب کسروی را ،حسن بزرگ او که
اندیشیدن و انتقادی اندیشیدن است جبران میکند و به سائقه این اندیشیدن است که وی مشروطه
را «بهترین شکل حکومت» مییابد.
ــ آثار احمد کسروی در باره انقالب مشروطه تا امروز هنوز از بهترین منابع مهم تاریخ این رویداد
بزرگ محسوب میشود .حساب این امر را باید بپای حضور مستقیم خود وی و نظارت دقیق بر
جریان حوادث انقالب مشروطه گذاشت ،که به آثار وی خصلت «تاریخ دست اول» میبخشد ،یا
اینکه آنرا باید بپای تاریخنگاری غیرایدئولوژیک و امانتدارانة وی در نقل رویدادها نوشت؟
دکتر منصور ـ برخی از مشخصههای کسروی ،او را بصورت منحصر بفرد در میآورد و از این جمله
است انتقادی اندیشیدن و پذیرفتن نتایجی که از این نوع اندیشیدن بدست میآیند؛ بیتکلف سخن
گفتن ،و باور اصولی به اینکه زبان باید وسیله ابراز معنا باشد و معنی هم باید سودمند باشد واال نباید
بیهوده سخن گفت و قلم فرسود .خود او در این باب میگوید «زبان باید در میانه نهناید» یعنی خود
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زبان نباید حایل معنی شود پس باید بدور از تکلف و لفاظی گفت و نوشت .سوم اینکه ،کسروی
معموال پیش از داوری در باره اشخاص و حوادث« ،اجتهاد» میکند و حاضر نیست یافتههای خود را
بخاطر خوشایند و بدآیندها عوض کند .بنابراین در روایت آنچه که دیده و شنیده ،بیرحمانه صادق
است .یکی از اعضای با هماد آزادگان ـ حزب کسروی ـ که شاهد نگارش تاریخ مشروطیت ایران
بوده است به من تعریف کرد که وقتی این تاریخ را در دست نگارش داشت ،بسیاری از کسان ،به او
مراجعه میکردند تا بنحوی داوری کسروی در باره برخی شخصیتهای نزدیک به خود را تحتتاثیر
قرار دهند و کسروی تا متوجه غرضورزی این کسان میشد چهره درهم میکشید و میگفت «ما را
به آموزگار نیازی نیست» و عذر آنان را میخواست .این حقیقت پژوهی پروسواس کسروی موجب
شده است که تاریخنگاری او از صالبت و استواری برخوردار باشد و هنوز پس از گذشت بیش از نیم
قرن ،نمونه وقایعنگاری شرافتمندانه شمرده شود.
ــ کسروی در سالهای پس از سوم اسفند  1899از برنامههای رضاخان سردارسپه و بعداً رضاشاه
حمایت کرد .سردارسپه و رئیس دولت وقت در دوره حکمرانی خزعل در خوزستان ،کسروی را به
ریاست عدلیه این منطقه ایران منصوب نمود .کسروی همانگونه که پیشتر در آذربایجان با اقدامات
شیخمحمد خیابانی به مخالفت برخاسته بود ،با خزعل هم به مقابله برخاست .اما علیرغم این پیشینة
شغلی و سابقه حمایت و همرائی ،رضاشاه برای ایجاد دادگستری نوین علیاکبر داور را برگزید .سبب
عدم گزینش کسروی چه بود ،نداشتن تحصیالت عالی و ناآشنائی با نظام قضائی اروپائی یا
انتقادهای تند وی از روحانیت و عقایدشان .چه در آستانه چنین کار بزرگی یعنی بهمریختن بنیاد
نهاد کهنه عدلیه بعنوان یکی از پایگاههای سنتی روحانیت انتخاب کسروی به این مقام میتوانست
موجب دمیدن به آتش تحریک و مخالفت بیشتر این قشر گردد؟
دکتر منصور ـ کسروی رضاخان و سپس رضاشاه را راه گذار ایران از پسافتادگی به دوران تجدد
میشناسد .وی بارها از اقداماتی نظیر دائر کردن سرشماری ،شناسنامه ،مدارس جدید ،دادگسترینو،
ایجاد دانشگاه ،برچیدن ملوکالطوایفی ،آزادی زنان و دیگر اقدامات عمرانی رضاشاه پشتیبانی کرده
است .با وجود این ،استقالل فکری کسروی مانع از آنست پشتیبانی خود را بدور از نقد و بدون قید و
شرط انجام دهد .وی در نوشتههائی چون «افسران ما»« ،در پیرامون دادگستری»« ،در پیرامون
ادبیات»« ،در پیرامون شعر و شاعری» نشان داده است که به برخی جریانها و شخصیتهای
پیرامون رضاشاه خوشبین نیست و آنان را جزو «کمپانی خیانت» میشناسد .با کمال شگفتی ،یکی از
همین شخصیتها ،داور ،بیانگذار دادگستری مدرن است .وی بارها در باره داور و هژیر و فروغی و
حکمت به تندی داوری کرده و آنان را مامور تخریب اقدامات اصالحی رضاشاه شناسانده است .انتقاد
کسروی ،تنها به اطرافیان رضاشاه محدود نمیشود .در مورد زمینهای قزوین ،که کسروی پرونده
آنها را به جریان انداخت و به محکومیت رضاشاه حکم داد و پیش از ابراز حکم ،اجرائیات را بهمراه
خود به قزوین برد و اسناد مالکیت را بنام روستائیان صادر کرد و پس از بازگشت از اجرای حکم ،به
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علنی کردن آن پرداخت ،خود رضاشاه مورد انتقاد مستقیم کسروی است و میگوید اگر رضاشاه
خواستار اجرای قانون در کشور است ،باید اجرای آنرا از خود آغاز کند .در واقع اعزام کسروی به
خوزستان که به درگیری وی با شیخخزعل میانجامد ،اگر بخشی بخاطر استواری کسروی و عزم
راسخ اوست ،بخش دیگرش بخاطر دور کردن او از مدعیالعمومی و حرفة وکالت دادگستری است.
ولی همین بخش از ماموریت کسروی ،جدا از انگیزههای اعزام او ،خود فصل درخشانی از تاریخ
زندگانی اوست .وی در این مدت قریب به دوسال ،هم به ایرانی ماندن خوزستان کوشید و با خزعل
انگلیسی درافتاد ،هم در صدد اجرای قانون و تقویت نهاد دادگستری برآمد ،و هم کتاب تاریخ
پانصدساله خوزستان را ترجمه کرد.
دوری کسروی از دادگستری مدرن ،زیان جبرانناپذیری به دادگستری مدرن است .معروف است
وقتی دادگستری حکم انتظار خدمت کسروی را به او میفرستد که آقای کسروی شما از این پس
منتظر خدمت میشوید در ذیل حکم مینویسد «از این پس خدمت منتظر کسروی باشد».
ــ داور به توصیه تیمورتاش ،کسروی را به منصب مدعیالعمومی یا دادستانی تهران برگزید .روش
کسروی مورد پسند دستگاه نبود و بعد از زمانی کوتاه او را به شهرستانها فرستادند .کسروی پس از
چندی از دادگستری کناره گرفت و به وکالت دادگستری روی آورد .مدتی بعد تیمورتاش به کسروی
پیشنهاد میکند ،عضو «حزب ایران نو» شود و به منظور مبارزه با آخوندها ،دادستانی اصفهان را
برعهده گیرد .کسروی از قبول این پیشنهاد سرباز میزند .زمانی را نیز به تدریس تاریخ در دانشگاه
تهران و دانشکده افسری گذراند و چون واگذاری عنوان استادی را مشروط به عدول از پارهای
نظراتش در باره شعر و شاعری نمودند ،سرباز زد و از دانشگاه کناره گرفت.
علیرغم اختالف نظر در برنامههای اصالحی دولت و ناکافی دانستن آنها و علیرغم کنارهگیریهای
مکرر از مقامهای دولتی و ترک دستگاه حکومتی به قهر و اعتراض ،اما کسروی هیچگاه بعنوان
مخالف حکومت رضاشاهی شناخته نشد .چرا؟
دکتر منصور ـ اینها همه شواهدی بر اندیشهورزی انتقادی کسروی است .او که در مجموع با
اصالحات رضاشاه سرموافق دارد حاضر نمیشود از معایب آن نادیده بگذرد .تمرکز قدرت را در
مرحله الغای خانخانی سودمند میداند ولی با فسادی که الجرم تالی استبداد است سر موافقت ندارد؛
برآنست که عدلیه نوین باید جای نظام بدوی قضاوت مالیان را بگیرد ولی با اقتباس سرسری
قانونهای اروپائی موافق نیست؛ دانشگاه مدرن را ضروری میداند ولی برآنست که فرهنگ جدید
باید از صافی نقد فرهنگ سنتی بگذرد و هم از آن نقد بروید و تناور شود .وقتی کرسی استادی را
مشروط میکنند که او از نظراتش در باب حافظ و سعدی و مولوی و نظامی و دیگر نمایندگان شعر و
ادب سنتی برگردد میگوید هنوز از نظرهایش برنگشته است و اگر چنین کند خواهد نوشت و
بدینسان از کرسی استادی درمیگذرد .امروز میتوان با این یا آن نظر کسروی موافق نبود ولی
نمیتوان اصل اندیشیدن انتقادی را که جوهر تعریف کننده عنصر «روشنفکر» است کم بها داد.
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ــ در جریان محاکمه «گروه  53نفر» کسروی دفاع از پرونده گروه ارانی را بر عهده گرفت.
همچنین پس از شهریور  1381وکیل سرپاس مختاری رئیس شهربانی پیشین گشت .چتر حمایت
حقوقی که او بر متهمان پرونده سیاسی کشید ،براستی که تحسین برانگیز است و نشان از سخنوری
و تسلط بیمانندش بر قوانین جاری کشور .دفاعیات او در این دو دادگاه نشانگر آن است که کسروی
در اجرای حق و عدالت و دفاع از حقوق موکلیناش نه دست خود را با بند عالئق سیاسی شخصی
میبست و نه در بند اعتقادات سیاسی آنان اسیر میشد .ریشه این «وکیلالرعایائی» کسروی در چه
بود؟
ــ کسروی ،آرمانگرائی است که شغل وکالت و نویسندگی را ،نه بعنوان شغل و بخاطر تأمین معاش،
بلکه بعنوان رسالت برگزیده است .او وقتی در جریان محاکمه میفهمد که موکل او حق بجانب
نیست ،از وکالت وی کناره میگیرد؛ وقتی در مقام دادستانی میبیند در یکسو دربار قدرتورز رضاشاه
و در سوی دیگر روستائیان بیپناه قزوین قرار دارند و او در معرض «نفس اژدها» است بجای آنکه
از این موقع برای جلب نظر رضاشاه بهره بگیرد یکسره بدنبال آنچه که حقیقت میداند میرود و
حکم بر محکومیت رضاشاه صادر میکند و خود نیز به اجرای آن حکم میپردازد؛ وقتی محاکمه 53
نفر احضار میشود و شمشیر داموکلس قانون  1311بر سر آنان در نوسان است و حکم محکمه بر
ارادة رضاشاه دائر است ،کسروی وکالت  53نفر را میپذیرد و از آنان آن دفاعیات معروف را انجام
میدهد .سراسر این محاکمه و آن دفاعیات ،سرشار است از علم و احترام به قانون ،اصل برائت و
جلوگیری کردن از قربانی شدن جوانانی که بقول کسروی «حزب باز نکرده بلکه حزببازی کرده
بودند» .کسروی از جمله شخصیتهایی است که تاریخ قضائی ایران به وجود آنان فخر خواهد
فروخت و بیجهت نیست که خود با وقوف بر این معنی ،اندک مدتی پیش از ترورش ،خود را با
سقراط و مسیح مقایسه میکند.
ــ آقای ناصر پاکدامن در کتاب پژوهشی خود بنام «قتل کسروی» ضمن آنکه کسروی را «عنصری
سنت شکن ،بیهراس و پرتالش» مینامد ،مینویسد« :باید پذیرفت که کسروی با آنچه مینوشت و
میگفت و میکرد در آنزمان به «شخصیت مزاحم و تحمل ناپذیری» بدل شده بود ...افراط و
تفریطهای کسروی به انزوای فرهنگی و سیاسی وی یاری میرساند .با «اروپائیگری» مخالفت
میکرد ...به نقد دینی دست میزد ...در نقد ادبی سخنانی میگفت که نه نوآوران ادب و هنر را
خوش میآمد و نه دشمنان رمان و شعر و نویسندگی و شاعری را .آنچه در زمینه سیاست هم
میگفت و میکرد بر این خصلت یگانگی و انزواطلبی وی گواه دیگری است .به این نحو بود که وی
در سالهای «آزادی» پس از شهریور بیست ،به «شخصیت تحملناپذیری» بدل شده بود که عیش
بسیاری از آزادیطلبان را منغص میکرد».
شما که تحقیقاتی در مورد کسروی و حضور و نقش اجتماعی وی داشتهاید این تنهائی و یک تنه با
همه کس درافتادن را چگونه تعبیر میکنید؟
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دکتر منصور ـ کار دکتر ناصر پاکدامن در باره قتل کسروی اثر ارزندهای است .دکتر پاکدامن ،طبق
شیوه معمول خویش با وسواس تمام فاکتهای موجود را مورد کندوکاو قرار داده و تصویر جامعی بر
مبنای آنها پدید آورده است .اینهم درست است که کسروی در مراحل پایانی زندگی ،تقریبا از همه
جریانهای فکری نقدی کرده و ناگزیر از آنها فاصله گرفته بود .ولی این وضع ،خود پروسهای است
که بر مبادی نظری کسروی استوار است و بدون وارد شدن و تحلیل آن مبادی دشوار است بدانیم
که کجا افراط و کجا تفریط انجام گرفته است .این ایراد در زمان حیات کسروی نیز بارها بر او گرفته
شده و مصلحتاندیشان ،وی را به حفظ اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط فراخواندهاند ولی پاسخ
کسروی در برابر آنان بنظر من پاسخ استواری است .شاید حضور یک جریان دیالوگ اجتماعی
میتوانست برخی نظرات کسروی را تغییر دهد ولی فقدان چنین جریانی ،کسروی را بصورت تنها
مرد میدان درآورده بود و او را در یافتههای خود دلیرتر میکرد .او در بسیاری از زمینهها نظراتی ابراز
کرده و از اصحابنظر پاسخ طلبیده است ولی پاسخ نگرفتن ،او را بر اندیشه خود راسختر کرده است.
شما نمونه جدلآمیز «در پاسخ بدخواهان» را بگیرید که پاسخ مورد مطالبه او با چوب و چماق و
تکفیر فرود آمد و یا حتی در مورد نظریه پولی کسروی در کتاب «کار و پیشه و پول» ،که من
مطمئنم اگر یک اقتصاددان وارد پاسخ او را میداد وی بدون تردید میپذیرفت و نظر خود را تغییر
میداد .نمونه این رفتار را بروایت شادروان دکتر محسن هشترودی داریم که میگوید در شب
«کتابسوزان» بر کسروی و جمع او وارد شدم .دیدم در میان کتابهای «بیهوده و زیانمند»
رمانهایی نیز هست که کسروی شرحی در باب هرکدام میداد و بعد آنرا به آتش میانداختند .گفتم
این رمان را چرا میسوزانید؟ گفت چون بیهودهگوئی است .توضیح دادم این رمان ،کاری را که شما
درباره تاریخنگاری انجام میدهید و وقایع را ثبت و ضبط میکنید ،با تاکید بر نقش و تجربه برخی
قهرمانان انجام میدهد و در واقع خود از شیوههای ثبت ،ضبط و پرورش حقیقت است .استاد
هشترودی میگوید کسروی تأملی کرد و گفت «ما ،این را ندانسته بودیم» .این بگفت و آن کتابها
را از میان کتابهای «بیهوده و زیانمند» بیرون کشید! باین ترتیب ،مسئله اساسی ،غیبت یک جریان
نیرومند دیالوگ اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است که تنها بر بستر یک دموکراسی میتواند حضور
داشته باشد.
ــ کسروی یکسال پیش از قتلش کتابی با عنوان «دادگاه» منتشر نمود و در آن شماری از
سیاستمداران ایران را «کمپانی خیانت» نامید .در میان کسانی که نام برده است به نامهای
محمدعلی فروغی ،علیاصغر حکمت و سیدحسن تقیزاده هم برمیخوریم .در کتاب «سرنوشت
ایران چه خواهد بود؟» کسروی میگوید« :از روزی که رضاشاه از کار افتاد و فروغی نخستوزیر
گردید راه این ارتجاع گشوده گردید».
اتهام «گشودن راه» به روی ارتجاع به چهرههای صاحب نامی در عرصه علم ،سیاست و اندیشه ،که
بعضاً سالهای بسیاری را در راه تحقق اندیشهها و آرمانهای ترقیخواهانه کوشیده و هر یک
همچون کسروی منشاء خدمات ارزنده فرهنگی ،فکری به کشورمان بودهاند ،بیتردید نمیتوانسته
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پای چندانی در واقعیت داشته باشد .شاید بتوان آنرا با مخالفتهای تند کسروی با برخی از برنامهها
و سیاستهای دولتهای پس از رضاشاه توجیه نمود .اما کشته شدن کسروی بدست بنیادگرایان
اسالمی و بهتحریک روحانیت و برخورد سرسری دولت به این قتل و بدنبال آن قتلهای بعدی
(هژیر نخستوزیر و وزیر دربار و حسنعلی منصور نخستوزیر) بدست همان محرکین و همان
قاتالن ،آیا نشانه نوعی تعدیل ،مدارا و حتی دلجوئی حکومت از روحانیتی نبود که از اقدامات
اصالحی دوره رضاشاهی زخمهای عمیق برتن داشتند؟ آیا همین مدارا و سازش با مخالفین
اندیشهها و اصالحات ترقیخواهانه نبود که موجب تلخکامی و خشم کسروی میشد؟
دکتر منصور ـ کسروی بعنوان ناظری ژرفکاو و تاریخنگاری حقیقتپژوه ،در برابر «چیستانهایی»
قرار میگیرد که پاسخی بر آنها نمییابد .نمونه ارائه کنم :رضاشاه هنگام پردهبرداری از مجسمه
خود در ارتباط با مدح شاعری که عدالت رضاشاه را با عدالت کسری انوشیروان مقایسه کرده و ارجح
دانسته بود رو به نخستوزیر خود ذکاءالملک فروغی کرده و نظر وی را جویا میشود .فروغی
میگوید راست میگوید قربان ،عدالت شما بر عدالت انوشیروان برتری دارد! و رضاشاه میگوید
«البته که چنین است چون اگر انوشیروان با وزیری چون بزرگمهر عدالت میکرد ،من با ....ای مثل
تو عدالت میکنم»! کسروی از خود میپرسد اگر رضاشاه واقعا فروغی را اینچنین میداند پس چرا او
را در نخستوزیری حفظ میکند! او وقتی مجموعه این داستانها را با اقدامات فروغی در
بازگردانیدن مالیان به رادیوی تهران و اجازه دادن تبلیغ چادر و چاقچور پس از سقوط رضاشاه کنار
هم مینهد به «کمپانی خیانت» که در هر شرایطی سرکار هستند و پنبه اصالحات را میزنند
میرسد و در این ردیف از ده نفری نام میبرد .وی در مورد سیدحسن تقیزاده میگوید که «اگر این
مرد زبان بگشاید پاسخ بسیاری از چیستانهای تاریخ ایران داده خواهد شد» .قتل کسروی ،با
شکست اصالحات رضاشاه ،با سربرآوردن مجدد روحانیت رقم خورده و با مماشات دولتیان در برابر
جریانهائی که در برابر اندیشه به حربه تکفیر و قتل متوسل میشوند ارتباط دارد .اگر وجود قضات
شرافتمندی چون کسروی مایه مباهات تاریخ قضائی ایران باشد بیتردید قتل کسروی آنهم در
صحن دادسرا ،و بویژه لوث کردن آن در فردای جنایت یکی از صفحات تیره تاریخ قضائی ایران
بشمار میرود که بنوبه خود زمینه قتل حسنعلی منصور ،سینما رکس و انقالب اسالمی را فراهم
میآورد.
ــ در بررسی آراء و نظرات کسروی همواره و در همه عرصهها نمیتوان وی را به قطع و یقین
نماینده و مدافع افکار مدرن دانست .بعنوان نمونه از نظرات وی در مورد آزادیهای زنان و نقش
اجتماعی آنان بعنوان پیشتاز اندیشههای مدرن نمیتوان یاد کرد .دیدگاههای کسروی در مورد زنان
در برابر افکار منورالفکرانی چون فتحعلی آخوندزاده در صدر مشروطه یعنی چندین دهه پیش از زمانه
وی بشدت رنگباخته و بسیار محافظهکارانه مینمایاند .علت این ناهمخوانی در نظام اندیشگی
کسروی را چگونه میتوان توضیح داد؟
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دکتر منصور ـ این پرسش دوباره ما را به طرح مبادی نظری کسروی برمیگرداند که الجرم در این
مختصر نمیگنجد .کسروی از یکسو برخاسته از سنت دینی است و این خلجان او را در هیچ برههای
رها نمیکند .از سوی دیگر اندیشهورزی موشکاف و انتقادگر است .آگاهی او با فلسفه مدرن
سدههای هفدهم تا نوزدهم ،اجمالی و دست دوم است؛ تمدن مدرن را از نمودهای آن ـ که در دوره
او ناسیونالیسم آلمان جنبه عمدة آنست ـ میشناسد و از سازوکار درونی این نظام مدرن ناآگاه است.
او «دانشهای اروپائی» را ارج مینهد ولی مبادی نظری این دانشها را نمیشناسد .حمله او به
فلسفه و رمان ،جدل او در مقوله روان و خرد ،همه جلوههایی از این ناآگاهی است .از سوی دیگر،
چون سرشار از دیناندیشی است حتی در اوج انتقاد از ادیان و مذاهب نیز نمیتواند از فکر پدید
آوردن یک بنیاد مقدس «ورجاوند بنیاد» انصراف کند .استداللهای او در باره «گوهر خرد و روان»
بیش از آنکه یافتههای استداللی شمرده شوند باید مصلحتگرائی تلقی شوند زیرا کسروی وجود این
پدیدهها را برای نو ـ دینی خود الزم میشمارد و زیاد در پروای استداللی بودن آنها نیست .موضع
کسروی در باره زنان (خواهران و دختران ما) ،موضعی «خردگرایانه» و «زاهدانه» است و نمیتواند
عین موضع دنیای مدرن باشد که تن و اندیشه هر فرد را از هر گونه تعرض مصون و محفوظ
میخواهد.
ــ کسروی ناسیونالیست با خردی بود .و امروز که به نوشتههایش میپردازیم متوجه ژرفای مهر
بیپایان او به ایران و ایرانیان میشویم .او میهنپرستی پرشور بود و همینطور مشروطهخواه دلیری
که جان بر سر آرمانهای خود گذاشت .کسروی پژوهشگر تاریخی وفادار به واقعیتها بود که مهر
تاریخنگاری علمی را بر آثار خود کوبید .اما هیچیک از برجستگیهای این چهره نامآور تاریخ معاصر
روشنفکری ایران الگوی نسلهای بعدی قرار نگرفت .شش دهة تمام روشنفکری جامعه ما از کنار
آثار و اندیشههای کسروی بسرعت و به سکوت گذشت.
در سایه بازخوانی و بازبینیهایی که نسبت به تاریخ معاصر ایران از چند سال پیش آغاز شده ،آیا فکر
میکنید نقش و نام کسروی جایگاه خود را خواهد یافت؟ شما باالترین مقام اجتماعی او را در چه
عرصهای میبینید؟
دکتر منصور ـ در مورد ناسیونالیسم ،کسروی از روح زمان در سطح جهان متأثر است .ملتهای
اروپائی ،رقابت در علم و فن و فرهنگ و تجارت و اقتصاد را تا حد دو جنگ جهانی فرا رویاندهاند و
اسطورههای قهرمانی و فداکاری گوشها را پر کرده است .کسروی میخواهد ایران نیز کشوری
یکپارچه ،آباد و نیرومند باشد .از سوی دیگر« ،ملت ایران» را پاشیده ،شوریده و پریشان میبیند که
بیخبر از آنچه در جهان میگذرد مشغول امامزادهپرستی ،نبش قبر و عزاداری است.
کسروی در جدلی که با دکتر ارانی میکند (در پیرامون روان) معنای مهمی را عنوان میکند که
سزاوار است مورد تأمل روشنفکران قرار گیرد :وی میگوید مردم ایران با آنهمه جانفشانی ،مشروطه
بهترین شکل حکومت را برگزید ولی پس از فرو خفتن نهضت ،قهرمانان مشروطه به باغشاه شدند،
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بزرگان مشروطه هریک در انزوائی مردند و مردم به مراسم محرم خود برگشتند .سپس میپرسد که
آقای ارانی آیا بنظر شما .اگر بجای مشروطه ،این مردم سوسیالیسم را برمیگزیدند ،سرنوشت
سوسیالیسم بهتر از سرنوشت مشروطه میبود! نتیجهای که خود او از این بیان میگیرد این است که
اگر اندیشه نو ،از دل نقد اندیشه کهنه سر برنیاورد ،استوار نخواهد شد .این معنی در یک موضع
مصلحتاندیشانه ،از فکر و عمل روشنفکران دیگر بعد از کسروی غایب بوده و در دهه  1341به حد
دریوزگی از عقبماندگی و مجیزگوئی ارتجاع تنزل کرده است و ثمره این دریوزگی فکری ،پیروزی
مالیان با نام انقالب اسالمی است.
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فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

دل نگران ایران تا لحظة آخر
تیمسار فریدون جم
مهر 1323
ــ به نظر میرسد حمله متفین و نقض بیطرفی ایران با توجه به جو سیاسی منطقه ،خیلی احتیاج به
علتی خاص نداشت .به این معنی که با توجه به سابقه استعماری روس و انگلیس در منطقه (از ایران
تا تاجکیستان از سوی شرق و از ایران تا گرجستان از سوی غرب) طبعاً مردم ناحیه مخالف
دولتهای متفق و دوستدار آلمان هیتلری بودند و شکست روسیه و انگلستان را مقدمهای بر
استقالل خود میانگاشتند و شاید هم بتوان گفت که استقالل خود را در شکست آنها جستجو
میکردند .با وجود این و بجز این زمینة تاریخی آیا اقدام ویژهای موجب تحریک متفقین برای حمله
به ایران نشده بود؟
تیمسار جم ـ نقض بیطرفی ایران توسط نیروهای شوروی و انگلیس (با موافقت ضمنی آمریکا) در
نتیجة پیشرفت نیروهای آلمان به ماخاچقلعه در قفقاز ،ادامه پیشروی آنها و رسیدن به مرزهای
ایران را کامالً محتمل ساخته بود ـ روزولت و چرچیل تقویت نیروهای شوروی را فوری و حیاتی
میدانستند .چون فرستادن نیروها به کمک شوروی مستلزم مخارج سنگین و از همه مهمتر زمان
طوالنی بود آنرا عملی ندانسته و کمکرسانی مادی به نیروهای شوروی را عملیتر تشخیص دادند.
راههای ممکن برای این کار ،ترکیه و ایران بود ،چون ترکیه با نیروی مسلح خود بطور مسلم جلو
متفقین را میگرفت و بدتر آنرا در همراهی آلمان در میآورد و وضع متفقین را به مراتب بدتر
میکرد ،یگانه راه عملی از راه ایران تشخیص داده شد .ولی یقیناً احساس میکردند که رضاشاهکبیر
به همکاری با آنها گردن نخواهد نهاد .وجود روابط نیکو بین آلمان و ایران را نیز مانع مهمی در این
راه تشخیص میدادند .با مذاکراتی که با اعلیحضرت رضاشاهکبیر انجام دادند ،اعلیحضرت بهیچوجه
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حاضر نشدند که آنها را در این اراده آزاد بگذارند و بعداً اجباراً حاضر شدند کمکهای مورد نظر را
برای آنان به روسیه برسانند و آنان ملزم به پرداخت هزینه حمل باشند و هیچ دخالتی در امور ایران
نداشته باشند.
برقراری امنیت ترابری به عهده ایران باشد .چنین برنامهای خواست متفقین را ارضا نمیکرد .تمرکز
قوائی در مرزهای عراق و شمال ایران به اعلیحضرت رضاشاهکبیر گزارش شده بود .ولی ایشان
میدانستند که متفقین دنبال بهانه میگشتند .درخواستهایی از طرف ستاد ارتش شده بود که اجازه
داده شود نیروهای ایران ،احتیاطاً مواضع پیشبینی شده را در شمال و باختر کشور اشغال کنند .برای
احتراز از بهانههای متفقین اجازه داده نشد.
متفقین وجود متخصصین راهآهن و سازمانهای دیگر را که جمعاً عدة مهمی نبود بهانه کرده،
اخراج آلمانیها را خواستار شدند .اعلیحضرت رضاشاهکبیر اطمینان دادند که متخصصان آلمانی
نمیتوانند دخالتی در تصمیمات ایران داشته باشند و ثانیاً اخراج آنها خالف اعالمیه بیطرفی اعالم
شده ایران است.
متفقین که خواستار کلی زیرفرمان گرفتن ایران ،منابع و تسهیالت آن بودند ،نقض بیطرفی ایران را
عملیترین راه تشخیص داده و در سوم شهریور  1381با غافلگیری مطلق اجرا نمودند.
باقیماندن رضاشاهکبیر که به هیچعنوان به این وضع رضایت نمیداد ،مانع عمدهای تشخیص داده
شد و تصمیم به برداشتن ایشان از مقام خود با تهدیداتی گرفتند .مابقی وقایع همانست که روی داد.
در قبال تجاوز شوروی و انگلیس و نقض بیطرفی ایران ،رضاشاهکبیر پیامی به روزولت رئیسجمهور
آمریکا فرستادند ولی جوابی مناسب داده نشد و به وعدههای توخالی بسنده کرده بودند.
مجدداً یادآور میشود که در آن روزها من فقط ستوان یکمی در لشگر پیاده  1گارد مرکز بودم و در
جریان مذاکرات مقامات باالی کشور نبودهام .از طرف ایران مطلقاً تحریکی علیه متفقین بعمل
نیامده است و متفقین در اجرای نیات و هدفهای خود بیطرفی کشور ایران را نقض کردند.
ــ در یادداشتهای سفرای دولت انگلیس و شوروی بهدولت ایران ،دائماً به حضور آلمانیها در ایران
و در دست داشتن پستهای مهم و حساس کشور ایراد گرفته و آن را بهانة فشار برروی ایران قرار
میدادند .این مسئله چقدر واقعیت داشت و حضور آلمانیها در ایران چقدر چشمگیر بود؟
تیمسار جم ـ بدیهی است متفقین برای استوار کردن بهانه خود ،دنبال چیزی میگشتند که در ظاهر
امر حقیقت جلوه کند .و از طرفی میدانستند رضاشاهکبیر نخواهد پذیرفت .آلمانها هیچ پست
حساس و مهمی را در ایران در اختیار نداشتند .در بانک ملی ،راهآهن و نظریههای اقتصادی و
تجارت تهاتری طبق قواعد خاص کار میکردند و کامالً در حیطة اقتدار ایران بودند .مسلم است که
مردم ایران که سالیان دراز زیادهرویهای روسیه و انگلستان را دیده بودند ،نسبت به آلمان نوعی
«سمپاتی» داشتند ،که در جهت بهانهجوئی متفقین بوده است .حضور آلمانیها در ایران بهیچوجه
چشمگیر نبود .بعالوه آنان فقط در اداره تخشائی ارتش و تفنگسازی چند نفر متخصص داشتند.
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ــ در روزهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم و در آستانة استعفای رضاشاه رادیوهای انگلیس
تبلیغات گستردهای علیه شخص پادشاه به راه انداخته بودند .عاقبت نیز دولتهای انگلیس و شوروی
عدم پیشروی بیشتر نیروهای نظامی خود و خودداری از اشغال کامل ایران و پایتخت را موکول به
استعفای رضاشاه نمودند .علت این تمرکز دشمنی آنها نسبت به شخص شاه چه بود؟
تیمسار جم ـ برای سیاه کردن سابقه رضاشاهکبیر در ادامه سیاست خود بودند «جنگ روانی» علیه
وی را ضروری تشخیص میدادند .و بیبیسی بویژه حمالت پیگیر و سختی به رضاشاه میکرد.
آلمانیها هم که از عدم مقاومت بیشتر ایران عصبانی بودند ،شروع به بدگوئی کردند .علت اصلی
حمالت به شاهنشاه ،ایستادگی ایشان در برابر خواستهای غیرقانونی آنان بود .و متقاعد شده بودند
که با بودن ایشان نخواهند توانست نیات خود را اجرا کنند.
ــ در مورد وضعیت و عکسالعمل ارتش ایران در آن لحظات بحرانی روایتهای گوناگونی وجود
دارد .علت دوپارگی و دوگانگی رفتاری نیروهای نظامی ایران در آن روزها چه بود؟ دوگانگی رفتاری
به این معنا که گفته میشود؛ در حالی که هنگام اشغال شمال و جنوب ایران بهدست متفقین ،در
بخشهای جنوبی کشور تعدادی از نیروهای نظامیامان کشته شدند .اما در مرکز بسیاری از
فرماندهان پستهای خدمت را ترک گفتند .اساساً انتظار مقاومت در برابر نیروهای اشغالگر متفقین
در آن زمان از ارتش ایران چقدر منطقی به نظر میرسید؟ امروز که تجربة اشغال عراق توسط
قویترین نیروی نظامی جهان را پیشرو داریم ،پافشاری رضاشاه در ماندن و در نتیجه مقاومت
نیروهای نظامی ما در مقابل ارتشهای بزرگ جهان چه نتایجی ممکن بود ببار آورد؟
تیمسار جم ـ نیروهای تازه تشکیل شده ایران ،فقط برای حفظ قدرت حکومت مرکزی و برقراری
قدرت دولت در سراسر ایران بوده است .و ارتش ایران نه از لحاظ کمیت و یا کفیت و فرماندهی و
لوجستیک و زیربنا ،بهیچوجه آمادگی مقابله با تهدید خارجی ،آنهم انگلیس و شوروی را متفقاً
نداشت .نه دفاع هوائی ،نه ضد زره و نه لوجستیک کارساز و نه زیربنای ضروری را داشتیم که بتوانیم
با یک جنگ خارجه مقابله کنیم .بعضی یگانهای ایران در شمال و در خوزستان و کرمانشاهان فقط
برای انجام وظیفه تالشهائی کردند.
شرح کمبودها برای یک پدافند کارساز ،مستلزم تهیه مدرکی بس طوالنی است .مسلم است که هر
وسیلهای توانائیهائی دارد که برای مقابله با شرایط خاص است .وقتی باری سنگینتر از توان از
وسیلهای خواسته شود ،ناچار درهم میشکند.
ملت ایران هم برای شرکت در «تالش جنگ» ( )War effortبهیچوجه نه رهبری شده بود ،نه
سازمان داده شده بود ،نه وسایل الزم آنرا داشت و نه میتوان گفت واقعاً «ارادة ملی» بحد الزم
وجود داشت.
ایران چه در گذشته و چه اکنون و چه در آینده نیاز به سازمان دادن صحیح «پدافند ملی» در تمام
جنبهها دارد .تمام وزارتخانهها ،تمام موسسات سیویل ،تمام ملت باید برای تالش جنگ سازمان

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

994

داده شود و بویژه مسئله «فرماندهی و نظارت در نیروهای مسلح» ( )Command and Controlامری
حیاتی است .این مسئله هیچگاه در ایران پیاده نشد .و تالشی نیروهای مسلح ایران قطعاً ناشی از
همین نقص است.
ــ شما در جزیرة موریس و ژوهانسبورگ همراه رضاشاه بودید .آیا از همان هنگام خروج با ایشان
همراه بودید یا بعد در ژوهانسبورگ بهایشان پیوستید .گفته شده است؛ کمتر کسی در آن هنگام
داوطلب مالزمت ایشان بود .این روایت تا چه اندازه صحت دارد .چه شد که شما داوطلب این امر
شدید؟
تیمسار جم ـ بخاطر دارم بعد از ظهر بود ،به رادیو تهران گوش میدادیم ،ناگهان شنیدیم که
رضاشاهکبیر سلطنت را به واالحضرت ولیعهد واگذار فرموده و به طرف اصفهان حرکت فرمودهاند.
من با وجود بیماری و تب شدید برخاسته و با اتوموبیل بیوک که چند روز قبل خریداری کرده بودم تا
 5فرسخ به استقبال رو به تهران رفتم و در کنار جاده توقف کرده ،پیاده شده ،جلوی ماشین روی
زمین دراز کشیده بودم ،ساعتی بعد متوجه شدم که یک ماشین کهنه کرایهای توقف کرده و
اعلیحضرت رضاشاهکبیر با لباس نظامی تنها ،بدون اسکورت ،با عصا در دست پیاده شدند و معلوم
شد اتوموبیل شاهنشاه در راه خراب شده ،مسافرین پیاده شده و شاهنشاه سوار شده به اصفهان
تشریففرما شدند و امر فرموده بودند ،راننده با اتوموبیل ایشان مسافران را به اصفهان برساند.
شاهنشاه با عصا بمن زده فرمودند؛ پسر اینجا چکار میکنی؟ عرض کردم در رادیو شنیدم که به
اصفهان حرکت فرمودهاید و من برخاسته به استقبال آمدهام .اعلیحضرت رضاشاهکبیر در عقب
ماشین نشسته و من ایشان را به محل اقامت خانواده که عمارت بزرگی در کنار زاینده بود و متعلق
به آقای دِهش بود رسانیدم .مقامات البته بحضور شرفیاب شدند و اقداماتی که قبل از حرکت بهطرف
بندر عباس الزم بود بعمل آمد.
واالحضرت شمس از اعلیحضرت رضاشاهکبیر درخواست کرده بودند که هرجا میروند همراه ایشان
باشند .من فکر کرده بودم که فقط تا بندر عباس مرکب همایونی را همراهی کرده و پس از عزیمت
ایشان به تهران برگردم.
در رکاب اعلیحضرت رضاشاهکبیر در روز معین به طرف کرمان و بندرعباس حرکت نمودیم .اجباراً
برای اختصار آنچه مهم است مینویسم .یک شب در یزد توقف فرمودند و شب بعد به کرمان
رسیدیم .غروب روزی اعلیحضرت رضاشاهکبیر در ایوان جلو عمارت راه میرفتند و من در حضورشان
بودم .رضاشاهکبیر ناگهان فرمودند :فریدون ،متأسفانه سربازی و تانک و توپ برای تو تمام شد.
وقتی به آرژانتین یا شیلی رسیدیم ،مقداری زمین خریداری خواهم کرد و به کشاورزی خواهم
پرداخت و تو باید بجای تانک برای من تراکتور و کمپاین برانی .من عرض کردم با اجازه
اعلیحضرت من فقط تا بندر عباس در رکاب خواهم بود و پس از حرکت اعلیحضرت به تهران
برمیگردم .شاهنشاه برآشفته و صدا کردند :سیاهپوش سیاهپوش! (تیمسار سیاهپوش فرمانده لشگر
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کرمان بودند) او خود را رسانید .شاهنشاه امر فرمودند فوراً به اطالع اعلیحضرت (فرزندشان) برسان
که فریدون باید همراه من باشد و مراتب را به انگلیسها نیز اطالع دهند .روز بعد به رفسنجان،
حاجیآباد و بندرعباس حرکت شد .یک شب در رفسنجان توقف فرمودند .گذرنامه با طیاره Tiger
 Mothفرستاده شد و رسید .این بود که من جزو همراهان شاهنشاه شدم .مستخدمین قبلی بعلت
داشتن و مسئولیت خانواده اجاز خواستند که در رکاب نباشند من از خدمتکار خودم خواستم که همراه
اعلیحضرت بیاید .نام او مهدیخان بود .او صحبت از خانواده خود کرد .به او گفتم؛ اگر قبول کند
مسلماً دربار و اعلیحضرت محمدرضاشاه ،از خانواده او نگهداری خواهند فرمود .مهدیخان گفت در
اینصورت برای خدمتگذاری شاهنشاه حاضرم .و از این ببعد پیشخدمت مخصوص رضاشاهکبیر شد.
قبل از حرکت از اصفهان شاهنشاه که به غیر از ایران به هیچ کشوری عالقه نداشتند ،نظر
واالحضرت شمس و اشرف را پذیرفتند ،آرژانتین یا شیلی را قبول فرموده بودند و طبق اطالع مورد
قبول انگلیسیها نیز واقع شده بود .به این ترتیب در هوای بسیار گرم به بندرعباس رسیدیم.
اعلیحضرت رضاشاه کبیر اصرار داشتند که در گمرک تمام اثاثیه ایشان و خانواده مورد بازرسی واقع
شود تا نگویند که جواهرات سلطنتی را همراه بردند!!!! گمرک با اکراه این کار را کرد .واآلحضرت
شمس و من و شاهپورها شبانه به روی کشتی  BANDRAکه بنا بود شاهنشاه را به بمبئی برساند
سوار شدیم .شاهنشاه قرار شد صبح به کشتی تشریففرما شوند .اعلیحضرت بسیار افسرده دل از
ترک ایران به کشتی در بامداد تشریف آوردند و کشتی به طرف بمبئی حرکت کرد .قرار شده بود که
اعلیحضرت چند روزی (در حدود بیست روز) در بمبئی بمانند تا  CONVOYکه بطرف سانتیاگو در
شیلی حرکت میکرد آماده شود.
به بمبئی رسیدیم .بارها را به باالی کشتی منتقل کردیم و همراه شاهپورها از دور هتل «تاج محل»
را تماشا میکردیم .رضاشاهکبیر در روی صندلی در هوای آزاد نشسته بودند .از دور دیدیم چند
( MTB (Motor Torpido Bootبا عدهای سرباز بطرف کشتی بندرا در حرکتند .تصور کردیم جزو
احترامات است ولی با شگفتی دیدیم سربازان روی عرشة کشتی پستگذاری میکنند .تمام
قایقهای نجات را پائین میآورند .طنابها را جمعآوری میکنند و MTBها «طواف» دور کشتی را
شروع کردهاند .در این موقع متوجه شدیم مردی با لباس سپید و کاله مخصوص مناطق گرمسیری،
با شاهنشاه صحبت میکند .اعلیحضرت فرمودند :فریدون! بیا ببین این آقا چه میگوید .بهحساب
آقای  Skrineبه پارسی به لهجه تند انگلیسی صحبت میکرده که اعلیحضرت هیچ نفهمیده بودند.
من در آن موقع انگلیسی کم میدانستم و درست نمیتوانستم صحبت کنم .لذا به فرانسه که برای
من زبان شناخته شدهای بود پرسیدم؛ آیا فرانسه میدانید؟ به فرانسه پاسخ داد؛ بلی ،من از طرف
نایبالسطنه  Vice-Royهندوستان مأمورم به عرض اعلیحضرت برسانم ،به ساحل نمیتوانند
تشریف ببرند و چند روز باید در همین کشتی بمانند تا کشتی دیگری بنام  BURMAهشتهزار تنی
بیاید و اعلیحضرت و همراهان را به جزیره موریس ببرد .اعلیحضرت سخت برآشفته و فرمودند کار
شما کار دزدان دریائی ( )Piratesاست که در وسط دریا ،ما را متوقف و مسیر ما را عوض کرده ،ما را
به اسارت میبرید!! ضمناًموریس کجاست؟! نقشه آوردند و دیدیم جزیرهای نزدیک  Reunionو
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ماداگاسکار است .مسیو اسکراین گفت من اختیاری ندارم ،فقط مأمور ابالغ امریهای هستم .هر
مطلبی داشته باشید به اطالع ( Vice - Royنایبالسلطنه) هندوستان و دولت انگلیس میرسانم .به
این نحو چند روز در کشتی ماندیم و برای جزیره موریس ،لباسهای نازک و تابستانی و لوازم دیگر
تهیه گردید .در ضمن چون شاهنشاه در بندرعباس تصویب فرموده بودند که من اتومبیل بیوک را بار
کنم .امر فرمودند برای واالحضرت شمس و من یک ماشین هم تهیه شود و روی کشتی بگذارند.
به این ترتیب پس از دو سه روز کشتی آمد ،بدان منتقل شدیم و به طرف جزیره موریس حرکت
کردیم .وقتی به جزیره موریس رسیدیم از دور چنان مینمود که دستگلی بر روی آب است!!!
فرماندار با لباس رسمی حضور شاهنشاه رسید و پیاده شدیم .دو گروهان یکی سربازان سپید پوست و
دیگری سیاهپوست پاسدار تشریفاتی صف بسته بودند .اعلیحضرت شاهنشاه از سربازان سان دید .به
اتومبیلی که حاضر کرده بودند سوار شدند ،ما نیز چنین کردیم و بطرف  VACOASکه باغ بزرگی
با ساختمان مناسبی بود حرکت کردیم .در ضمن یک افسر انگلیسی بنام  Capitan Pick Woedبه
آجودانی اعلیحضرت و رابط معین شده بود.
اقامت در جزیره موریس شروع شده بود .چون عمارت اصلی گنجایش کافی نداشت ،در نزدیکی یک
عمارت پیشساخته شده برای واالحضرت شمس ساختند ،و ایشان و من بهآنجا منتقل شدیم .هر روز
ساعت  5صبح اعلیحضرت بیدار میشدند و به باغ تشریف آورده راه میرفتند .من هم هر روز هر چه
زودتر خود را میرساندم که در حضورشان باشم .در ضمن قدم زدن در باغ اعلیحضرت دائماً یاد
ایران را میکردند .از خدمات خود صحبت میکردند و من بعرض رسانیدم اجازه فرمایند ،فرمایشات
را بنویسم که جنبه تاریخی خواهد داشت .فرمودند؛ بعداً که بجای دیگری منتقل شدیم ،خودم به
شما دیکته خواهم کرد.
از وقایع مهم آنکه یکروز یک هیئت از مسلمانان جزیره شرفیاب شده ،از اعلیحضرت درخواست
میکردند که منبعد به حضور ایشان باید ادای فریضه به امامت ایشان باشد .اعلیحضرت فرمودند از
احساسات شما سپاس دارم ولی من در اسارت انگلیسها هستم و هرحرکت من مشکالت سیاسی
ایجاد میکند .و عذر خواستند .مرتب شاهنشاه نامههایی به حاکم جزیره و اعتراض مینوشتند و
نامهها را به من به پارسی دیکته میفرمودند و من آنها را به فرانسه ترجمه و ماشین میکردم و
بعرض ایشان میرساندم تا امضاء فرموده برای حاکم فرستاده میشد .اعلیحضرت رضاشاهکبیر هر
قدر اصرار کردیم برای گردش در جزیره موریس که زیبا بود با اتومبیل تشریف بیاوردند ،فرمودند
برای گردش به اینجا نیامدهام ،مرا آوردهاند و تا ترک جزیره از این باغ بیرون نخواهم رفت .و این
کار را فرمودند .موقعی که ایران به متفقین پیوست ،والی (حاکم) جزیره شامی ترتیب داده .از
اعلیحضرت دعوت کرد .اعلیحضرت فرمودند شاهپورها و شما (من) برویم .ایشان پس از شام ،برای
یکربع ساعت به منزل حاکم تشریف خواهند آورد .و قرار شد من برگردم و اعلیحضرت را به محل
میهمانی ببرم .چون لباس اسموکینگ مقرر شده بود ،وقتی برگشتم ،شاهنشاه را دیدم ،پیراهن و
شلوار سیاه پوشیده و از پوشیدن «این لباس لعنتی» بسیار ناراحت هستند .من پاپیون را به گردن
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ایشان بستم و با هم به خانه فرماندار رفتیم و همانطور که فرموده بودند بیش از یکربع ساعت
توقف نفرموده ،مراجعت فرمودند.
اقامت ادامه داشت تا اینکه دولت انگلیس موافقت کرد که اعلیحضرت به کانادا تشریف ببرند .و قرار
شد بدواً به آفریقای جنوبی تشریف ببرند و بیست روزی توقف فرمایند تا  CONVOYتشکیل شود و
شاهنشاه را به کانادا ببرد .ضمناً اجازه داده شده بود واالحضرت شمس و واالحضرت عصمت (مادر
شاهپورعبدالرضا) خواهرشان واالحضرت فاطمه و واالحضرت حمیدرضا که شش هفت ساله بودند با
مستخدمین ایرانی که مایل به مراجعت باشند ،یکماه قبل به آفریقای جنوبی و ایران حرکت کنند.
قرار شده بود آقای ایزدی که در خدمت رضاشاهکبیر بود آنان را به ایران برساند .و ضمناً در آفریقای
جنوبی برای توقف بیست روزه ساختمانی اجاره شود تا مجبور به رفتن به هتل نباشند .شبی در
نزدیک ساعت  8بعد از نیمهشب ،مهدیخان آمد و مرا بیدار کرد و گفت اعلیحضرت امر فرمودند
شما شرفیاب شوید .من ناراحت شده تصور کردم کسالتی عارض شده به عجله خود را به اطاق
اعلیحضرت رسانیدم .در را باز کرده دیدم روی تشکی روی زمین نشستهاند و سیگار میکشند.
پرسیدم آیا کسالتی عارض شده است! فرمودند؛ خیر ،کار دیگری دارم .امر به نشستن فرمودند .من
همانجا نزدیک در اطاق نشستم .فرمودند بیا پهلوی من روی تشک بنشین اجرای امر کردم .به
مهدیخان امر فرمودند« :برای فریدون چای بیاور» او چای آورد ولی اعلیحضرت ساکت بودند و
سیگار میکشیدند .پس از تاملی آهسته فرمودند؛ ایزدی مرد خوبی است و مورد کمال اطمینان من
است .عرض کردم همینطور است که میفرمائید .او مردی خدمتگذار صدیق است .فرمودند با وجود
این ،چون جنگ ادامه دارد ،نگران هستم و میل دارم یکنفر از خودمان خانواده و همراهان را به ایران
برساند .عرض کردم غیر از من کسی نیست که بالمانع باشد .فرمودند؛ بهمین جهت میخواهم شما
خانواده را به تهران برسانید و من در خالل این مدت به کانادا رفتهام .به اعلیحضرت (محمدرضاشاه)
خواهم گفت که شما را به کانادا پیش من بفرستد .باین ترتیب قرار شد پس از ششماهواندی من
همراه واالحضرت شمس و همراهان دیگر به آفریقای جنوبی و ایران برویم .وقتی خانواده به تهران
رسیدند در نامهای به حضور اعلیحضرت رضاشاهکبیر عرض کردم همانطور که امر فرموده بودید
بحمداهلل همه به سالمتی به ایران رسیدهاند .در باره خود من چه امری دارید (چون اعلیحضرت پس
از تشریف فرمائی به آفریقای جنوبی آنجا را پسندیده بودند و از ادامه مسافرت به کانادا تا خاتمه
جنگ صرفنظر فرموده بودند)  Capitan Pick Woedهم با تماس با مقامات آفریقای جنوبی در
ژوهانسبورگ خانهای را اجاره کرده بودند .بنابراین من در ژوهانسبورگ نبودهام .فقط در جزیره
موریس بودهام.
اعلیحضرت بهمن نوشتند از شما انتظار دارم ،بهمان نحو و محبتی که بهمن داشتهاید به اعلیحضرت
بهپیوندید و به ایشان کمک کنید .تا پس از جنگ معلوم شود چه خواهیم کرد .به این نحو من در
ایران ماندنی شدم و درجات نظامی را طی کردم .یکسال بهآمریکا رفتم ویک سال هم دانشگاه
فرماندهی و ستاد انگلستان را طی کرده در دانشگاه جنگ ،رکن سوم ستاد نیروی زمینی ،ستاد سنتو،
فرماندهی دانشکده افسری ،ریاست تحقیقات و ارزیابی نیروی زمینی ،معاونت ارتش یکم ،فرماندهی
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ارتش دو و جانشین ریاست ستاد بزرگ ارتشتاران و رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران خدمت کردهام و
شش سال آخر هم به سفارت اسپانیا اعزام شدم( .به عنوان سفیر شاهنشاه آریامهر)
ــ گفته میشود؛ اطرافیان همواره هراسی وصفناپذیر از سختگیریها و خشم رضاشاه در دل
داشتند .قضاوت شما که سالهایی را با ایشان همکالم و همنشین بودهاید ،در این باره چیست؟
تیمسار جم ـ اعلیحضرت رضاشاهکبیر در برابر خانواده نهایت حوصله ،مهر ،نزاکت و ادب را داشتهاند
و نسبت به شخص من بحدی عنایت و مرحمت داشتهاند که چنان دلبستگی به ایشان پیدا کردم و
هنوز هم دارم که به مراتب از پدر خودم بیشتر بود.
اما هراس وصف ناپذیر مقامات و دیگران از شاهنشاه صحت دارد .اعلیحضرت رضاشاهکبیر ذاتاً
مهربان بودند و به پیشخدمت خاص خود که دائماً شوخی میکردند مرتب اضافه حقوق میدادند.
اعلیحضرت رضاشاهکبیر غفلت و تنبلی و «ولنگ و واری» را هیچگاه از هیچکس پذیرا نبودند.
اعلیحضرت رضاشاه برخالف محمدرضاشاه مسئولیت میدادند (اختیارات میدادند) و فقط اجرای
کامل و صحیح ماموریت را میخواستند ،هیچگاه در نحوه اجرا دخالتی نمیکردند( .برخالف
اعلیحضرت محمدرضاشاه)
ــ برخالف هراسی که گفته میشود اعضای دولت و مسئولین از اعالم فشار دولت انگلیس و
شوروی مبنی بر استعفای رضاشاه به وی داشتند ،اما هنگامی که نخستوزیر وقت محمدعلی فروغی
این موضوع را با ایشان در میان گذاشت ،آن را در آرامش پذیرفتند ،بعد هم از فروغی خواستند متن
استعفا را برای امضا آماده نماید .آیا این عکسالعمل رضاشاه حکایت از تسلیم در برابر سرنوشت
داشت .آیا هیچگاه در دوران تبعید در مورد آن لحظات و دلمشغولیهایشان با شما صحبتی کردند؟
تیمسار جم ـ اعلیحضرت رضاشاهکبیر در باره منافع و مصالح ایران با هیچکس و هیچ مقامی
مماشات نمیکردند ،همانطور که قبالً هم نوشتم ،حاضر بودند در صورتیکه متفقین اجاره حمل
وسایل را بدهند و دخالتی در کارهای ایران نداشته باشند با آنها کنار بیاید ولی متفقین خواهان چیز
دیگری بودند .شاه را تهدید کردند که تهران را اشغال و بمباران خواهند کرد .آنگاه رضاشاه تصمیم
گرفتند برای احتراز از این مصیبت سلطنت را به فرزند خود واگذار کنند و خود از صحنه خارج شوند.
ــ اساس ًا مهمترین دلمشغولیهای رضاشاه در تبعید چه بود و از چه موضوعاتی بیشتر سخن
میگفتند؟
تیمسار جم ـ اعلیحضرت رضاشاهکبیر در تمام مدت اقامت در موریس شب و روز از ایران صحبت
میکردند .دلنگران اوضاع ایران بودند و میفرمودند؛ با جان کندن و هزار گونه تحمل سختی ایران
را متحول کردم ،نکند که خراب شود!!!
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ــ میدانیم رضاشاه به عمران و آبادی و تجدد و نوسازی ایران توجه بسیاری داشت .با چنین
روحیهای ،وقتی رضاشاه وارد ژوهانسبورگ شد که شهری مانند شهرهای اروپائی زنان در آن آزاد و
همپای مردان در کلیة عرصههای اجتماعی حضور داشته و در لباس سربازی و افسری ،پشت رل
تاکسیها و کامیونها همه جا دیده میشدند ،چه واکنشی از خود نشان میداد .از برخوردها و
عکسالعملهای ایشان در این زمینه چه خاطراتی دارید؟
تیمسار جم _ رضاشاهکبیر برای ایران همه گونه ترقی و پیشرفت را آرزو میکردند و از دیدن
آفریقای جنوبی و ترقیات آن بسیار در شگفتی شدند .ولی همیشه میفرمودند من حتی اقامت و
زندگی در حاجیآباد (در راه بندعباس) را به بهترین جای دنیا ترجیح میدهم.
ــ رضاشاه در مقطع حساس تاریخی و در دوران اقتدار خود بارها از اعتماد بهپشتیانی مردم از
اقدامات اصالحی سخن گفتهاند .یکی از برجستهترین آن مقاطع ،هنگام لشگرکشی به خوزستان و
به منظور سرکوب شیخخزعل بود .اما هنگام استعفا از مقام سلطنت و ترک اجباری ایران ،به نظر
میرسد این رابطة دوطرفه اعتماد و پشتیبانی آسیب فراوان دیده و شاه دیگر برآن تکیه نمیکند .آیا
بعدها در این باره یعنی احساساشان نسبت به ملت ایران سخنی به میان آوردند؟
تیمسار جم ـ مسلم است که تعصب ،جهل مردم ایران عامل اصلی پیروزی شورش بوده است
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فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

رضاشاه محصول انقالب مشروطه بود
پرفسور گوئل کهن
مهر 1323
مطبوعات نمایة حقایق تاریخ
ــ دکتر کهن ،عالقمندان به تاریخ یکصدسال گذشته با آثار شما در مورد ارتباطات و تاریخ
مطبوعات و سانسور در ایران آشنا هستند .ما در این میان شنیدهایم که شما سالهاست روی دورهای
مشغول به کار هستید که اخیراً از آن دوره بهعنوان سالها یا دورة «رضاشاهی» نام میبرند .چه
جنبههائی از این دورة تاریخی نظر شما را جلب نموده است با توجه به اینکه رشتة آکادمیکی شما
فنی و مهندسی است ،آیا تحقیقات شما در این دوره ربطی هم به زمینههای دانش آکادمیک شما
دارد؟ پرسش دیگر ما این است که شما در بررسی و کار روی این دورة مشخص تاریخی یعنی تاریخ
مشروطه و دوران رضاشاه تنها نیستید .در این سالها یک رویکرد گستردهای از سوی تعداد قابل
توجهای از مورخین ،محققین و بعضاً حتی دستدرکاران ادبیات به این دوره مالحظه میشود ،دالیل
این رویکرد را شما چه میبینید؟
دکترگوئل کُهن ـ البته آن زمینهای را که اشاره کردید در اصل بخشی از کاری بوده است که من
تاکنون دنبال کردهام .من تاریخ را از زاویة تحقیقات و مطالعات دانشگاهیام یعنی درکنار کار اصلی
دانشگاهی خود در زمینة مدیریت مهندسی و مطالعات راهبردی ـ تکنولوژیک دنبال میکنم که خود
جای بحث دیگری دارد .کار بر روی دورهای که شما نام بردید ،برای من از دو جنبه مطرح است؛
یک جنبه کار تحقیقی در مورد تاریخ مطبوعات یعنی بررسی این زمینه از زمان تولد روزنامه بعنوان
مهمترین عنصر مدنیت در دورة قاجار یعنی از همان آغاز فرهنگ نوینِ ارتباط جمعیِ نوشتاری که به
این دوره مربوط میشود .و جنبة دیگر به نگرشی که من بدرستی یا به غلط در چهارچوب آن بخش
از تحصیالت آکادمیک خود که در زمینة فنی ـ مهندسی داشتهام ،باز میگردد .بنابراین بررسی این
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دورة تاریخی از سوی من صرفاً جنبة مطالعات تاریخ مطبوعات یا تحوالت اجتماعی موجود در آثار
قبلیام را ندارد بلکه به موازات و در کنار آنهاست .کار تحقیقات امروز من در چارچوبی فراگیرتر،
روی محور و موضوع توسعه به مفهوم عام ،یعنی توسعة فکری و صنعتی یا توسعة نهادهای مولدة
اجتماعی در این دوره متمرکز است؛ با این توضیح که عالوه بر درگیریام با علوم نوین مدیریت
مهندسی و تدوین استراتژی و توجه به سیر تحول آن در روند تاریخی ،همچنین در ادامة مطالعات
گذشته روی تاریخ مطبوعات ،تاریخ احزاب ،جنبشهای سیاسی ،نوع تفکر و اندیشهورزی مردم و
توجه به ساخت حکومتها و تحوالت اقتصادی ،به دوران سیدضیاء ،رضاخانمیرپنج و سردارسپه و
سوم اوت  1899خورشیدی رسیدم و یک دورة حدود دو دهه و اندی پیش از این را بررسی کرده
بودم که حاصل آن دو جلد کتابی است که در مورد تاریخ سانسور در مطبوعات منتشر شد .امّا در
ادامة سیر مطالعات دورههای مختلف تاریخی به دورة رضاشاه رسیدم .در این دوره عالوه برتوجه به
مسائل مربوط به ارتباطاتجمعی و همچنین نکاتی که پیشتر ذکر کردم در عین حال و ضمن
مطالعاتم به موضوع دیگری برخوردم که در چهارچوب کار قبلی نمیگنجید و با آن متفاوت بود و
بیشتر در چهارچوب بحثهای تخصصی زمینههای آکادمیک یعنی صنعت ،توسعة اقتصادی،
تکنولوژی و مانوفاکتورها قرار میگرفت .به این مفهوم که من متوجه شدم این درست است که دورة
مشروطیت دورة پراهمیتی در تحول تاریخی سیاسی معاصر است و بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی
داشته ،امّا در عین حال مطالبات معین مادی را هم مطرح میکرده که دارای جنبههای اقتصادی،
توسعهای و مولده را نیز در بر داشته است .خواستهائی مانند برابری ،برخورداری از مواهب زندگی و
برخورداری از حداقلها و نیازهای زندگی انسانی! یا هنگامی که از برابری زنان سخن گفته میشد
طبعاً این برابری ناظر بر برابری زنان و مردان در مشاغل یا استخدام هم مطرح بود .در اینجا بود که
متوقف شدم :توقف به این معنا که دیدم مفهوم مطالبات در مشروطه تنها در بُعد سیاسی از جمله
آزادی بیان ،قلم ،تحزب ،پارلمانتاریسم و شعارهای صرفاً فرهنگی ـ سیاسی خالصه نمیشود بلکه
دستاورد پیشرفتهتر آن طرح مسئله تولید و توسعة همه جانبة کشور است .به اعتقاد من ،بر اساس
نظریهها و تئوریها ،توسعه هر کشوری یا هر ملتی برای دستیابی به مواهب سیاسی ـ اقتصادی و
اجتماعی طبعاً به یک حداقلی از توسعه ملی نیازمند است.
در این زمینه به واقعیتهای درخور توجهای در هنگام ورق زدن مطبوعات سال  1311خورشیدی
دست یافتم .در این باره ابتدا الزم است توضیحی از نحوة کار بدهم .در زمینه کارهای تحقیقیام
ناگزیر از مراجعه به منابع دست اول هستم ،یعنی چه؟ یعنی منابع و اسنادی که مربوط میشود به
حکومتها وگروههای سیاسی و آنچه در مطبوعات دورههای تاریخی مورد نظر درج شده است .یک
بخشی از کار جستجوی اسناد رسمی و غیررسمی و ورق زدن این مطبوعات در کُنج کتابخانهها و در
آرشیوهای پرگردوغبار و مخازنِ نگهداری مطبوعات قدیمی است! ما که متأسفانه سیستمهای مدرن
آرشیو الکترونیکی نداریم که پای کامپیوتر با فشار یک تکمه با گزینش یک واژه به اطالعاتی که
میخواهیم دست یابیم .چنین چیزی را ما آن زمان نداشتیم ،االن هم البته نداریم! بنابراین من
ناگزیرم پروندهها را بازبینی کنم و به موازات آن روزنامهها را ورق بزنم .البته موضوع دسترسی به
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بایگانیها و اسناد در سازمانهای دولتی و محدویتها و مشکالت موجود در این راه متاسفانه خود
بحث مفصلی دارد که فرصت دیگری را میطلبد .در ادامة این کار ،تحوالت یا زمینهسازیهائی را
که از  1311به بعد مالحظه کردم ،بشدت مرا تحت تأثیر قرار داد .یعنی انواع و اقسام مطالبی که به
زمینهها و جهتگیریها یا پیششرطهای یک توسعه همه جانبه ملی و توسعه بخش مولد ،اشاره
داشت ،نظرم را جلب کرد و مجبور شدم توقف بیشتری روی آنها بکنم .بویژه آنکه به یکباره تعداد
روزنامهها و مجالت بشدت تغییر کرد ،انواع آنها ،محتوای آنها و حتی کیفیتها تغییر کرد .اصالً
نوع چاپ و ساختار ،حتی در زمینه تکنولوژی چاپ هم متوجه شدم که اینها تغییر یافتهاند ،دیگر با
چاپ قبلی یا صحافی قبلی نیست .نه تنها تکنولوژی بکار گرفته شده کیفیت چاپ را تغییر داده و
امکان صحافی دگرگونهای را بوجود آورده ،بلکه باعث شده که سهولت در دسترسی نیز بیشتر شود.
یعنی سهولت دسترسی به انواع و اقسام روزنامهها و مجالت .بویژه روزنامه و مجالتی که از نظر
موضوعی ما قبالً از آنها برخوردار نبودیم .مثالً مجالت مربوط به صنعت ،مربوط به اقتصاد یا
فالحت ،آموزش وپرورش و جنبش زنان که قبل از این تاریخ به آنها برنخورده بودم .حتی جالب
است که در این دوره به مجلهای برخورد میکنید که در سال  1311خورشیدی که مربوط به امر
بهداشت است یا مربوط به تعلیم و تربیت همگانی است .خوب اینها نه تنها منابعی است که کار
پژوهشگر را در زمینة تحوالت بیشتر میکند و وقت او را بیشتر میگیرد ،بلکه مطالبی که در این
مطبوعات یعنی منابع دست اول وجود دارد و گسترهای که در این دوره فراهم شده بسیار بسیار
وسیعتر است .چشماندازی را در جهتها و ابعاد گوناگون نشان میدهد ،در جهت صنعت ،نظامیگری،
جهت بهداشت ،حقوق زنان ،در جهت روابط خارجی ،تجارت بینالمللی ،دانشگاه و دانشگاهی بودن،
کارهای آکادمیک که هیچ یک قبالً وجود نداشت ،در زمینة سوادآموزی و حتی راهسازی و
جادهسازی و انواع و اقسام مطالبی که میتواند در یک سیستم یا یک نظام توسعة همه جانبه ،محقق
را برای تجزیه و تحلیل درگیر نماید.
این بود که من از  21ـ  1321که جلد دوم کتاب تاریخ سانسور در مطبوعات منتشر شد و بعد نایاب
شد و دیگر اجازة چاپ نیافت .بعد هم من امکان تجدید چاپش را پیدا نکردم ،از آن زمان همچنان
روی دورة رضاشاه باقی ماندهام .البته یکسری مسائل و محدودیتهای دیگری نیز وجود داشته که
نتوانستهام مجلدات بعدی را منتشر نمایم .در داخل پرانتز باید اشاره کنم که در این فاصله به
موضوعات دیگری هم برخوردهام که تاریخ دربارة آنها سکوت کرده است بعنوان مثال مسئله
پوالدین است .سرهنگ محمودخان پوالدین که نظامی فرهیختهای بود که خدمات بسیار ارزندهای
را هم در دورة پس ازمشروطیت و هم در دوره مهاجرت در خالل جنگ یکم جهانی انجام داده است.
امّا به یکباره ایشان با تعداد دیگری دستگیر میشوند .او خیلی زود اعدام میشود و برادرش تا
شهریور  1381در زندان میماند همراه وی چندی بعد فرد دیگری هم اعدام میشود ،نمایندة مجلس
پنجم فردی بنام هایم که نمایندة کلیمیها و مرد دانشور و زباندانی بود .گرچه اشاراتی در اینباره
وجود دارد امّا کامالً معلوم نیست که به چه دلیل و به چه ترتیب این وقایع پیش میآید .اینها هم از
نکاتی بود که باعث توقف من روی این دوره شده است.
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ــ بعبارتی که شما توضیح دادید ،پروسه کار تحقیقی شما در زمینة تاریخ مطبوعات ،بطور اتفاقی
شما را با تحوالتی از  1311خورشیدی روبرو میسازد که عرصه آنها بسیار گسترده بوده و دامنهاش
به همة ابعاد جامعه و عرصههای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگ ،صنعت ،بهداشت و...
میرسد .در اثر این دریافت جدید ،به این نتیجه رسیدهاید که باید در مورد این دوره کار اساسی ،ویژه
و متمرکزی صورت گیرد!
دکترگوئل کُهن ـ بله کامالً! فقط نکتهای را باید اضافه کنم؛ وقتی من اسناد و روزنامهها یعنی منابع
دست اول را ورق میزدم ،چیزی که از سال  1311خورشیدی به بعد یکباره مرا جذب کرد ،این بود
که مطالب صرفاً موضوع درگیریهای سیاسی ،حزبی و فرهنگی نیست ،بلکه نشانههائی را در متن
مطبوعات در محتوای اسناد مالحظه میکنید که با دورة قبلی کامالً متفاوت است ،ماهیتاً متفاوت
است .هر خوانندة بیطرفی که مطبوعات پیش از  1311را دیده باشد و به این دوره هم نظری
بیاندازد ،بعقیدة من متوجه خواهد شد که مطالبی که از  1311به بعد مطرح میشوند ،اصالً یک
بُعدی و دو بُعدی نیستند بلکه همه جانبهاند .به عنوان نمونه میبینید که در مورد مسئلة خرید
هواپیماها یا انواع هواپیما (هواپیمای مشقی ،آموزشی و موضوع مقایسة آنها )...صحبت و بحث
میشود .گفتنی است که تجهیز ناوگان نوبنیاد هوایی طی یک دورة بسیار کوتاه تا به آنجا میرود که
تنها در سال  1318خورشیدی یکباره  181هواپیما به تعداد اندک هواپیماهای مشابه پیشین افزوده
میشود .اینجاست که فکر میکنم جای تأمل دارد و پژوهشگر موظف است بنشیند و اینها را
مطالعه نماید.
ــ البته این تجربة خاص شما یا محققینی نظیر شماست که در ضمن بررسی تاریخی به حقایق
دیگری نیز دست مییابند .امّا پرسشی که در مورد ابعاد گستردة رویکرد به این دورة تاریخی در
پرسش اول طرح کردیم ،همچنان باقی است .فکر میکنید عامل اصلی این رویکرد گسترده چیست؟
دکترگوئل کُهن ـ عامل اولیه ،میتواند تعصبگریزی ،فراخ نگری و ساختار منطقی باشد در ذهن
محققی که جویای یافتن ،پی بردن بدون پیشداوری است .به اعتقاد من این پروسه و تجربة کار
شخصی بیشتر در خور توجه است ،زیرا بدون هرگونه پیشداوری به حقایقی در حین بررسی برخورد
کردهام که بیتردید این میتواند دقیقتر و با واقعیتها نزدیکتر باشد .در مورد این دوره متأسفانه
بیانصافی شده و در انعکاس روند تحوالت این دوره ،با نظرات آغشته به تعصب ،سوءنیت و
تنگنظرانه برخورد شده است .برای محقق بیطرف و خواهان کشف واقعیت جای تأمل بیشتری
وجود دارد .البته این بدان معنا نیست که من از این دوره هیچ شناختی نداشتهام ،حتماً داشتهام .شاید
هم این بیانصافیهای تاریخی که نسبت به این دوره صورت گرفته ،مرا بیشتر در این دوره نگه
داشته است .بدین معنا که متوجه شدهام ،اغلب گزارشگران تاریخ با تک بُعدینگری و دستبردی در
آن ،واقعیتها را آنطور که بود انعکاس ندادهاند .سعی شده با ابر سیاه و جنبه منفی دادن به حقایق
پردهپوشی یا منفیبافی شود .البته به این معنا نیست که در آن دوره مشکالت یا انحرافاتی و یا
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خطاهایی وجود نداشته امّا این تمام واقعیت نبوده است .همه مسائل طرح نشده است .همین جا بود
که من بعنوان یک ایرانی مؤمن به امانتداری در گزارش حقایق تاریخی ـ اجتماعی ،بشدت ناراحت
شدم .چرا که معتقد به صداقت در گزارش تاریخ و پدیدهشناسی و رابطه شناخت علت و معلول در
تاریخ هستم .انسان محقق درهنگام گزارش تاریخی خود باید سعی نماید در آن شرایط تاریخی قرار
گرفته و بعد قضاوت کرده یا رأی دهد .در چارچوب متدولوژیک ،اگر ما این دوره را یک سیستم در
نظر بگیریم ،میدانیم که در یک سیستم مجموعه عواملی که بهم پیوستهاند ،در جهت یک هدف
مشخص حرکت میکنند .اگر از این تعریف بسیار ساده از سیستم بعنوان متدولوژی خود استفاده کنم
و در نظر بگیریم که  inputیا دادههای ما به این سیستم در سال  1311چه بوده و در output 1381
یا ستاده ما از آن چه بوده ،معتقدم اینجاست که شما میتوانید رأی خود را صادر کنید .بعبارت دیگر
باید در نظر گرفت ما در  1311کجا ایستاده بودیم و بعد در  1381در کجا؟ در واقع ،این ایستگاهی
است که هم مسافرانی از ایستگاههای قبلی به آن وارد میشوند و هم مسافرانی که مقصدشان
ایستگاههای بعد است .سرنشینی که به ایستگاه  1381میرسد نمیتواند از ده بیست ایستگاه قبلی
به یکباره به این ایستگاه رسیده باشد .چگونه ممکن است بیمشاهدة مسیر راه ،سنگالخها و یا چراغ
قرمزها و تصادفات و سیلوارههای جادهای را ببیند اما به جادة صیقلی اسفالته و امنیت جادهای،
نشانهگذاریهای راهنمائی و انضباط ترافیکی ،امکانات ایمنی و وجود تعمیرگاهها یا مکانیکهای
بینجادهای توجهای نداشته باشد؟ حتی مهندسین درگیر در عملیات راهسازی و صفوف عبوری
غروربرانگیز دختران و پسران مدرسهای در کنار مسیر عبور خود را نبیند! در شرایط معمولی ،این
ندیدنها امکان ندارد .به بیان سادهتر ،تنها زمانی یک مسافر منصف نمیتواند مشاهدات عبوری خود
را پیش از رسیدن به ایستگاه گزارش کند که در این سفر یا عینک سیاهی به چشم داشته یا
پنجرهها با پردة ضخیم و تیره پوشانیده شده و یا متاسفانه نابیناست و یا سراسر ،طی این سفر به
خوابی عمیق فرو افتاده بوده است .در یک نظام ،در یک سیستم باید مجموعة عوامل در نظر گرفته
شود .همانطور که شما در یک کارخانه برای تولید یک محصول ،مواد متفاوت را میدهید ،تحت
شرایط ،فشار ،آتمسفر ،حرارت ،کاتالیزاتورها و بقیة عوامل مربوط به آن فرآیند تولید ،محصول خود را
بدست میآورید و بعد براساس کیفیت و چگونگی آن محصول شما کار سیستم را ارزیابی میکنید.
بنابراین نمیتوانید تنها حرارت یا بعنوان مثال یک مادة اولیه موجود در آن را در قضاوت در نظر
بگیرید ،باید مجموعة آن را در نظر گرفت .بنظر من در مورد قضاوت درباره این دورة  81ساله چون
در واقعیتهای آن کجاندشی و اعمال نظر و حتی دستبرد صورت گرفته ،به همین دلیل اغلب کُتبِ
موجود بسیار غیرمنصفانه و یکجانبه است.

مطالبات تاریخی و عوامل انحراف
ــ ما هم فکر میکنیم در عمل از همین روش استفاده کردهایم .به این معنا که در کار فراهم نمودن
این شمارة ویژه که به یک دورة  35سالة تاریخی میپردازد و طبعاً شخصیت محوری آنهم رضاشاه
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است ،ابتدا به ساکن از طرح یک مجموعه پرسشهائی آغاز کردیم که فکر میکنیم این پرسشها
در فضای فکری ایرانیان موج میزنند ،پس باید به آنها پرداخته شود .یکی از اساسیترین
پرسشهائی که ما به آن برخوردیم این است که اساساً ما در نهضت مشروطه چه میخواستیم و
مطالبات چه بود .و بعد باید ببینیم برای تحقق این مطالبات ـ که اگر متحقق میشد یا شده باشد،
حکایت از پیروزی جنبش مشروطه میکند ـ چه امکانات مادی و انسانی در اختیار داشتیم؟ یعنی اگر
اینجا بخواهیم از متدولوژی شما در طرح پرسش استفاده کنیم ،باید ببینیم این مطالبات چه بود و
برای تحقق و بدست آوردن آنها بصورت یک محصول تولید شده ،در این پروسة تولید ما به چه
شرایط یا فاکتورها یا عوامل دیگر تولید نیاز داشتیم ،آیا دارای همة آنها بودیم یا نه یا اینکه اگر
نبودیم ،چگونه آنها را فراهم آوردیم؟
دکترگوئل کُهن ـ در تشخیص مطالبات در تاریخ ایران یک نقطه عطفی وجود داشت .آنهم وجود
عباس میرزا است .این فرد یکی از کسانی بود که به تفاوت فاحشی که میان موقعیت اجتماعی ـ
اقتصادی و سیاسی ایران و کشورهای پیشرفته وجود داشت پی برد .در این اکتشاف ،پیروزیهای
گسترده و کشورگشائیهای ناپلئون بسیار نقش داشت .بعد پیشرفت ژاپن و موفقیت آنها در شکست
دادن روسیه .برای گروه محدود روشنفکران و افراد باسواد آن دوره ،خیلی عجیب بود که چگونه
روسیه تزاری به این بزرگی و قدرتمندی از ژاپن شکست میخورد .اینها پرسشهائی بود که در
ذهن این گروه یعنی روشنفکران و نخبگان آن دوره شکل گرفته بود .آنها با مقایسهای که میان
ایران و دیگران انجام میدادند هرچه بیشتر متوجه عقبماندگی ایران میشدند .و در پاسخ به این
عقبافتادگی هم مسئله تجدد و پیشروی بسوی رشد و توسعه و پیشرفت را مطرح کردند.
از همین جاست که اعزام به خارج را ترتیب میدهند .گروهی برای تحصیل به فرانسه میروند .در
آنجا میرزاصالح شیرازی را میبینند که بجای اینکه در رشته تعیین شده تحصیل کند به موضوع
چاپ و چاپخانه عالقمند میشود .روزنامههای آنجا را میبیند ،مالحظه میکند که در آنجا هر روز
محصولی به خیابانها میآید و در مغازهها ارائه میشود که به آن  Newspaperمیگویند .از طرف او
این محصول عامل ترقی ،اطالع ،آگاهی و رشد ارزیابی میشود .از چگونگی فرایند تولید آن تجربه
میآموزد و با فن چاپ آشنا میشود .به همین دلیل وقتی هم به ایران برمیگردد ،میرود به دنبال
تولید چنین محصولی و نامش را هم از ترجمه تحت اللفظی همان  Newspaperگرفته و میگوید؛
«کاغذ اخبار» .این نخستین روزنامة فارسی است که در ایران منتشر میشود .از همان موقع هم
میبینیم که مطالبات مشروطه در زمینه تجددخواهی نیز بر بستر حجم رو به گسترشِ انتشارات جلو
میرود .حتی اعتمادالسلطنه خود مسئول تنظیم و کنترل روزنامهها میشود و من در جلد یکم کتابم
از ایشان بعنوان وزیر انطباعات که سانسور را هم ایشان دنبال میکرده ،یاد کردهام .خود این آقا هم
کتابهای بسیار ارزشمندی را در زمینه تاریخ و تحوالت اجتماعی اروپائیان ترجمه کرده است .و
نهضت ترجمه به این صورت شکل میگیرد ،با وجودی که ما در آن زمان افراد باسواد یا افراد
زباندان خیلی کم داشتیم .بنابراین نخستین پرسشی که طرح میشود این است که چرا عقب
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افتادهایم! بویژه در مسافرت دوم ناصرالدین شاه ،گروهی که همراه وی بودند ،سعی میکنند ،آنچه
راکه در غرب میگذرد به وی نشان دهند .بعد هم تالش میکنند فضای بستة ایران را از طریق
انتشارات ،آوردن نهادهای مدنی با سنبلهای تجدد ،باز کنند .به اعتقاد من شعار یا مطالبهای که
برای نخبگان ما مطرح بود ،این بود که جبران این عقبماندگی و رسیدن به شرایط نوین مستلزم
رفتن از یک سیستم بسته به یک سیستم باز است ،تا بتوان جامعه را به طرف مساوات ،آزادی،
پیشرفت سوق داد .مراد از مساوات مفهوم گستردة آن در پهنة عدالت اجتماعی و امکان برخورداری
آحاد ملت از امکانات موجود و مواهب طبیعی میبود .به همین علت است که شما میبینید ،همین
که فراماسونری مطرح شد ،بسیاری از نخبگان ما به آن جلب میشوند زیرا شعار برابری ،آدمیت و
تجدد را طرح میکند ،هرچند این مجموعه بعداً از بسیاری جهات در جهت انحرافی گام برمیدارد.
ولی در آن هنگام شعارش با ذهنیت ایده آقایان میخواند .مساله زنان در آن دوره بسیار مطرح بود.
روشنفکران میدیدند که نیمی از افراد جامعه محکوم به جدا بودن از متن اصلی جامعهاند که این امر
اهمیت مسئله مساوات میان افراد را مطرح میسازد .بعد بتدریج شعارهای عدالتخواهی و ظلم و ستم
فئودالیسم ریشهدار مطرح میشود .و به تبع آن دو نوع استبدادی که در آن زمان وجود داشت .یکی
استبداد سیاسی و دیگری استبداد مذهبی که باهم و در کنار هم حرکت میکردند و منافع همدیگر را
هم مورد حمایت قرار میدادند .البته بخشی در یک زمان نسبت به دیگری قویتر میشد و در زمانی
دیگر برعکس آن دیگری پرزورتر .شعار عدالتخواهی نیز در مقابله با ایندو شکل میگیرد.
ما متأسفانه در درک این همراهی به کجراهه رفتیم! در فهم این آلیاژی که بین دو حاکمیت
بهمپیوسته یعنی حاکمیت مذهبی و سیاسی وجود داشت .من معتقدم ما هنوز هم دچار مشکل فهم
درست قضیه هستیم .یعنی فهمی که بتواند این دو مقوله را از هم تفکیک کند .به دلیل همین فهم
نادرست ،در آن زمان سعی شد یک گسترش یا توسعه سیاسی در چهارچوب مفاهیم مذهبی قالب
گرفته شود .در این دوره میبینیم که مفاهیم اصلی دمکراسی غربی ،تجدد غربی ،مفهوم واقعی یا
جوهرة مساواتی که در آن زمان در غرب مطرح بود ،گرفته نمیشد یعنی ظاهر این مفاهیم از غرب
گرفته شده و نه باطن و محتوای آن بنابراین حاصل این برداشت ملغمهای میشد تهی از مبداء و
مختصات زادگاهی خود .بطوری که چه بسا ماهیت آن مفهوم اصلی ،بالکل تغییر میکرد .البته کمی
بعد برای شناخت و درک درست آن مفاهیم گروههای کوچکی شکل گرفتند مثل تقیزاده و گروه
روشنفکران برلیننشین که سعی میکردند ،مضمون واقعی این مفاهیم را به همان صورت که در
غرب وجود داشت باز کنند .امّا متأسفانه روشنفکران آن زمان در بخش بزرگتری دچار این کج فهمی
بود و سعی میکردند با آشتی میان صورت آن اصول با مضامین سنتی و دینی اسالمگرایانه این
مفاهیم گرفته شده از غرب را تغییر و تفسیر کنند ،که این امر به نوعی به قلب ماهیت انجامید.
هرچند در دورة کوتاهی بعد از استبداد صغیر آن مطالبات توانستند در جایگاه خودشان مطرح شوند،
امّا این کج فهمی تا سالهای  1311خورشیدی ادامه مییابد .بعد که رضاشاه میآید ،بدون هرگونه
رودربایستی با همة محدودیتهائی که در جامعه با آنها روبروست ـ با موانعی که نه تنها از طرف
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سنتگرایان و مذهبیون بلکه از طرف همین روشنفکران ایجاد میشود ـ اما سعی میکند به دقت
سیاست را از مذهب جدا کند .رویهمرفته در عمل مالحظه میکنید در این زمان حرکتی منطقی در
جهت توسعه را آغاز میکند و مفهوم اصلی تجدد میرود که در بستر مناسب خودش قرار گیرد.
ــ این کج فهمیها چقدر در عدم دستیابی به سایر مطالبات جنبش مشروطه نقش داشته است؟
بعنوان نمونه خواست استقالل که یکی از خواستههای نخستین جنبش بود .مجلس اول نیز تالش
میکند در همان گام نخست در جهت دستیابی به استقالل اقداماتی بکند .بهعنوان مثال؛ استقراض
خارجی که یکی از عوامل مهم وابستگی سیاسی و اقتصادی کشور به بیگانگان بود ،را بصورت منع
قانونی تصویب میکند .بعدها بهتدریج مسئله استقاللطلبی بهصورت نوعی ستیز با غرب درمیآید.
اساساً حضور کشورهای قدرتمند غربی و رفتارشان در ایران که بعضاً به حق زمینة پیدایش کینه و
نفرت به آنها بوده است ،تا چه میزان پایة پیدایش تفکر غربستیز میشود؟
دکتر کُهن ـ ما در بحثمان صحبت کردیم که بیشتر روی عوامل داخلی تکیه کنیم .ولی مشخص
است در تجزیه و تحلیل این دوره نمیتوان تأثیر این دخالتها را ندیده بگیریم و آنها را کم تأثیر
بگیریم .به اعتقاد من اینها اتفاقاً از جنبههائی در این جهتگیریها تأثیر داشتهاند ،آنهم تأثیر غالب.
گروههای معروف به آنگلوفیل یا روسفیل در بخشهای گوناگون سیاسی در حقیقت در درجة
نخست منافع و اولویتهای خود را دنبال میکردند .امّا با تمام اینها در مقاطعی از تاریخ ملتهای
کشورهای عقبافتاده یا عقب نگه داشته شده یا (به مفهوم امروزین ملتهای در حال رشد) ...یک
همخوانی سیاسی پدید میآید .بدین معنا که در مقاطعی از تاریخ سیاسی ـ اجتماعی کشورها ممکن
است هماهنگی و همجهتیای میان منافع این ملتها و این کشورهای پیشرفته پدید آید .بعنوان
مثال در هنگام مشروطهخواهی ،منافع دولت پادشاهی انگلیس با بخشی از تجددخواهی ما میخواند.
در حالی که با روسیه تزاری اینطور نبود .روسها نقش بسیار عمدهای را در تعطیلی موقت
مشروطیت و در به توپ بستن مجلس یکم و بسته شدن آن و در بازگشت استبداد صغیر بر عهده
داشتند .بنابراین میتوانیم بگوییم؛ در «یک ساعت تاریخی» ،منافع ما با آنچه که انگلیسیها دنبال
میکردند انطباق داشت .طبعاً انگلیس بدنبال آوردن دمکراسی به ایران نبود ،تنها میخواست با توجه
به شرایط موجود ،منافع مالی و سیاسی خود را راحتتر دنبال کند .در پیروی از همین منافع است که
بعدها با تاخت و تاز آنها در جنگ جهانی اول با جریان قرارداد  1919میالدی روبرو میشویم.
کشورهای دیگری هم بودند نظیر عثمانیها و بعد آلمانها هر یک سعی میکردند در جهت پیشبرد
منافع خود در سیستم اداری ،سیاسی و حتی اندیشهورزی ما نفوذ داشته و یارگیری کنند .بنابراین
عوامل خارجی و در رأس آنها روسیه و بریتانیایکبیر بودند که خط فکری و اندیشهورزی ما را
تحت تأثیر خود قرار دادند .با همه اینها چه بسا در برههها و در زمانهای تاریخی ،این منافع همسو
در میآید .نمونه دیگر از آن «ساعت تاریخی» شرایطی است که در آن کودتای اسفندماه سال
 1899خورشیدی اتفاق میافتد .در اینجا هم آن ساعت و یا تالقی زمانی است که منافعی را که
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انگلیس دنبال میکند و منافع ما روی هم منطبق میشود .امّا این تطابق ابدی نیست یعنی به این
معنا نیست آنچه که اتفاق افتاده ،کماکان در جهت منافع انگلیس ادامه پیدا کند .این امر بستگی به
آن عوامل داخلی دارد که چگونه این روند را پیش میبرد و چگونه بتواند در این معادالت جهانی،
معادالت پیچیدة استعماری بازی کند .بعنوان نمونه برآمدن رضاشاه را در نظر بگیرید که نتیجه یک
همسوئی و انطباق منافع ایران و انگلیس است .امّا در ادامة روندها و حوادث سیاسی میبینیم که
مجموعة حرکت و کنش و واکنشها همجهت با منافع انگلیس نیست .در دورة مشروطیت هم
میبینیم در «لحظهای» این انطباق در مواجهه با جنبش آزادیخواهی و عدالتخواهی ایجاد میشود.
اما بعد که عقربة ساعت از این همخوانی زمانی دور میشود ،این انطباق نیز قطع میشود .اگر به
دورة پیش از کودتای  1899و ظهور سردار سپه برگردیم آشکارا مشاهده میکنیم همین که
انگلیسها نتوانستند به نتایج مطلوب خود برسند ،قرارداد  1919را میآفرینند .بعد هم که قرارداد
موفق نشد میآیند از حرکتی ،خواستهای یا فرآیندی که در حال شکلگیری بود یعنی ضرورت ایجاد
یک دولت نیرومند درآن «ساعت تاریخی» حمایت میکنند .البته این درهمتنیدگی ،در ادامة حرکت
به جای خود باقی نمیماند .حال در برخورد به آن بخش از پرسش شما که اینعوامل خارجی چقدر
مؤثر بودهاند ،به اعتقاد من آنها در سراسر تاریخ  151ساله گذشتة ما حاضر بوده و تا توانستهاند،
منافع خود را به گونههای مستقم و غیرمستقیم پیش بردهاند .امّا مهمتر از نظر ما همانا وجود آن
هوشیاری و روشنبینی عوامل نقشآفرین در حکومتهایمان بوده است که تا چه اندازه توانسته از
این لحظهها و ساعات تاریخی بهره گرفته آنها را در مسیر منافع ملی ما جهت دهند و بکار گیرند.
ــ در ادامة بحث تأمین استقالل بویژه استقالل مالی کشور میبینیم که مجلسهای مشروطه در
دورههای مختلف هم مشکل را بدرستی تشخیص داده بودند و هم طرحها و برنامههائی که در نظر
گرفته میشد ،کم و بیش صحیح بود .بعنوان نمونه لزوم اصالحاتی در سیستم مالیه ،ضرورت ایجاد
نظم در جمع آوری مالیات ،تعیین مخارج دولت ،دربار و تعیین بودجه ،نیاز به ایجاد بانک ملی و...
اینها هم در درجه نخست میبایست بنیه مالی دولت را افزایش داده و خزانه را پُر میساخت .امّا
این طرحها هیچیک در تمامیتاشان بدست آن مجلسها و کابینهها اجرا نشد و نتایج چندانی بدست
نیامد .کابینههائی هم که مرتب در حال تغییر و در حال رفت و آمد بودند ،مرتب از خالی بودن خزانه
و فقر مالی دولت مینالیدند .علت یا علل اصلی این عدم موفقیت چه بود؟
دکترگوئل کُهن ـ البته ما در این برهه نمیتوانیم تنها شرایط داخلی خودمان را در نظر بگیریم .اگر
توجه کنید ،آغاز کار مجلس مصادف است با جنگ جهانی یکم .عمر این مجلسها کوتاه است و
نباید فراموش کرد که این نخستین تجربة ما در انتخاب افرادی به عنوان نمایندگان مردم است.
طبعاً قدرتهای استعماری نیز بیکار نمینشستند و سعی میکردند عوامل خود را وارد مجلس کنند.
بسیاری اوقات مسائلی طرح میشد که در یک بُعدش قدرتهای خارجی قرار داشت .عالوه بر
عوامل یا پیروان دولتهای خارجی همچنین ترس شدیدی هم در درافتادن با منافع بیگانگان وجود
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داشت .با همة اینها ،قاطع میتوان گفت که مجلس در جهت منافع مردم حرکت کرده و تمام
تالشش احراز استقالل واقعی در کشور و حرکت در جهت رشد و توسعه ملی بود .امّا فرصت بسیار
کوتاه بود .در دورة نخست مجلس پس از مدت کوتاهی بگیر و ببند و بعد بسته شدن مجلس و آمدن
استبداد صغیر که سیزده ماه بطول انجامید .بسیاری از نیروها پراکنده شدند ،تعدادی هم با حمایت
شیخفضلاهلل نوری و پیروانش طاغی یا مفسد شناخته شده و اعدام شدند ،دیگر افراد اهل قلم و فکر
چون صوراسرافیل و دیگران حضور نداشتند .در مجلس دوم هم تا نمایندگان واقعی مردم به خود
آیند ،ارتجاعیون و فرصتطلبان چهره عوض کرده و قدرتمدارانی چون عینالدوله در جامة
مشروطهخواهی در میآیند .عالوه براین ،درگیریهای درونی مجلس میان دو جناح سنتی و طرفدار
تجدد .در چارچوب مجلس برای تحقق خواستهای دوران مشروطه ،و نیز از یکسو نفوذ خارجیها و
از سوی دیگر موانع ناشی از خردسالگی نظام مشروطه و شکلبندی جناحی و بیتجربهگی مدیریت
پارلمانی ،موانع مهمی بودند .عالوه بر اینها بُعد سوم یا سرمنشاء دیگری نیز برای ایجاد مانع بر سر
راه مشروطهخواهان وجود داشت و آن کسانی بودند که در تمام مدت جنبش مشروطه ،ضد آن بوده
و بالفاصله تا ورق برمیگردد خود را طرفدار سرسخت آن قلمداد میکنند .کسانی چون حاج خمامی
رهبر دینی در رشت که مورد وی در جلد دوم کتاب تاریخ سانسور در مطبوعات ایران آورده شده
است .بعنوان نمونه او که نماینده شیخفضلاهلل در شمال بود ،در هنگام سرکوب مجلس یکم و زمانی
که شیخفضلاهلل با کالسکه به قصر محمدعلی شاه رفت و آمد میکرد ،در پاسخ فردی که در مورد
مشروطه نظرش را پرسیده بود میگوید:
«قلع و قمع آن بر هر فردی الزم است زیرا ابداً سازگاری با قواعد اسالم و مسلمانی ندارد .قانون
حریت و سویت یعنی آزادی و مساوات با قوانین مقدسه شریعت مطهر منطبق نیست .کدام از عضو
از اعضای انسانی در شرع انور به حریت موسم است ،خداوند متعال برای هر عضوی حدی مقرر
فرموده نه گوش ،نه چشم و نه زبان یا سایر اعضاء را آزادی نداده .سویت در طبقات افراد انسان چه
وقت بوده و شریعت کی آن را مقرر فرموده؟ این مشروطه که ملحوظ افتاده جز فتنه و فساد و ترویج
باطل و توهین به اسالم نیست و بر قاطبة اهل قبله و اهل اسالم است که در اطفاء این فتنه
مشروطه به جان و مال کوشش نمایند و از شرّ این مشروطه آسوده سازند».
این سخنی است که حاج خمامی در آغاز استبداد صغیر میگوید ،امّا بعد از پیروزی مشروطهخواهان
و فرار محمدعلیشاه و شکست استبدادیون و هنگامیکه مجاهدین و مشروطهخواهان مبادرت به
برگزاری انتخابات برای مجلس دوم میکنند و به هر سوی کشور اعالمیههائی فرستاده میشود ـ
یعنی زمانی که به اصطالح «ورق برمیگردد» ـ ایشان به گونهای کامالً متفاوت و متضاد با نظر
پیشین خود واکنش نشان میدهد! از جمله تلگرافی به رشت و به رهبران مذهبی شمال فرستاده
میشود و در مورد شرکت در انتخابات کسب تکلیف میشود .همین فرد یعنی حاج خمامی پاسخ
میگوید« :واجب و الزم است اهتمام در امر مشروطه ،شک نیست و هر کس اخالل در امر مشروطه
نماید ،داخل در جیش یزیدابن معاویه است ! ».ببینید ،با چنین عواملی روبرو هستیم .بنابراین ،این
سه عامل مانع از آن میشوند که مجلس مطالبات مشروطه را به جلو برده و در جهت تحقق آنها
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گام قطعی بردارد .عالوه بر این ناامنی فراگیر و اوضاع نامطلوب داخلی ،وضع در بیرون از کشورمان
نیز حتی نامطلوبتر است ،یعنی به هنگام جنگ اول جهانی و تبعات آن که موجب میشود مجلس
دوم و سوم دچار مشکل شود .در کنار اینها دوپارچگی دولت ،چند پارچگی کشور ،دولت در تبعید و
مهاجرت تشکیل میشود و عدهای به تشخیص خودشان و تحت شرایطی که در آن قرار گرفته،
درست و یا نادرست ،به سمت عثمانی و آلمان گرایش پیدا میکنند و آنان که در تهران ماندهاند طبعاً
به سوی روس و انگلیس میروند.
ــ شما در صحبتهایتان به عناصری اشاره کردید که عوامل استبداد بوده ولی بعد چهره عوضکرده
و خود را طرفدار مشروطه قلمداد میکردند و روی عینالدوله بعنوان نمونه انگشت گذاشتید .امّا تا
جائیکه از مذاکرات مجلس اول برمیآید ،مشروطهخواهان مجلس خود وی را به تشکیل کابینه
فراخواندند .زیرا آنها معتقد بودند که در برابر اغتشاشات و آنهمه ناامنی و سرپیچی از فرمان دولت
مرکزی ،تنها کسی که میتواند بایستد ،عینالدوله است که وزیر مقتدری است .حتی نامآورترین
مشروطهخواهان مجلس از صدراعظمی او دفاع کردند ،چرا که مجلس در مقابل سد بسیار مهمی
قرار گرفته بود ،آنهم ناامنی در داخل بود و عدم اقتدار مجلس و دولت مرکزی در سراسر کشور.
مجلس شورای ملی برای اجرای طرحها یا تحقق برنامههای خود به امنیت ،آرامش و یکپارچگی نیاز
داشت.
دکترگوئل کُهن ـ حتماً میدانید ،مظفرالدین شاه تا زمانی که فرمان مشروطیت را امضاء کند،
نمیدانست موضوع از چه قرار است و بعد هم بدلیل بیماریش نسبت به کُنه جریان بیاطالع بود.
هنگامی که مجلس تشکیل شد ،درهم ریختگی در اوضاع وجود داشت ،مشروطهخواهان نیز که تا
حدودی به راحتی به پیروزی مشروطیت دست یافته بودند ،با خود شکل و فرم جدیدی از ادارة کشور
را آوردند ،امّا برای انجام عملی ادارة کشور فاقد شناخت الزم و نیروها و عناصر خودشان بودند ،لذا با
نگرانی از وضعیت ،خواهان این بودند که هرچه زودتر امنیت برقرار شود و نمیتوانستند منتظر بمانند،
لذا اختیار را به عناصر گذشته واگذار کردند که چندان عملکرد صحیحی به دنبال نیاورد .زیرا این
عناصر قادر نبودند در چهارچوب نظمی که مورد نظر و جوهر مشروطهخواهی بود کشور را اداره کنند.
البته به این نکته مهم نیز باید توجه داشت که همه چیز بسرعت انجام میگرفت و آنان نیز از آن
پختگی و شناخت الزم برخوردار نبودند و آنچه را که راحتتر و دم دست بود مورد استفاده قرار دادند
که این نحوة برخورد و نگرش همواره در تاریخ معاصر ما مشکل آفرین بوده است.

ازهمپاشیدپی و گسست شیرازهها در آستانة کودتای 1133
ــ بهر صورت مسئله امنیت و یکپارچگی کشور همواره موضوعی پراهمیت در تاریخ مردم و کشور ما
بوده است .متأسفانه روشنفکران و نیروهای سیاسی در گذشته از وضعیت ناامنی و اغتشاش و عدم
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یکپارچگی در کشور در دوران مشروطه ،کمتر سخن به میان میآوردند .شاید از این جهت که
میخواستند با این کتمان تاریخی ،به اقدامات رضاشاه که موفق به استقرار یکپارچگی و بازگرداندن
امنیت به کشور شده بود ،مشروعیتی نبخشند .امّا در هر صورت حقیقت تاریخی کتمانپذیر نیست.
آنچه مسلم است و همه مورخین جدی امروز به این موضوع اذعان دارند ،اینکه مجلس مشروطه از
همان دورة نخست خود با معضل عدم امنیت سراسری و همچنین عدم یکپارچگی در کشور روبرو
بود .حتی به نظر میرسد ،تصویب قانون دستورالعمل حکام و قانون انجمنهای ایالتی و والیتی را به
مالحظه چنین مشکلی به تصویب رساند و همچنین به منظور از میان برداشتن حکومت خانخانی و
ملوکالطوایفی .شاید با در نظر گرفتن شرایط این دوره ،درک اینکه چرا سالهای  1899ـ  1311و
آمدن رضاخان اجتناب ناپذیر شد ،راحتتر باشد.
دکتر کُهن ـ اجازه دهید من این دوره را از سالهای  1899یا  1311جدا کنم .به این ترتیب که ما
در زمان ناصرالدینشاه یک انسجامی و حداقل یکپارچگی به میزان قابل قبول داشتیم .امّا بعد از
مشروطیت به آن وضع نبود .وضع بتدریج رو به وخامت نهاد و نقطة اوج آن هرج و مرج و از
همپاشیدگی به سال  1899کشید .پس از جنگ جهانی و پیامدهای آن در سراسر کشور ،عدم
انسجام و ملوکالطوایفی بشدت رو به افزایش میگذارد .بعبارت دیگر این از همپاشیدگی در دورة
اول مجلس ،بشدت دورة آمدن رضاخان سردارسپه نبود و از این نظر باید این دو را از هم جدا نمود.
اگر بخواهیم به شرایطی که موجب آمدن رضاخان میرپنج شد برخورد کنیم ،باید اجازه دهید متمرکز
روی آن صحبت کنیم و ببینیم در این مقطع او چه کشوری را یا کشور را در چه وضعیتی تحویل
گرفت .به اعتقاد من اگر نخواهیم هیچیک از اقدامات رضاشاه را بطور غیر منصفانه بپذیریم ،تنها به
دلیل همین یک اقدام یعنی امر یکپارچه ساختن دوبارة کشور وی نمرة قبولی تاریخی را میگیرد.
یعنی چه؟! یعنی زمانی که سرتیپرضاخان آمد ،بطور کلی هیچ نقطهای از ایران آرام نبود ،خوب
یکییکی میتوانیم مثال بزنیم؛ بختیاریها در اصفهان ،قشقائیها در فارس ،میرزاکوچکخان در
گیالن و مازندران که خوب به دنبال جمهوری شوروی بود .شیخالسلطنه در ماکو ،آدمخواری بنام
اسماعیل سمیتقو در کردستان و آذربایجان ،مشکالتی که ایالت در لرستان ایجاد کرده بودند و
یاغیگری را به حد اعالء رسانده بودند که در تمام کتابهای تاریخی و حتی بصورت خاطره سینه به
سینه از پدر بزرگها نقل شده است .هیچ جادهای امن نبود و هیچ شهری سامان نداشت .ترکمنها
درگرگان ،ایالت هزاره و عضدانلو در نوار مرکزی و شمال خراسان تا سیستان ،بعد ،از آن طرف،
پلیس جنوب که فارس و بلوچستان و حتی تا کرمان را در اختیار داشت و ارتشی برای خود تشکیل
داده بود که تحت اختیار انگلیسیان بود .از سمت دیگر دوستمحمدخان در بلوچستان .در این
وضعیت ناامید کننده ،مسئله اعمال اقتدار حکومت مرکزی در خراسان و آذربایجان به مشکل برخورد
نموده بود .در جنوب هم که شیخخزعل حکومتی تشکیل داده و منابع مالی خوبی هم در اختیارش
قرار داشت و در سایة حمایت دولت انگلیس نام خوزستان را عربستان گذاشته و میخواست بگونهای
اعالم استقالل نموده و حکومتی مورد خواست استعمار را در آنجا تداوم دهد .وقتی شما همة اینها

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

959

را کنار هم قرار میدهید میبینید حیطة اقتدار حکومت مرکزی تنها تهران و بخشهائی در اطراف
تهران را در بر میگیرد و به این ترتیب مسئله عدم امنیت و یکپارچگی کشور که شاید در سالهای
 1825ـ  1822خورشیدی آنچنان عمده نبود در سال  1899ـ  1311خورشیدی به اوج میرسد.
عالوه بر این شما با مفهوم دیگری از حکومت ملوکالطوایفی در این زمان در ایران روبروئید .نوعی
از ملوکالطوایفی مذهبی هم حاکم است .یعنی ما تنها ملوکالطوایفی سیاسی نداشتیم بلکه
ملوکالطوایفی مذهبی هم وجود داشت .بعنوان نمونه مردی بنام شیخعبدالحسین الری درالرستان
جنوب ایران را میتوانیم ذکر کنیم .این شیخ مفتن که فتنههای بسیاری هم کرده است ،یک
حکومت اسالمی واپسگرا تشکیل داده و بنام خودش تمبر هم میزند! و خیلی جالب است که به این
مطلب بندرت در تاریخ اشاره شده .اغلب روحانیون در هر منطقهای عمالً بعنوان رهبران سنتی بنا به
میل خود عمل میکردند و برای خودشان هم دم و دستگاهی داشتند .نقطة اوج همة اینها
سال 1899بود.
ــ بهرصورت و با توجه به توضیحات شما ،باید توجه داشت که شرایط اجتماعی به یکباره ظهور
نمیکنند .از آغاز کار مجلس و کابینههای مشروطه تا کودتای  1899یک دورة یکدهه و نیمه قرار
دارد .حال باید دید در این فاصلة زمانی دولت و مجلس در چه وضعیتی قرار داشت یا چگونه
حکومت میکرد و از عهدة چه کاری برنیامد که بتدریج اوضاع بدتر و بدتر شده و سرانجام شیرازة
مملکت از هم پاشید.
دکترگوئل کُهن ـ من عرض کردم سه عامل یعنی حضور خارجیها ،درگیری دو جناح سنت و تجدد،
یعنی کجفهمی تجددخواهان و در حالیکه با سنتگرایان درگیری داشتند ،امّا خودشان هم مفاهیم
واقعی دمکراسی و لیبرالیسم را نمیشناختند؛ آنان تصویر یا شمائی از این مفاهیم داشتند .عامل سوم
هم گروه ضد آزادیخواهان و طرفداران استبداد که ظاهر آزادیخواهی بخود داده و با فرصتطلبی
اهدافخود را پیش میبردند .بر بستر چنین وضعی و در بطن این فرآیند ،طبعاً کاری از پیش
نمیرفت .عالوه بر این بتدریج با شکلگیری مجلس ،بسیاری از حکام شهرها و والیات آن قدرت
اولیه را نداشتند .زیرا دیگر پادشاه قادری نبود که برای همه تعیین و تکلیف کند و این حاکم حال
باید تحت اقتدار نهاد دیگری بنام مجلس قرار گیرد .خوب بسیاری از اینها مجلس را قبول داشتند و
بسیاری هم قبول نداشتند! این دوگانگی عمالً موجب پیدایش ضعف قدرت میشد و این امر موجب
سردرگمی در کشور میشد .و طبعاً بیش از هرچیز تحت چنین شرایطی است که امنیت تضعیف
مییابد .در آستانه  1899وخامت اوضاع بقدری است که حتی خرید و فروش انسان رواج مییابد،
بدون آنکه دولت درموقعیتی باشد که بتواند با آن مقابله کند!
ــ پرسش بعدی ما تا حدی از مضمون جدالی سیاسی اقتباس میشود .شاید این مضمون چندان
مورد توجه شما بعنوان یک پژوهشگر تاریخ نباشد ،امّا بهرحال در این زمینه اختالف نظرات اساسی
موجود است که باید به آنها نیز پرداخت.
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شما از عوامل و فاکتورهای مختلفی در ایجاد شرایط نانظمی ،از هم پاشیدگی و عدم امنیت سخن
گفتید و بدون آنکه به مضمون و محتوای مطالبات افرادی که در گوشه و کنار کشور به این شرایط
دامن میزدند بپردازید ،این اقدامات را نیز ،جزئی از آن عوامل قرار دادید .امّا در میان اینعوامل یا
عناصر ایجاد اغتشاش و آشوب ،چهرههائی دیده میشوند که مدعی مشروطهخواهی و آزادیخواهی و
استقاللطلبی در کشور بوده و بعضاً در راه استقرار مشروطه حداقل تا مرحله تشکیل مجلس نیز
فداکاریهای بسیاری کردند .ولی بعدها از فرمان دولت مرکزی سرپیچیدند و مشکالت بسیاری بر
سر راه آن ایجاد نمودند و عمالً به وضعیت اغتشاش و آشوب در کشور دامن زدند .کسانی مانند
کوچک خان ،کلنلمحمدتقیخان پسیان یا شیخمحمد خیابانی.
جدال سیاسی بر سر ارزیابی حرکت این چهرهها همچنان ادامه دارد! در حالیکه برای گروهی
اقدامات این افراد در عمل و بدون توجه به مطالباتشان در کنار عمل سیمیتقو و شیخ خزعل و ...قرار
میگیرد و در نهایت کارشکنی در امر استقرار اقتدار دولت مرکزی و حکومت مشروطه بحساب
میآید ،امّا برای عدهای دیگر اینها مبارزان راه آزادی ،دنبالة دمکراسیخواهی و ادامه دهندگان
مشروطه واقعیاند .حتی این عده در تقدس جایگاه آنها تاجائی پیش میروند که ترجیح میدهند ،از
ذکر واقعیتها دیگر یعنی شورشها ،غارتها و ناامنیها و تجزیهطلبیهای دیگران نظیر شیخ
خزعل ،سیمیتقو ،خانها و قبائل ،سخن به میان نیاورند تا مبادا نام این چهرهها آلوده شود .و امّا در
این میان دسته دیگری هم به نوعی به توجیه اینحرکتها میپردازند و آنها را در اصل اعتراض یا
مبارزه با کابینههای «ارتجاعی» و یا «وابسته» بهبیگانگان بویژه انگلیسیها که در مرکز تشکیل
میشد ،ارزیابی میکنند .نظر شما در مورد ایندیدگاههای متفاوت و بعضاً متضاد چیست؟
دکترگوئل کُهن ـ البته این نکتهای بود که من خیلی عالقه داشتم در قسمت بحث در مورد دوران
رضاشاه به آن میپرداختم .امّا در توضیحات شما نکتة بسیار مهمی مطرح است و برای من اتفاقاً
همیشه جالب بوده که این موضوع را دنبال کنم که چگونه است که جدائیطلبان یا کجاندیشانِ
وابسته به قدرتشمالی و وابستگان به بلشویکها و بیگانهگرائی بلشویکی همواره در تاریخ ایران
نمرة قبولی میگرفتند یا میگیرند و مثبت ارزیابی میشوند .ولی وابستگان به انگلیسیها منفی بوده
و مردود میشوند؟! این همان دستبرد تاریخی است که عرض کردم! این از آن جمله برخوردهائی
است که از آن بعنوان بیانصافی ،تک بُعدی نگری به تاریخ معاصرمان نام بردم .توجه کنید
جدائیطلبی یا خودمختاری به آن گونهای که آنها مطرح میکردند ما در هر سه دورة تاریخیمان
داشتهایم .زمانیکه آذربایجان میخواهد جدا بشود و به منافع دولت بلشویکی وابسته است درکتابهای
تاریخی ما از آن بعنوان حرکتهای آزادیخواهانه ،جنبشهای مترقی و پیشرو ،نام برده میشود .در
گیالن ،میرزاکوچک خان که خود را رئیس جمهور حکومت شوروی گیالن میخواند و الهیجان را
مرکز این حکومت شوروی قرار میدهد ،از ایشان هم میبینیم که بسیار به نیکی یاد میشود .مسئله
«آزادیستان» را شیخ محمد خیابانی در آذربایجان راه میاندازد ،درتاریخ از او خیلی پشتیبانی میشود.
آنجائی که کلنل میآید و جمهوری اعالم میکند ـ محمدتقی خان پسیان را عرض میکنم ـ از او
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باز هم به خوبی یاد میشود .پس چرا نباید از شیخ خزعل به نیکی یاد شود؟! او هم میخواسته
حکومت عربستان راه بیندازد و مستقل شود! اگر از زاویة نکوهش وابستگی حرکت میکنیم ،پس
وابستگی ،وابستگی است چه به همسایه شمالی باشد و چه به همسایه جنوبی و این نمرة منفی را
باید قاعدتاً به همة آنها داد .منفکر میکنم این نوع برخورد به تاریخ معاصرمان ،در حقیقت ریشه
در برخورد و تفکر استالینیستی داشته باشد .اینها میخواهند تاریخ معاصر را در قالب مورد نظر
خودشان بگذارند و اگر در آن قالب نگنجید و با آن نخواند ،مثل آن «شیوة تولید آسیائی» یک چیزی
تبصره گونه بیاورند تا به هر ترتیبی هست با آن بخواند .از همین جاست که من معتقدم نه تنها دورة
رضاشاه بلکه کل تاریخ معاصر ما از صدر مشروطه به بعد باید بازخوانی و بازنویسی شود .بویژه از
زمان پیدایش دولت بلشویکی روسیه!
ــ حال اگر زاویه وابستگی یا جدائیطلبی در بررسی این حرکتها را کنار گذاشته تنها بخواهیم از
زاویة مصالح ملی و از زاویة اولویت امر دولت مرکزی و مجلس مشروطه و نیاز آن به امنیت و
آرامش ،آن حرکتها را مورد ارزیابی قرار دهیم ،آیا با توجه به شرایط تاریخی آن دوره ،باز هم
تفاوتی میان اقدامات شیخ محمد خیابانی یا کلنل تقیخان با شیخ خزعل و راهزنانی چون سیمیتقو
یا قبائل لُر وجود ندارد؟ آیا آنها را باید به یک میزان در شکست طرحها و اهداف دولت مرکزی
مؤثر شمرد؟
دکترگوئل کُهن ـ دقیقاً اینگونه میتوانیم این پدیده را خالصه کنیم که ما نهایتاً از مشروطه یک
سیستم یا نظام دولت ـ ملت را میخواستیم که نداشتیم .چنین نظامی زمانیکه ملت در قلمرو
سرزمینی یکپارچه قرار گرفته باشد ،شکل میگیرد .در دورة پیش از  1899و دو سه سال بعد از آن،
در کنار آن راهزنیها ،یاغیگریها و مطالبات ایلی ،در چند نقطه ایران بطور کامالً آشکارا دولتهای
محلی تشکیل میشوند و همگی نیز داعیه آزادیخواهی و مشروطیت دارند و خواهان گسترش آن
هم به سراسر ایران هستند ،امّا از آنجا که دولت مرکزی را در سمت و سوی اعتقادات خود ارزیابی
نمیکنند ،میگویند ما فعالً دولتی دمکراتیک در منطقه خود ایجاد نمائیم و بعد این را به سراسر
کشور گسترش دهیم .نخستین پرسش علت حمایت نیروهای خارجی از این دولتهای محلی است و
اینکه آنها چگونه ،روابط حسنه با یک قدرت خارجی برقرار کردهاند .پرسش دیگر افتراق و واگرائی
آنها نسبت به حکومت مرکزی است ،در شرایطی که بیش از هر چیز به همگرائی همة نیروها نیاز
بود ،بنابراین این حرکتها ،حرکت ناب و با اصالتی در آن مقطع نبودند و بنظر من چنین اقداماتی
زمینهساز تزلزل و تضعیف بیشتر دولت مرکزی و نوعی فشار سیاسی برای بازگرداندن استبداد بود.
بعنوان نمونه بحثی که در مورد رفتن سیدضیاء و آمدن قوام وجود دارد .میدانیم قوام در دوران سه
ماه نخست وزیری سیدضیاء و به دستور وی دستگیر میشود و به زندان میافتد و کلنلمحمدتقی
خان پسیان مأمور دستگیری وی بود .امّا بعدها قوام به ریاست الوزرائی میرسد ،امّا حاکم نظامی
محل یعنی کلنل از دستورات وی در محل سرپیچی میکند ،بعد هم کار به مقاومت مسلحانه و
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دستگیری فرستادگان دولت میانجامد .دولت مرکزی چندین بار فرستادگانی را اعزام میدارد تا از
طریق مذاکره قضیه حل شود و خونریزی صورت نگیرد ،که هیچیک از آنها ثمری نمیدهد .به
این ترتیب شخصی نظیر کلنلمحمدتقیخان پسیان با اینکه فرد شایسته و نظامی دلیری بوده است
ولی عمالً با اینگونه اقدامات خود نشان میدهد که بیشتر تابع منافع خود بوده تا منافع مجموعه و
مصالح دولت ـ ملت .در اختالفات میان خیابانی و تهران هم کم و بیش همین موارد را میبینیم .در
مورد میرزاکوچک خان هم همینطور .در مورد وی میبینیم گر چه فرد پاکسرشتی بود اما در آن
حرکت بطور رسمی و آشکارا اهداف انحرافی و جدائیخواهانه دنبال میشد و این جدائی عمالً با
اعالم جمهوری گیالن صورت میگیرد و همراه با وابستگی شدید به همسایة شمالی .همینحرکتها
عمالً به مسئله ناامنی دامن میزنند .به اعتقاد من در این مقطع ما با نوع تازهای از ملوکالطوایفی در
کنار اشکال قدیمیتر آن که ذکرشان رفت ،مواجه هستیم و آنهم «ملوکالطوایفی روشنفکری»
است .با این نوع ،در گذشته کمتر روبرو بودهایم .یعنی برخی از روشنفکران و عناصر مشروطهخواه
قبلی ،داعیه حکومتهای مستقل محلی داشته و سر از فرمان دولت مرکزی میپیچند .همینهاست
که دولت مرکزی را تضعیف کرد و حاکمیت یکپارچة کشور را خدشهدار ساخت .اگر به مذاکرات
مجلس رجوع کنید میبینید که این بحرانها تا چه حد وقت مجلس ،توان مالی و انسانی آن را بخود
مشغول داشته بود.
ــ بعضاً ادامة درگیریهای دمکراتهای تبریز و به رهبری شیخمحمد خیابانی در زمان کابینة
مشیرالدوله و اعزام مخبرالسلطنه هدایت برای ختم آن ،حداقل این استدالل را بیپایه میسازد که
گویا این گونه حرکتها در اعتراض و بر علیه «کابینههای وابستهای« بود که در مرکز تشکیل
میشد .با توجه به اینکه هیچگاه و از سوی هیچ فردی استقالل رأی و مشروطهخواهی افرادی چون
مشیرالدوله یا مخبرالسلطنه مورد تردید قرار نگرفته است ،با وجود این در زمان کابینة مشیرالدوله
خیابانی دست از مخالفتهای خود نکشیده و با دستکاری نام آذربایجان یا انتشار تمبر به نام
آزادیستان عمالً پایه این سوءظن را که وی نیز قصد جدائی دارد را تقویت مینماید.
دکتر کُهن ـ عرض کنم؛ گرچه ممکن است از نظر فردی و شخصی اینگونه افراد ارزیابی مثبت
شوند ،امّا از نظر نقشی که در آن شرایط و موقعیتها در چهارچوب نظام کشور ایفاء کردند ،نمره
قبولی تاریخی را نمیگیرند .جمهوری خراسان یا گیالن به چه معناست؟ اگر قرار است جمهوری
خراسان تشکیل شود ،تکلیف کلیت و یکپارچگی کشور کارش به کجا خواهد کشید؟ صرف نظر از
اینکه چقدر قدرتهای خارجی آنهم نه تنها همسایة شمالی بلکه همچنین همسایة جنوبی از چنین
شورشهائی در جهت تضعیف هرچه بیشتر دولت بهره گرفته و منافع استعماری خود را گام بگام
پیش میبرند .همانگونه که گفتم ما در این زمان در کنار سایر اشکال ملوکالطوایفی با شکلی از
ملوکالطوایفی متعلق به روشنفکران هستیم که متأسفانه مورخین ما از آن سرسری عبورکردهاند .و
پیامدش را بی توجه گذاشتهاند .واقعاً توجه کنید که پیامد چنین حرکتهائی چه بوده است؟ بهنظر
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من تضعیف تفکر یک سیستم دولت ـ ملت و متزلزل ساختنِ دولت مرکزی ،تلف نمودن وقت و از
دست دادن زمان برای مجلس و انحراف آن از مسائل و اصالحات اساسی در کشور .حقیقتاً نکتة
تأسف باری است که صفحات روزنامهها و بخش زیادی از مذاکرات مجلس به چنین مسائلی مشغول
بوده است .پرسیدنی است که شما با داعیه عنصری مترقی و ملی چگونه میتوانید بخشی از کشور را
به زور جدا سازید و با شعارهایی با منشاء بیرونی ،خود را وطنپرست و مدافع ملت ایران معرفی
کنید؟ مساله که در شعار و انشاءنویسی خالصه نمیشود ...با عمل و حاصل آن است که باید ارزیابی
شود.

لحظة تصمیم و نقشآفرینی تاریخی
ــ با توجه به توضیحاتی که از شرایط عمومی و اوضاع اجتماعی ـ سیاسی ایران در آن زمان بویژه از
وضع امنیت دادید ـ که در اصل تصویر بنبستی همه جانبه است ـ آیا فکر میکنید آمدن رضاخان
سردارسپه و قدرتگیری او یک حادثة نابهنگام ،غیرقابل توضیح و دور از انتظار بوده است؟
دکترگوئل کُهن ـ نمیتواند این برآمدن اتفاقی باشد .درست نکته همینجاست .دقت باید کرد که در
واقع ،در چنین فرآیند تاریخی این امر شکل میگیرد و پیدایش آن را ایجاب میکند .به اعتقاد من در
آن بستر تاریخی ،شرایطی پدید آمده بود که بهرصورت کشور یا باید ازهم پاشیده میشد و به شکل
مثالً جمهوریهای گوناگون در سه منطقه و بعد هم جدا شدن بخشهای دیگر کشور در میآمد و یا
باید کشور دوباره یکپارچه میشد و دولت مرکزی قوی بوجود میآمد .نقش آفرین تاریخی ،در اینجا
نقش خود را در این مرحله به محک میزند ،که آیا میتواند با شایستگی که در خود سراغ دارد ،در
جهت یکپارچگی و استقالل و تمامیت ارضی قد عَلَم کند؟ کسی که بیش از «حرف» به «عمل»
پردازد .شاید افرادی در این دورة تاریخی باشند که داعیهای داشته باشند ،امّا در مقایسه آنها با
رضاشاه میبینیم که آنها تنها شعارهای تجددخواهی روز را دنبال میکردند ،ولی او در لباس یک
سرباز بدون این شعارها و صرفاً در جهت نیت یکپارچگی ،خارج شدن از یوغ خارجیان ـ که خودش
بشدت از آن رنج میبرده ـ و جلو بردن کشور حرکت میکند .شما با مطالعه مذاکرات محرمانة
رضاخان با کحالزاده منشی سفارت آلمان متوجه میشوید که این نقش آفرین تاریخ با چه حساب
دقیقی حرکت میکند .متن این مذاکرات منبع بسیار جالبی است .اینطور نبود که ایشان فیالبداهه و
بدون هیچ زمینة قبلی در کودتای  1899شرکت نماید .بر مبنای این اسناد میبینیم که او تقریباً از 2
سال پیش از آن چنین فکری را در سر میپرورانده ،از جمله اینکه ما تاکی باید در خدمت یا در
چهارچوب هدایتهای خارجیان باشیم ،هیچکس مسئولیتی در قبال اوضاع نابسامان نداشته ،عمر
دولتها یکی دو ماهه باشد ،منافع شخصی ارجح بر منافع مملکت باشد ...طبق مذاکرات باکحالزاده
منشی سفارت ،او به مقامات آلمانی پیام میفرستد که روس و انگلیسکشور ما را گرفتهاند و

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

958

متأسفانه رجالی هم که ما داریم بیلیاقتند ،همه چیز ما تنها در جهتمنافع خارجیان حرکت میکند،
امنیت و ثبات وجود ندارد و کشور در حال اضمحالل است و اگر من با گروهی از همفکران خود
بتوانم از طریق کودتائی حکومت را از دست این رجال بیکفایت خارج کنم ،آیا دولت امپراتوری
آلمان از من حمایت خواهد کرد یا خیر؟ کحالزاده در آن زمان جوانی بود که کمتر از  31سال داشته
و همة ماجرا را با جزئیاتش در خاطراتش ذکر کرده است .در این خاطرات او توضیح میدهد که
چگونه با رضاخان ارتباط داشته و سر قرارها حاضر میشده است .البته پاسخ آلمان به رضاخان مثبت
بود امّا دیگر دیر شده بود و بدلیل شروع جنگ عمالً همه چیز متوقف میشود تا زمانی که شرایط
دیگری در وقت دیگری یعنی سال  1899فراهم میشود .عالوه بر شرایط و بستر مناسب یا
اجتنابناپذیری ،فراهم آمدن وضعیت و موقعیتی مناسب برای چنین ظهور و نقشآفرینی اهمیت
دارد ،همچنین نقشآفرین تاریخ ،خود نیز باید از پتانسیل الزم برخوردار باشد در غیر اینصورت موفق
نخواهد شد .بهمین دلیل میبینید که کلنل پسیان ،میرزاکوچک خان یا شیخمحمد خیابانی که داعیه
حرکت در جهت منافع کشور و ایجاد یک حکومت ملی و مترقی دارند امّا فکر میکنم فاقد آن تفکر
درونگرایانه و فراگیر و نیز پتانسیل و شخصیت الزم بودند .البته حتی اگر این پیش فرض را قبول
داشته باشیم که آنها اساساً چنین داعیهای را میداشتند و حرکتشان در جهت منافع کشور بوده و در
چهارچوب یک ایدئولوژی محدود و تک بُعدی نبوده و انحرافی در آن خطوط یعنی منافع ملی
نداشتهاند که البته متأسفانه اینها همگی دارای یک نوع گرایش واگرایانه بودند نه همگرایانه.
ما در آمار اصطالحی داریم بنام «تورش» به اعتقاد من اینها تورش به یک جهت خارجی و یا به
شخص خود داشتهاند ،امّا رضاشاه چنین جهتگیری نداشت و این یکی از تفاوتهای عمدهای است
که ـ اگر بپذیریم اهداف همهاشان یکی بوده ـ در بین آنها موجود بوده است .این نکته جالب را هم
اضافه کنم که عموماً افراد و شخصیتهای تاریخ ساز ،جهتگیری به سمت مجموعهنگری (نه
تکنگری یا محدودنگری و منافع گروهی) دارند توجه آنها به منافع همگانی است .بعنوان نمونه
همین درگیریهای کلنلتقیخان را در نظر بگیرید .انواع و اقسام تمهیدات صورت میگیرد تا مسئله
را صلحآمیز حل کنند .حتی قوامالسلطنه میپذیرد که وی را عفو کرده و امکان سفر وی را به خارج
فراهم نمایند .امّا این ،صورت وقوع نمییابد .ملکالشعرای بهار در خاطرات خود به نقل از پیامی که
کلنل برای وی فرستاده مینویسد« :من آرزو دارم بیرق جمهوری خراسان را روی دوشهای خود
بکشم و محمود و اسماعیل (که من فکر میکنم این دو نفر همان سرهنگ پوالدین و برادرش
هستند) اینها طرفین و جناحین مرا محافظت نمایند!» .این در واقع دورنمایه تفکر کلنل در توجیه
اقدامات خودسرانة خود است .حتی سفارت انگلیس که از طریق مأمور خود در این منطقه از مسائل
اطالع میباید ،دولت را مجاب میکند که شرایط کلنل را بپذیرند که ایشان بدون جنگ صحنه را
ترک گفته و کشور دچار نابسامانی بیشتر نشود .حتی برای وی و معتصمالسلطنه معروف به اسماعیل
خان که در کنارکلنل بود ،تا دو سال حقوق هم تعیین کرده و قرار میشود مهلتی قانونی نیز به کلنل
بدهند تا محاسبات خود را به آستان قدس رضوی تحویل دهد و بعد بدون هرگونه مزاحمتی امکان
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خروج وی از ایران فراهم شود .اما میبینیم او هیچیک از اینها را به بهانه اینکه دولت مرکزی
«عامل خارجی» است نمیپذیرد و قضیه صورتی به خود میگیرد که متأسفانه با کشته شدن خود
وی خاتمه مییابد و از این طریق زیانهای زیادی به منطقه و به گروهی از روشنفکران کشور وارد
میشود .از جمله عارف که میدانید حالت افسردگی شدیدی پیدا میکند .او ناراحتی و تأثر شدید خود
را در شعری که به مناسبت سالگرد کشته شدن کلنل سروده بیان میکند .افزون بر او ،بخش
دیگری از نیروهای فعال در صحنة سیاسی کشور نیز سرخورده میشوند .خوب این پیامدهای منفی
وقتی بروز میکند که ما نتوانیم جنبش روشنفکری را با یک حکومت مترقی و متجدد آشتی دهیم.
این ضررها نه تنها ضررهای فیزیکی است و به وحدت و یکپارچگی کشور صدمه وارد میسازد،
همچنین از نظر زبان و احساس و جنبههای عاطفی هم در جنبش روشنفکری اثر منفی برجای
میگذارد .به همین صورت و البته با توجه به متغیرهای دیگر هم میتوان در مورد جنبش جنگل
سخن گفت.
ــ و بعد هم یک پیراهن عثمان میشود برای روشنفکران نسل بعد!
دکترگوئل کُهن ـ بله! بله! برای اینکه ما به مرثیهخوانی عادت داریم .همیشه ما کسی را که موفق
میشود محکوم میکنیم و کسی را که موفق نشده ،پیروز جلوه میدهیم .کسی را که موفق نشده
نمرة قبولی تاریخی میدهیم و نمرة ردی را به کسی میدهیم که موفق شده است .اینهم از مسائلی
است که در تاریخ ،نیاز به بازنگری دارد .ما باید سعی کنیم این مظلومنمائی را از تاریخ خود خارج
کنیم .در مورد رهبری مشروطیت هم میبینید .به یکی نمرة صد میدهند به دیگری صفر! در دوره
بعدی میبینیم به مدرس پیروانش صد میدهند و به رضاشاه صفر! خوب اگر مدرس را بیطرفانه
مورد بررسی قرار دهیم میبینیم که ایشان هم مشکالتی داشته و دریک ارزیابی منصفانه نمره صد
را دریافت نخواهد کرد.
ــ در صحبتهای قبلی خود به لحظات تاریخی و ساعات تاریخی اشاره کردید که ممکن است منافع
ملی همسو با منافع کشورهای خارجی بوده و در نقطهای با هم هماهنگی داشته باشند .بنظر میرسد
یکی از این لحظهها شاید لحظه سوم اسفند  1899بوده باشد .در توضیحاتی هم که در پاسخ به
پرسش قبلی دادید ،از خاطرات کحالزاده شواهدی آوردید که نشان میدهد که رضاشاه سالها پیش
از این کودتا در ضمیر آگاه خود و در پس یک احساس ملی میدانسته که باید در مملکت اتفاقی
بیفتد تا کشور از این وضع نابسامانی خارج شود .در حقیقت این سرباز بنوعی سالها در وضعیت
آمادهباش بسر میبرده است تا لحظه مناسب فراهم شود .خوب این لحظه از نظر وی با کودتای
 1899فراهم شد و او به صحنه تاریخ قدم گذاشت .بسیاری ازمورخین و مؤلفین ما بویژه در سالهای
اخیر بخش اعظم نیروی خود را متمرکز ساختهاند تا ثابت کنند که چون انگلیسیها در کودتای
 1899دست داشتهاند ،پس رضاشاه نیز عامل وابسته و سرسپردة منافع آنها بوده است .شما
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همچنین در صحبتهایتان اشاره کردید که ممکن است «لحظههای هماهنگی» میان «منافع ملی»
و «منافع خارجیها» هم بسرآید و این منافع رو در روی هم قرار گیرند .به نظر میآید در سرکوب
شیخخزعل در خوزستان ،منافع ملی ایران با منافع دولت انگلیس نه در هماهنگی و همسوئی باهم،
بلکه مقابل همدیگرند و «نقشآفرین» این حرکت پراهمیت که خوزستان را برای ایران حفظ کرد،
رضاشاه بود .نمونه دیگر درگیریها ،خشونت و قهری که رضاشاه نسبت به سیاستمدارانی که
گرایشی بسمت انگلیس داشتند ،خالف نظریة «وابستگی» رضاشاه به منافع خارجی را نشان
میدهند.
دکترگوئل کُهن ـ خیلی دلم میخواست یادداشتهایم کنار دستم بود که متأسفانه اینطور نیست ،تا
یکی یکی اینها را مستند خدمتتان بگویم که در آن شرایط تاریخی چه وضعی بر ما حاکم بود .این
خیلی بالهتآمیز است که به مجموعة رضاشاه ـ من رضاشاه را فرد در نظر نمیگیرم از نظر من او
مجموعهای بود .به مثابه یک نهادی که در مورد آن چندان کار نشده است ـ اینطور برخورد شود که
وی آنجا نشسته بود و یکی آمد ،پیشنهاد کاری را به او داد و او هم گفت چشم! ما چاکر شما هم
هستیم! خیر اینطور نیست .اصوالً منش و مختصات شخصیتی یا  Personalityاو چنین پذیرشی را
نداشت .متأسفانه اسناد را همراه خود ندارم ،یادداشتهایی از آرشیو ملی بریتانیا ،و یا گزارشهای
محرمانهای که قبل از کودتا به وزارت خارجة انگلیس فرستاده میشود ،تا متن آنها را برایتان کُد
کنم .از این اسناد به عیان میبینید که اینطور نبوده که کسی ایشان را پروردانده باشد ،اتفاقاً ایشان
پرورش یافته روسها بود .یعنی در نظام و دستگاه قزاق تربیت یافته بود و به هیچ عنوان هم
ارتباطی با انگلیسیها نداشت .دوران کودکی سختی را پشت سر گذرانده و مردی خودساخته بود .در
نیروی نظامی قزاق رشد میکند و مراتب و درجات نظامیاش را طی مینماید .با توجه به چنان
شرایطی ،از تحصیالت آکادمیک یا تحصیالت مکتبی بدور بوده .بهمین دلیل در کنار سیدضیاء قرار
میگیرد که فردی روزنامهنگار و اهل سواد و به اصطالح مکتبی بوده است .شاید اگر به جای
سیدضیاء فرد دیگری بود خود رضاشاه در آن موقعیت رهبر نمیشد ،هرچند که پتانسیل آن را داشت.
بهرصورت ایشان به نظر من این درایت را داشت که تشخیص دهد در کجا باید قرار گیرد .او به
لحاظ شخصی ،همواره سعی میکرد کسانی را در کنار خود داشته و از آنها برای رسیدن به اهدافش
استفاده نماید و به این ترتیب درگیری کمتری هم بوجود میآمد .بهمین دلیل میبینیم همینطور که
به تدریج جلو میآید ،دیگر این چهرهها بدردخور نیستند و کنار میروند .شما میبینید سیدضیاء بعد از
 99روز کنار میرود .باالجبار باید کنار برود و رضاشاه یک قدم بهجلو میآید و این حرکتها منظم و
دقیق صورت میگیرد تا سرانجام او خود به مقام رئیسالوزرائی میرسد .رئیسالوزرائی نظامی و نه
مکتب دیده و مسلح به شعارها و گُندهگوییهای روشنفکرانه به آنگونهای که در آن زمان سنت بود.
بنابراین اینکه گفته میشود انگلیسیها او را آوردهاند بیانصافی است .در آن لحظه یا ساعت
تاریخی ،انگلیس از یکسو با توجه به وحشتی که از بلشویکها و حکومت جدید مستقر در شمال
ایران داشته ،از سوی دیگر پارلمان انگلیس مرتب در مورد سنگینی هزینهای که بابت نگهداری
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نیروی نظامی در ایران ،فشار میآورد و به آن انتقاد داشت ،و دولت را برای خروج هر چه سریعتر آن
پس از جنگ تحت فشار قرار میداد ،عالوه بر اینها در آن شرایط قرارداد  1919میالدی هم
شکست خورده و نتوانسته بود منافع انگلیس را تأمین نماید .مسئله امنیت نیروهای انگلیسی بشدت
مطرح بود ،بنابراین باید کسی پیدا میشد که این شرایط سیاسی بیثبات را از بین ببرد .همان ناامنی
و بیثباتی که ملت و دولت ایران هم در آن گرفتار آمده و از آن رنج میبرد و به دنبال راه نجاتی
بود .در این جا سیدضیاء خود را جلو میاندازد .امّا از نظر رضاشاه آن لحظه تاریخی فرا میرسد که او
خود را با چنین حرکتی هماهنگ سازد و در آن درگیر شود .که بدین ترتیب در یک تقاطیِ سیاسی ـ
تاریخی ،این امر با منافع ملی همخوانی پیدا کرده است.
جالب اینجاست که شما وقتی اسناد محرمانة خود انگلیسیها را که برای خودشان نوشتهاند( ،یعنی
برای این نگارش نشدهاند که من و شما بعداً آنها را بخوانیم)  ،بررسی میکنید ،میبینید که از
همان نخستین برخوردها او را شخصیت متفاوتی میدیدند .او را فردی نمیدیدند که صرفاً و فقط در
جهت منافع آنها حرکت کند .در گزارش محرمانه از نمایندگان دولت انگلیس در تهران به لندن که
برای نخستین بار از او نام میبرند خواندم که واژة «ملی» را در مورد وی بکار برده بودند .در آن
اسناد میگویند که او به کشورش عالقمند است .شما اینگونه گزارشها و اظهارات را مشاهده
میکنید .در عین حال شما میبینید که بطور مرتب درگیریهائی غیررسمی میان رضاشاه و
انگلیسیها وجود داشته .رضاشاه مدام سعی میکرده ،مستقل عمل نماید و خط خود را دنبال میکرد.
و برای سفارت بریتانیا که به لحاظ سنت تاریخی به رئیسالوزراهائی عادت داشت که مرتب تابع
دستورالعملها و سیاستهای آنها بوده و دائم نظر مشورتی آنها را جویا شوند ،امّا در برخورد با
سردارسپه مشاهده میکنند که او چنین نیست .نه تنها در دوران ریاست دولت ،حتی رضاشاه در زمان
پادشاهی خود روزی را برای مالقات با خارجیها معین کرده بود یعنی چهارشنبهها را تا سفرا و
نمایندگان خارجی به حضورش شرفیاب شوند ـ این مطالب در خاطرات بهبودی به تفصیل آمده
است ـ غروب یک روز نمایندة سفارت انگلیس وقت مالقات میخواهد ،بهبودی مینویسد که به نزد
پادشاه رفته و درخواست مالقات نماینده انگلیس را بهعرض پادشاه میرساند ،رضاشاه بشدت
عصبانی شده و خطاب به او میگوید :قیافة نحس اینها را روز هم نمیخواهم ببینم ،حاال شب هم
وقت مالقات میخواهند و اجازه مالقات نمیدهند .البته بسیاری مواقع این برخوردها با نیات خاص
نبوده و اصوالً این منش شخصی رضاشاه بود که میخواست در چهارچوب استقالل رأی خود حرکت
کند .نمونة دیگر از این منشها را در هنگامی میبینیم که میرود تا کار خزعل را یکسره سازد .در
بین راه تلگرافی از نمایندة انگلیس بدستش میدهند که حاوی پیام شیخخزعل بود .شیخ بجای
اینکه به رئیس دولت جواب بدهد ،پیام خود را برای نمایندة انگلیس میفرستد تا از این طریق او (که
این خود نوعی گستاخی و اعالم وابستگی علنی به انگلستان را نشان میدهد) به اطالع رئیس دولت
یعنی سردارسپه برسد .اما او بیدرنگ به نماینده انگلیس پاسخ میدهد که شما در مسئلهای که امر
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داخلی است و من در حالرسیدگی به آن هستم ،دخالت نکنید .شما بهتر است سعی کنید در مسائل
داخلی که مربوط به ماست دخالت نکنید .متن این تلگراف در منابع متعددی موجود است.
بازتاب اوضاع و افکار جامعه در آئینة مطبوعات
ــ متن کامل این مذاکرات در سفرنامه خوزستان رضاشاه درج شده است.
دکترگوئل کُهن ـ بله در سفرنامه خوزستان هم صورت این مذاکرات آمده است .خوب واقعاً کدام
رئیسالوزرائی تا آن زمان توانسته بود با منافع انگلیس و با آنها اینگونه برخورد کند! کار خوبی که
در زمینة مطالعه این اسناد صورت گرفته ،یعنی چگونگی وقوع کودتا ،آمدن رضاخان سردارسپه و بعد
رضاشاه و پس از آن رفتن او ،کتاب دکتر سیروس غنی است .البته بنظر من هنوز جای کار بسیار
بیشتری هست ،امّا همان کتاب برپایه اسناد معتبر منش و عملکرد رضاشاه را به دقت نشان میدهد
و آشکار میسازد که رضاشاه در مسیر خود و در زمینة برخورد به انگلیسیها چگونه عمل نموده
است .ایشان زمانیهم مزاحم منافع انگلیسیها میشود .اینطور نبود که تنها در شهریور  1381این
درگیری وجود داشت .درگیری با منافع انگلیس از قبل از  1311صورت میگیرد ،امّا در آن هنگام
امکان جابجائی رضاشاه برای آنها فراهم نبود .به این معنا که با منزلت و جایگاهی که در جامعه
کسب کرده بود ،این امکان وجود نداشت و انگلیس نمیتوانست دست به چنین کاری بزند ،اگر
میتوانستند ،مطمئناً خیلی زودتر دست بکار میشدند.
البته در مورد زمینه تاریخی  1899یعنی شرایط تاریخی پیش و پس از  1899نکات بسیار زیادی
وجود دارد که باید حتماً مطرح شوند .این نکات کامالً روشن میکنند که ما در چه وضعیتی بسر
میبردیم .آینه افکار جامعه و آنچه که در جامعه میگذرد را معموالً میتوان در البالی نوشتههای
مطبوعات بدست آورد .هر چند بعضی وقتها هم فشار و سانسور وجود داشته امّا با وجود این ما در
 1899روزنامههای قابل تعمقی داشتیم ،روزنامههایی که چالشگر بودهاند ،از مستوفیالممالک گرفته
تا قوامالسلطنه را مورد حمله قرار میدادند .البته توقیف و تعطیل وجود داشت ،امّا نهایتاً فضا برای
طرح مسائل موجود بود .چیزی که برای من بسیار جالب است و میخواهم با شما در این توجه
سهیم شوم و یکسری از کارهائی را که همراه دارم و در زمینه همان کار مطبوعات است ،برایتان
بازگو کنم ،صحنههائی از واقعیات تکان دهندهای است که انعکاس آنها در منابع موجود یا نیامده و
یا به عمد نادیده گرفته شده است .بعنوان نمونه روزنامه «بامداد روشن» در شمارة  35در  17اکتبر
 1915ـ یعنی چهار سال قبل از کودتا و آمدن سیدضیاء و رضاخان ـ را ورق میزنیم تا ببینیم از
اوضاع و شرایط موجود چه میگوید:
«سیاست خشن انگلیس در ایران ـ این سرمقالة این شمارة روزنامة «بامداد روشن» است ـ اکنون
وقت آن رسیده است که بیپرده بگویم و بنویسم که دیپلماسی انگلیس در ایران از چند سال به این
طرف یک وجهی را انتخاب نمود ،که همواره اصالح واقعی را دچار فلج گذارد و اقدام اساسی ما را
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مانع شده و نگذاشت که آنی ساکنین این مملکت برای روز سیاه خود فکری کرده و اصالحی در
پیش گیرند».
در جای دیگری میگوید:
«ولی از جنگ اروپا ،ایران را نصیب آن شده که جوانانش هر روز بعنوان فدائی ،فدائی مقاصد دولت
متعارف و ...و خاک ایران معرکه تاخت و تاز بینالمللی گشته از یک طرف انگلیس و ازطرفی روس
و از ناحیه آلمان و عثمانی هر لحظه بشکلی و هر روز به عنوانی ،شرق و غرب و شمال و جنوب
وطن ما را تحت کشمکش و زدوخورد قرار داده و از هیچ تشبثی که مستقیماً بیطرفی ایران را
تهدید نماید مضایقه نمیکند».
حاال جالب است که در حدود همین روزها روزنامهای بنام «شهاب ثاقب» در سرمقالة شمارة 81خود
تحت عنوان «رفرم حقیقی در دوائر دولتی الزم است» دولت به اصطالح مشروطه را بعنوان یک
سیستم و نظاماداری پوشالی از نظر سازمان مطرح میکند و میگوید:
«لفاظی و ظاهرسازی و عبارات عوامانه ماستمالی که در ضمیرة فطرت ما سرشته شده با این دولت
و نظام اداری عجین شده است».
در آن سالها که جلوتر میرویم ،برخوردها شدیدتر شده و از فرط عصبانیت گاه با ناسزا توأم
میشود .مثالً «بامداد روشن» در سرمقالة شمارة  22خود «آئینة روسها در قزوین» وضعیت کشور
را نشانمیدهد:
«آه ایران چقدر بدبخت است ،آری بدبخت است .مادری که در وقت گرفتاری خود یک فرزند نداشته
باشد .این چهار دیواری کثیف و مسموم تهران که مرکز شده ولی برای بدبختی تمام ایران ،خدا
خرابش کند که آکنده از خیانت است ،این چه تهرانی است ،امروز جوالن تمام خائنان ،مهد امنیت
تمام دشمنان ایران ،تمام ایران در نحوست این شهر گرفتار و در آتشخیانت به این چهار دیوار
خائنین میسوزد ،خیانت ،ایران فروشی ،اجنبیپرستی و باقیصفات رذیله هوای این شهر را به
اندازهای مسموم کرده ،مجالس تنفس در صفات همین»...
این اسناد نشان میدهند که خشم به جائی میرسد ـ چنانچه خواهیم دید ـ که میخواهند همه چیز
را بهم بریزند در ادامة همین مطلب میگوید:
«تمام بالهائی که از اول تا به حال بر سر ایران آمد بدست روسها بود ،ولی در حقیقت علت و
محرک انگلیسیها بودند».
ــ گفتید که این مطالب از روزنامه «بامداد روشن» حدود چهارسال قبل از کودتای  1899بوده است.
من میخواستم در مورد وضعیت در مرکز یعنی از تهران بپرسم از فضای سیاسی پایتخت در
سالهای قبل از کودتا؟
دکترگوئل کُهن ـ خوب اگر بخواهیم از رضاخان صحبت کنیم از شرایط تاریخی ،سیاسی ،اجتماعی
در آستانة کودتا بحث کنیم ،باید به این نکات هم اشاره کنیم و ببینیم چه وضعیتی حاکم بوده است.
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اینجا توضیحی در مورد اینکه میگویم «رضاخان» باید بدهم .بعضی اوقات من بحثهائی باکسانی
داشتهام که دائماً بجای بکارگیری رضاشاه یا محمدرضاشاه میگویند رضاخان یا محمدرضاخان .اوالً
محمدرضاخان که هیچوقت نداشتیم .امّا در مورد رضاشاه نیز باید چهار دوره قائل شویم؛ ایشان
هنگامی که در کودتای  1899مشارکت داشت رضاخان میرپنج بود ،بعد هم میشود رضاخان سردار
سپه تا سال  1314خورشیدی که مجلس مؤسسان مطرح میشود و در دورة کوتاهی ایشان میشود
آقای رضا پهلوی و بعد هم با رسیدن به مقام پادشاهی ،عنوان رضاشاه میگیرد .البته در دهه  81به
بعد مجلس به او عنوان رضاشاه کبیر میدهد .بنابراین با توجه به این دورههای تاریخی وقتی
میگویم رضاخان مربوط میشود به دوران قبل از سردارسپهی ایشان.
ــ البته هنوز کسانی کماکان اصرار دارند ایشان را با عنوان توهینآمیزی چون «قلدر» خطابکنند،
برای آنها تاریخ هیچ معنائی ندارد.
دکترگوئل کُهن ـ من در اینجا بحثی دارم در مورد امیرکبیر .البته نمیخواهم در اینجا به رضاشاه
نمرة قبولی صد بدهم و به میرزاتقی خان امیرکبیر در تاریخ نمرة کمتری بدهم .نه اصالً چنین چیزی
نیست ،تنها میخواهم نشان بدهم که چقدر ضروری است که ما نگرشی صادقانه و منصفانه به
تاریخ  151سال گذشتهامان داشته باشیم .میرزاتقیخان فراهانی پسر آشپزباشی که بعدها لقب
امیرکبیر به وی اطالق شد ،از بُعد فرهنگی و اثرگذاری شخصی در حوزة ادبفارسی یا فرهنگ
ایرانی به هیچ روی قابل مقایسه با فروغی و قوام نیست .یعنی ایشان هیچ اثر نوشتاری یا ادبی ندارد.
ولی از نظر اداری و حوزة سیاسی منشاء اقداماتی شد که البته معروفترینش تأسیس دارالفنون است
که از نظر فرهنگی بسیار مهم بود .خوب ایشان پسرآشپزباشی بود ،بعد هم صدراعظم شد و میبینیم
که چگونه از وی در تاریخ یاد میشود .البته فرد شایسته و در خور چنین احترامی است و باید از وی
چنین یاد شود .بسیار خوب! امّا برای بررسی ایشان هیچگاه از منش و رفتار شخصی وی سخن گفته
نمیشود ،بعنوان نمونه در سفری که ایشان به منظور مالقات پدر و مادرش میرود ،از رفتار و از
اشتباهاتی که داشته صحبتی در میان نیست .بنابراین در برخورد به ایشان مجموعهای در کلیتش
مورد توجه است نه یک یا دو عنصر کنشی و رفتاری .حال از همین زاویه و در همین رابطه نگاه
کنیم به برخورد به رضاخان سردارسپه و رضاشاه بعدی .من فکر میکنم اگر تمام اقدامات رضاشاه را
کنار بگذاریم و فقط تأسیس دانشگاه تهران را در نظر بگیریم ،فکر میکنم اگر ارزش این اقدام
بیشتر از تأسیس دارالفنون نباشد ،کمتر هم نیست .پس چرا ما چشم خود را روی اقدامات پراهمیتی
نظیر تأسیس دانشگاه میبندیم ،و دائماً جنبههای منفی را مطلق میکنیم و فقط چند جنبه منفی را
که حتماً در مورد رضاشاه وجود داشته ،میبینیم و در مورد امیرکبیر فقط جنبههای مثبت را؟ در
حالیکه در مورد وی نیز جنبههای منفی قابل ذکر وجود دارد .بعنوان نمونه اگر بخواهیم از زاویة
تجددخواهی ،رشد و توسعه در گذر تاریخ به قضایا برخورد کنیم ،میدانیم جنبش بابیه در شرایط آن
روز یک جریان ضدفئودالی بوده و از نظر فرهنگی نیز حرفی برای گفتن داشت ،امّا آن قتل عامها و
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دستگیریهای بیرحمانه و آزارها همه بدستور امیرکبیر صورت گرفت ،در صورتیکه از این اقدام وی
معموالً کمتر سخن گفته میشود و چه بسا از آن تمجید هم میکنند! در حالی که برخورد بیطرفانه
و دید جامع ،از پیش شرطهای نگاه تاریخی است در غیر اینصورت بیانصافی و جانبدارانه خواهد
بود .اساساً اقداماتی که در زمان رضاشاه که طوالنیتر از دوران امیرکبیر هم بود ،صورت گرفت یعنی
در فاصله  1311تا  1381از نظر ابعاد تأثیر اجتماعی ـ فرهنگی هیچ دورهای شاید قابل مقایسه با آن
نباشد ،اقداماتی که در جهت یک توسعة همه جانبة ملی بود .حال چرا ما به میرزاتقی خان
فراهانیمیگوییم امیرکبیر امّا رضاشاه را «رضاخان قلدر» خطاب میکنیم؟!
ــ پرسش قبلی ما ـ پیش از ورود به بحث در مورد خود رضاشاه ـ بر سر اوضاع و احوال سیاسی
مرکز در آستانه کودتا بود ،شما هم داشتید مطالبی را از روزنامههای آنسالها در توضیح این پرسش
قرائت میفرمودید:
دکترگوئل کُهن ـ بله بازگردیم به سئوالی که نیمه کاره گذاشتیم در مورد شرایط و اوضاع احوال
پایتخت و کشورما هم چند نمونة دیگر را ارائه دهم .درست کمی پیش از روی کار آمدن سردار سپه،
وضعیت قوای نظامی آن چنان بیسامان بود که به قول روزنامه شفق سرخ شماره « 829سربازها
تمام مشغول کسبهای مختلف از قبیل کشمشفروشی ،هیزمشکنی و قصابی بوده سرگذرها قمار
نموده از این راه اعاشه میکردند و ایران را در نظر اجانب ضعیف و خوار مینمودند».
در زمینة «قتل و غارت» »بامداد روشن» شمارة  98مینویسد:
«کردستان! سنجرخان دزد معروف با عدهای سوار به قریة چماق دره ریخته دو نفر ...را کشته ...اشرار
همه جا مشغول غارت هستند!»
و جای دیگر میگوید:
«فرار از ترس غارت»
«اهر! امروز رعایای دهات از ترس غارت که مبادا موقع مقابله با یاغیان در این میان پایمال شوند،
اهل و عیال خود را برداشته و میگریزند».
یا نشریة دیگری بنام «روزنامة شورا» در شمارة  131خود که مربوط است به جمادیالثانی1333
درست حدود  5یا  2سال قبل از کودتا در مورد اوضاع مملکت مینویسد ،اوضاعی که تا آستانه
کودتای  1899روز به روز وخیمتر میشود .این نشریه در سرمقالة خود مینویسد:
«همهمة غریبی است؛ فالکت و افسردگی عاشقان ترقی ایران به حدی است که ما خود دیدیم
جماعتی دور هم نشسته بودند و مثل زن بچه مرده ،برای نبودن مرد و نداشتن فداکار صالح
میگریستند .این بدبخت ایران این شیدائی برادران برای استقالل ایران ،این ترس و بیم از نفوذ
اجانب ،این جُنب و جوش ،این همهمه و ولوله از این غریو هیاهو ،این گریهها و نالهها از روی کدام
سرمشق و تجربه است .اگر عوام و بازاریهای محترم ما هنوز معلم حُب وطن به خود ندیدهاند ،اما
این فشارهای پی در پی در اثر نداشتن مرد کار در این مدت را از اجانب دیدهاند».
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باز هم در «بامداد روشن» در شمارة  22آن آمده است:
«اصفهان ـ وضع اصفهان روز به روز بدتر و بدتر میشود .در یک شب ده نفر آلمانی که صاحب
منصب هستند با فدائیها و  151نفر بختیاری و یک بار تفنگ وارد اصفهان شدهاند .مدتی است که
در اینجا منتظر  111نفر ژاندارم هستند که برای تأمین آسایش از شیراز حرکت میکنند .از بی پولی
هنوز از شیراز هم حرکت نکردهاند .قراولهای کنسولگری آلمان با رولوسیونرها و مجاهدین متصل و
زیاد میشوند .بمب سازی و تبلیغات جهاد از طرف آلمانها وسعت یافته و منتشر میگردد و از طرف
دولت ایران هیچ مبارزهای و جلوگیری نمیشود».
«کوکب ایران» نیز خطاب به هرج و مرجطلبان مدعی روشنفکری و نیز واپسگرایان میپرسد:
«تا کی باید عوضِ ترویج سالمت و امنیت ،تشویق کار کردن ،زحمت کشیدن و آبادکردن مملکت
زارع را از زراعت ،تاجر را از تجارت ،کارگر را از کار بازداشته افکار ساده را به اسم عقاید سنجیده و
آنتریکهای پست ،مسموم ساخته و برشانة خمیدة مملکت بارهای سنگین دیگری تحمیل نمود؟».
«بامداد روشن» شمارة  89مینویسد:
«جسم اجتماعی از اثر سمیات فائقه ادوار استبداد بلکه دورة مشروطیت آنقدر ضعیف و نقاهتبار
است که به دواهای عادی هرگز معالجه نخواهد شد .هزار افسوس که کار ایران از اثر ضعف سیاست
داخلی به همین جا رسیده و ممکن بود که با تکامل روی اصالح ببیند .این است که هر شکل و هر
کابینهای روی کار میآوریم ،باز میبینیم که اوضاع تغییر نکرده بلکه بدتر میشود .هیچ کس را نباید
متهم کرد ،کار به اندازهای پریشان و رشتهها بقدریگسیختگی گرفته که اصالح از حد قدرت همه
کس خارج است و واقعاً باید دستی از غیب بیرون آید و کاری بکند .یعنی باید متوسل به یک اقدام
فوقالعاده شد و ایران باید آخرین رُل حیاتی خود را هم ببازد( ».یعنی بازی کند).
و جالب است بدانید که روزنامه نوبهار ملکالشعرای بهار نیز اذعان دارد «برای گردانیدن چرخة امور،
مردانی در خورند که دیروز نبودند ...برای گشودن گره ،فرد گرهگشا الزم است».
حال این گفتهها و نوشتهها متعلق به چه زمانی است؟ پنج سال قبل از آمدن رضاشاه است یعنی
همان «دست غیب»! من فکر میکنم هیچ جا چنین اسناد تاریخی را نتوانیم بدست آوریم که این
چنین روشن اوضاع و شرایط حاکم بر ایران را در این دوره تصویر نماید.
مدتی پیش از سوم اسفند  1899ـ که دیگر ،به اصطالح ،کارد به استخوان رسیده ـ در شماره 841
«کوکب ایران» میخوانیم که:
«امروز فساد اخالق ،دزدی غیرمستقیم و مستقیم سرتاسر مملکت را فراگرفته است! همه بدون
استثناء خیانت میکنند»...
همین روزنامه در شماره دیگر خود مینویسد:
«اوضاع مشهد بینهایت رقتآور است! نه حکومت داریم و نه نایبالحکومه ...حکام والیت
بیتکلیف ،قائدین اشرار مشغول به قتل و غارت ،هرج و مرج بیاندازه حکمفرماست ...این ایام
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شرارت قزاقهای روسی متوقف در بارفروش (بابل) از حد گذشته است ...شبها در موقع حرکت،
تیرخالی میکنند ...نایبالحکومة موقتی ابداً جرأت اظهار ندارد»...
در این اثنا سرکشیکزاده نیز در مقاله خود در شماره پنجم «زبان آزاد» با عنوان «قتل اجتماعی»
فریاد برمیآورد که:
«یک دسته بیپروا برای کشتن هیات اجتماعیه ایران کمر بستهاند .ایران را میکُشند ولی به طور
بسیار فجیع و سوزنده! ایران را در معبد خودخواهی با دشنة محافظکاری و جبن سیاسی قربانی
مینمایند!»...
مرحوم «عشقی» نیز نارضایتی خود از اوضاع را پرخاشگونه به صورت درج یک رباعی در باالی
صفحة یکم روزنامة «قرن بیستم» نشان میدهد؛ آنجا که میگوید:
این کاخ کهن خراب میباید کرد
این شهر ،به خون خضاب میباید کرد
آزادی انقالب اول گم شد
بار دگر انقالب میباید کرد
جالبتر اینکه «اقتصاد ایران» در شماره  32خود به تاریخ یکم مهرماه  84( 1311سپتامبر 1988
میالدی) از ارتش قوی و از آتاتورک میگوید:
«ما قشون را که با پول ملت و از دلیران ملت تشکیل شده است برای محافظه وطن و مدافعه ملی
میخواهیم .ما قشون را برای خاتمه دادن به این الیگارشی و ملوکالطوایفی ...الزم داریم و نه برای
منافع و اعمال نفوذهای شخصی ...ما میگوئیم قهرمانان ملی کمالپاشا الزم داریم که به فوائد
حقوق ملی را مدافعه کرده به ملت حساب پس بدهد ...سربازی که از تودة ملت بیرون آمده
احتیاجات مملکت را بفهمد.»...
بعد حتی وقتی به آمدن رضاخان میرپنج میرسیم ،سالهای  ،1318 ،1311که البته حاال دیگر
رضاخان سردارسپه است ،میبینیم در اثر تغییراتی که ایجاد شده ،مرجع قدرت وزیر جنگ شناخته
میشود ،مردم برای همه امور به او مراجعه میکنند .جالب است در یادداشتهائی که متأسفانه
همراهم نیست ،و از مطالب آن دوره جمع آوری شده ،مالحظه میکنیم مطالبه خشونت و قهر در
خواستها بیان میشود و تا حد خونریزی هم میرود ،این امر را بعداً در شعارها هم میبینیم یعنی
سرمقالهها هم با جوهر قرمز چاپ میشوند و میگویند« :یکی باید بیاید و بکشد ،آنوقت میتواند
امنیت بیاورد .باید حمام خون به راه بیاندازد تا امنیت برقرار گردد» .ببینید استیصال و وحشت تاچه
حد گسترش یافته بود که شما در صفحات روزنامهها در آن روزهای  1899تا  1311چنینمطالبی را
مشاهده میکنید!
ببینید روزنامه دیگر ـ «مرد آزاد» در شمارة  152که در سال  1318یا معادل اکتبر  1983است چه
میگوید:
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«من گذشتهها را فراموش کردم» میدان آتیه به روی همه باز است هر که راست راه رفت بدون
خصومت ـ هر که باشد ـ تحت حمایت من است .هر کس از خط مستقیم منحرف شد صاعقه غضب
من او را خواهد زد ».این مطلب را «مرد آزاد» از ناپلئون نقل و بعد نتیجه میگیرد:
«ایران امروز هم (مانند فرانسه) محتاج یک رئیس با وجودی است که به این زبان حرف بزند ...ما
عادت کرده زمامداران متواضع داشته باشیم .رئیسالوزرائی که به حرفهای نامربوط ما اعتنا نکند،
خائن و جانی است .ولی صحبت از این نیست که ما چه میخواهیم ،باید دید ایران چه میخواهد».
چقدر زیباست! ادامه میدهد« :زمامدار مفید به حال ایران کسی است که بداند درد اصلی ما فقر و
بیکاری است و برای تهیه وسایل رفع آن اشخاص الیق را صرف نظر از جهات حزبی دور خود جمع
کند ،بهکار اندازد و در ضمن به همه بفهماند ،اگر مثل آدم راه رفتید فبهاالمراد و الّا وای بر شما ـ با
من بازی نمیشود کرد .ما معتقدیم زمامدار جامعالشرایطی بهتر از آقای سردار سپه برای ایران نیست
و امیدواریم بیش از این مردم را در انتظار نگذارند».
در چنین شرایطی دیگر مطالبات ،خواستهای دوران مشروطه نبود ،دیگر مانند آن دوره عدالتخانه
مطالبه نمیشد ،خواستهای مردم تغییر کرده بود .آنها امنیت ،کار و نان و آب میخواستند ،اینها
حداقلهائی بود که برای بقای زندگی مردم ضروری بود .جائی برای مطالبة عدالتخانه نمانده بود.
مردم مردی را میخواستند که همة آنچه که امروز میگوییم نیازهای اولیه ـ در مفهوم فراگیر توسعه
ـ را برایشان فراهم کند .این در واقع ،همان چیزی است که چند سال پیش از شکلگیری کودتای
 1899در جای جای سرمقاله شماره  72روزنامه «نوبهار» ملکالشعرای بهار با عنوان «کاربزرگ ـ
مردبزرگ» آشکارا به چشم میخورد:
«امروز اموری فوقالعاده پیش آمده است که دیروز نبودند ...برای گشودن گره ،مرد گرهگشا الزم
است»...
نکته بسیار جالب اینکه حتی در زمینة حراست از زبان فارسی نیز که در دوران رضاشاه به عنوان
عامل پیوند ملی بسیار مورد توجه قرار گرفت ،از سالها پیش از کودتای  ،1899مطالب و
خواستههائی مطرح میشود .از آن جمله در شمارة  82بامداد روشن مشاهده میکنیم که در زمینة
آموزش درست زبان فارسی در مقابل زبان عربی ،و عدم وجود یک نظام آموزش فارسی در مدارس
ایرانی در مقایسه با موفقیت مدارس آلیانس اسرائیلیت ،از دولت انتقاد به عمل میآید .در این مورد
«اشتغال ساالنه  411تا  511شاگرد در آنکه سالی  111شاگرد فرانسهدان فارغالتحصیل خارج
میکنند» مطرح میشود.
«مرد آزاد» در شمارة  1خود که در سال  1311منتشر شد یعنی یکسال بعد از کودتای 1899
مینویسد:
«چرا ایران هنوز بیکار و گرسنه و تریاکی و بیسواد مانده است .مملکت ما برای چه ترقی نکرد،
برای آنکه قائدین و عمال مشروطیت ما یا کهنه فکر بودند یا کهنه نوکر .اینها نمیفهمند تجدد
چیست! کهنه نوکرها میپنداشتند بهرتقدیر تجدد مخالف منافع آنهاست .برای جماعت اول تشخیص
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طریق اصالح ممتنع بود و برای دسته دوم ،صورت گرفتن اصالح ،تولید ضرر میکرد .حمله و دفاع
شبانه روزی همه را گرفت تهمت و افتراء حربة عامی شد .همه به جان هم افتادند .خرابه ایران به
صورت خود باقی ماند .واضح است از طبقهای که تاکنون زمامدار بودند ،هرگز انتظار اصالح
نمیتوان داشت .اگر لیاقت آباد کردن ایران و آدم کردن ایرانی در آنها بود ،در این مدت الاقل
آثاری از آن کفایت بروز میکرد .چون کاری نکردهاند باید کنارشان گذاشت و زمام امور را بدست
نسل جوان داد .این طبقه از کارش در دوره مشروطه نشو و نما کرد .افتخارش به فالن شخص و
سابقه درباری نیست .سرمایهاش فضائل و معلوماتی است که بیآن ،تجدد ایران محال است .مرد
آزاد طرفدار حکومت جوان است و میخواهد به همه بفهماند که با دست زمامداران گذشته جان تازه
به ایران نمیشود داد».
و زیر همین مطلب هم یک معادله نوشته شده است« :کار نو = مرد نو»
ــ آیا «مرد آزاد» روزنامهای نیست که به همت علیاکبر داور ،پس از بازگشتش از فرنگ،
منتشرمیشد؟
دکترگوئل کُهن ـ بله این روزنامه متعلق به داور است .باز در شمارة دیگری گفته میشود:
«سبک حکومت را باید تغییر داد .خمیرة سیاسی زمامدار عادی ما خراب است .این خمیره ایران را
معدوم خواهد کرد .حکومت را باید از این سلسلة کهنه گرفت و به دستهای جوانانی سپرد که اگر
لیاقتشان هم محقق نیست ،الاقل بیعرضه بودنشان مسلم نباشد».
بهرحال از تحلیل محتوای مطبوعات میتوان به زبان واقعی مردم پی برد و دانست که بدنبال چه
چیزی بودند و چه میخواستند .روزنامهای بنام «قیام» در سال  1311در مقالهای تند با عنوان
«وضعیت پوشالی ،مجلس پوشالی ،اکثریت پوشالی» ،احمدشاه را مسئول بدبختی ملت دانست.
روزنامهای دیگر بنام «فکر آزاد» در شمارة  188خود در حوت  ،1318ندا در میدهد:
«ای ملت خوابزده آیا نمیخواهید با کاروان آزادی و سعادت دنیا همراه شده تو نیز در این دنیای
حیات به جائی برسی؟ رسوائی و فضاحت حکومت امروزة ما به درجهای است که قابل تحمل نبوده و
ما را در انظار اهل دنیا مورد مسخره و استهزاء قرار داده است».
همین روزنامه در شماره  153خود زیر عنوان «بیدار شویم» فریاد میزند که «از خواب سنگین
غفلت بیدار شویم! ...ما باید یک دولت ثابت و مقتدر ،یک حکومت فعال و غیر متزلزل ،یک کابینه
صالح و جدی داشته باشیم»...
با این فاکتها میخواهم نشان دهم که در آن زمان ما چه از نظر تفکر سیاسی و چه از نظر
چهارچوب دولت ـ ملت و مفهوم سرزمین دچار مشکل بودیم .نه سرزمینی فراگیر که بتواند
چهارچوب دولت ـ ملت قرار گیرد و نه پارادیم تفکر ما به ثبات رسیده است .یعنی نوعی سردرگمی،
بی هویتی و سرخوردگی .از فرط ناامیدی بدنبال معجزهای هستیم .اینها همه از البالی سطور
روزنامهها و مجلهها و سایر اسناد در آن زمان مشاهده میشود .این فاکتها نشان میدهند که
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کودتای  1899بر چه بستری امکانپذیر شد و چگونه این حرکت شکل گرفت و شرایط در مجموع
چگونه بود .ما بدون شناخت و درک از این بستر نمیتوانیم حرکت را بدرستی بشناسیم .شاید بتوان
از مثال اتوموبیلی استفاده کرد که الستیکش برای حرکت روی جادة شنی مناسب باشد ،امّا با همین
الستیکها نمیتواند روی زمین یخ زده حرکت کند و لیز میخورد .برایحرکت روی جادة یخ زده
الستیک عاجدار میخواهد .بنابراین من فکر میکنم آنچه در این مقطع اهمیت یافته تفکر
بسترسازی بوده است .بستری که بتوان بر روی آن راه رفت و بنا کرد و به کمک موتور سیاست و
دولت بتوان جامعه را به حرکت در آورد .در آن شرایط بنظر میرسد امنیت مقدمة همه اینها بود و
در اولویت قرار داشت .نان و آب و کار تنها میتوانستند بر روی بستر اصلی یعنی امنیت ،هویت،
آرامش و ثبات بدست آیند و بعد سایر مسائل اجتماعی! عنصر بسیار مهم و غایب در اغلب تحلیلها
و یا کتابهای منتشر شده در زمینة این دوره ،همانا عدم وجود یک هویت فراگیر و یا سردرگمی و
ناآشنایی بنیادین است با مفهوم «وطن» .از همین جاست که باید به درستی همچنان که دوست
فاضل دکترآجودانی در «یامرگ یا تجدد» نیز اذعان دارد ،درونمایة بخش اعظم ادبیات آن دوره را
ناسیونالیزم ایرانی همراه با تجددخواهی بدانیم .براین مبناست که «عارف» در گزارش بخشی از
کارهای سترگ خود معتقد است که «اگر من هیچ خدمتی دیگر به موسیقی و ادبیات ایران نکرده
باشم ،وقتی تصنیف وطنی ساختهام که ایرانی از دههزار نفر ،یک نفرش هم نمیدانست وطن یعنی
چه .تنها تصور میکردند وطن «شهر» یا «دهی» است که انسان در آنجا زاییده باشد!».
حال باید پرسید در چنین وضعیتی چگونه شعارها و خواستههائی که جلودارانی مانند فرخی یزدی
مارکسیستگرا و یا عباس خلیلی مذهبیگرا عنوان میکنند ،میتواند واقعیبینانه و پذیرفتی باشد؟!
فیالمثل آنجا که فرخی میگوید:
ماه نو با روی پرخون شفق را کن نگاه
کان ز داس و دست دهقانان حکایت میکند
و یا جائی که عباس خلیلی در روزنامه «اقدام» و «بیدار» ،مرتب در جستجوی «خون» است!
«ای خاک ایران ،تشنة خونی تو! تا زمین ایران سربهسر به خون جوانان آبیاری نشود ،سر گل
نمیروید .این خاک پلید هرزهخیز ،تشنة خون است و بس!».
این درست همزمان با سرعتگیری اقدامات «بسترسازانه» و نهادینهسازی ثبات اقتصادی و فرهنگ
و ارتقای چارچوبهای ملی و اجتماعی سردارسپه است .خلیلی آشکارا در شماره  15( 131ژوئن 1983
یا  85خرداد  )1318در سرمقالة خود «سَر» طلب میکند و میگوید:
«سَر باید و دیگر هیچ ...انقالب ،انقالب! خوشا مرگ سرخ ...ایران کهن سال ما خون میخواهد»...
از سوی دیگر ،در این شرایط گروههای چپ بلشویکپرست نیز با انتشار شبنامهها و اوراق قرمز
رنگ پراکنده خطاب به کارگران و دهاقین فریاد زندهباد بینالملل زحمتکشان شرق سرمیدادند! آنان
با تبلیغات گستردة خود به دنبال ساختن و تزریق آمپولی بودند که نه آنکه شفا بخش میبود بلکه
بیماری را دامن میزد.
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گستره آیش  1900خورشیدی و بذرافشانی توسعه
ــ از این توضیحات نتیجه میشود که در تاریخنگاری یا در واقع تحلیل تاریخ تنها نباید به ذکر
وقایع اکتفا کرد .تفکیک روندها و حوادث تاریخی از بستر و شرایط اجتماعیشان نادرست است .و
نکتة دیگر اینکه ارزیابی از وقایع را باید اساساً با توجه به پیامدهایشان انجام داد .با استفاده از این دو
نکته شاید بتوان به کودتای  1899به گونهای دیگر نگریست .نخست آنکه باید توجه کرد که ایران
در آستانة این کودتا در چه وضعیت و شرایط اجتماعی ـ سیاسی بسر میبرد ،که فاکتهائی که شما
همین جا قرائت نمودید ،بسیار گویا و روشنگر آن شرایط بودند؛ شرایطی که با حکومت طبقة سیاسی
ایجاد شده بود که ارادة عمل نداشت ،مردم در فالکت و بینوائی بسر میبردند و بسیاری نیز بدنبال
معجزهای بودند که بتواند ایران را از آن وضع برهاند .عالوه براین باتوجه به نکتة دوم باید گفت؛
وظیفة تحلیلگر تاریخ این است که پیامدهای حوادث اجتماعی را در نظر بگیرد .برای ما پیامدهای
این کودتا و پیامدهای آمدن رضاشاه به قدرت اهمیت بیشتری دارد تا اینکه ثابت کنیم آیا این
حرکت کودتا بوده است یا نه و یا انگلیسیها در آن دست داشتهاند یا نه ،که البته خود رضاشاه بر
روی صحت این نکته یعنی نفوذ انگلیسیها در امرکودتا انگشت گذاشته بود .آنچه مهمتر است اینکه
باید دید اقدامات بعد از آن کودتا به کدامسمت انجام میشود به سمت حفظ گسترش منافع ملی یا
بر علیه آن؟
دکترگوئل کُهن ـ انگلیسیها ضربالمثلی دارند که میگوید« :در کجا با کی برخورد میکنید» .و ما
باید این حادثه را بعنوان یکی از مصداقهای آن در نظر گیریم .من تعجب میکنم چرا ما ایرانیها
عادت داریم حتماً زمامداران خودمان را در هر سطحی سیاه و سفید ببینیم و ترقیاتشان را به این و
آن نسبت داده و ظرفیت و توانائیهای آنها را بدست فراموشی بسپاریم .شما رؤسای جمهور و
رؤسای ممالک دیگر را در نظر بگیرید یعنی در همین قرن بیست و یکم به زمامداری رسیدن آنها
نیز یک روند عادی مدرسه و تحصیل نبوده که پس از آن به آنها مثالً مقام ریاست جمهوری یا
پادشاهی ،وزیری و وکیلی پیشنهاد شود .اینها نیز در روابط خودشان ،در مکانهائی ،در زمانهائی
حضور داشته و برخوردهائی با حوادث یا افراد پیدا میکنند که همة اینها میتوانند بصورت نقطه
عطفهائی در سرنوشت فرد مؤثر باشند و در نبود آنها سرنوشت فرد تغییر نماید .نمونه دیگر همین
کنکور دانشگاه را در نظر بگیرید .شخصی میشود ذخیرة صدوپنجاه و یکم دانشگاه .این دانشگاهها
هر سال در کنکور مثالً  151نفر را انتخاب میکنند .بعد اگر به هر دلیلی یکی از این  151نفر حاضر
نشود ،آن نفر اول ذخیره یعنی نفر یکصدوپنجاه ویکم شانس ورود به دانشگاه را مییابد .حال در
اینجا میبینید در اثر یک اتفاق مسیر زندگی آن فرد ذخیره تغییر میکند .و بدینترتیب از آنهائی که
به دانشگاه راه نمییابد ،مسیر زندگیش جدا میشود .مابقی راه را توان و پتانسیل خود وی است که
تعیین میکند .ممکن است تمام راه را با توانائی طی کند یا اینکه نه در همان ابتدا یا میانه راه باز
بماند و دانشگاه را ترک کند .همین مثالها قابل انطباق با مسائل سیاسی و عرصه سیاست هم
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هستند .مثالً وزیری میآید تا آخر دورهاش هم میماند ،امّا دیگری نه ،در میان دوره باید برود ،حال
فردی در آن شرایط ایران در مسیر معینی قرار میگیرد و در یک زمان مناسب ،در یک مکان مناسب
و در رابطهای مناسب قرار میگیرد و بدلیل توانائیهای شخصی خودش موفق میشود .در غیر این
صورت شما سندی پیدا نمیکنید ـ من که پیدا نکردهام ـ که رضاخان میرپنج از یک کارخانهای
مراحل تولید را طی کرده و از آن محصولی بنام رضاشاه بیرون آمده باشد .خیر اینطوری نیست! من
این را به زبان «تولید» گفتم که شاید هضم آن راحتتر باشد! یعنی اینگونه نیست که ایشان را در
آب نمک خوابانده باشند و در زمان ضروری بیرونش بیاورند .در جریان کودتای اسفند 1899
رضاخان میرپنج اساساً نقش اول را نداشت امّا نهایتاً این به واقع ،پتانسیل و توان خودش بود که بر
مبنای آن توانست جلو بیاید و قدم به قدم پیش آید و بر مشکالت غلبه کند .البته او پرنسیپ و
اصلی برای خود داشت و آن ،این بود که دست عامل خارجی باید قطع شود!
ــ و متأسفانه این نکاتی است که طبقه سیاسی ایران در نسلهای بعد به کتمان آن پرداخت و به
گونه دیگر و وارونه جلوه داد .تا اینکه این سالهای اخیر با انتشار اسناد و مدارکی که توسط
خارجیها یا خود انگلیسیها منتشر شدهاند و دکتر سیروس غنی در کتاب خود به بسیاری از این
اسناد استناد نموده و آنها را در کتاب خود آورده و سعی نموده است واقعیت تاریخ را آشکار سازد.
دکترگوئل کُهن ـ من در جنب کاری که در این  12 ،17سال کردهام رجوع به این اسناد و منابع
است؛ حتیمنابع آمریکائی را نگاه کردهام ،در هیچیک از این اسناد ،نه تنها در اسناد و منابع دست
اول انگلیسیها حتی در بخشی از اسناد فرانسویها که دیدهام ،در هیچیک از آنها شما نمیبینید که
رضاشاه و راهی که رفت توسط غرب طراحی شده و یا حتی بعدها در راه منافع آنها قدم برداشته
باشد .من که در این  12 ،17سال بسیار کاووش کردم چیزی پیدا نکردم حال اگر کسی دیگری پیدا
کرده ،من خبر ندارم! برمبنای فرمولبندی خاص خود که در ابتدا عرض کردم ،رضاشاه به عنوان
متغیر اصلی و مستقل ـ به مفهوم ریاضی ـ در معادلة مربوط قرار میگیرد .بنابراین در تحلیل این
معادله باید متغیرها و فاکتورهای موجود را وابسته به این متغیر اصلی تشخیص داد و بررسی کرد.
همچنین اگر به کتابهایی که خارجیان منتشر کردهاند نیز نگاهی بیندازیم ،به روشنی بر ناوابستگی
شخصی رضاشاه صحه میگذاریم .حتی مواردی که خود روسها مینوشتهاند و متاسفانه به علت
کمکاری ،ضعف ترجمه ـ و یا شاید عمداٌ ـ خوانندگان فارسی و هممیهنان ما از آنها بیاطالعند .به
عنوان نمونه کارهای یک نفر نویسنده و تحلیلگر انگلیسی را ذکر میکنم .شما بیتردید مرحوم
«الول ساتن» را میشناسید .الزم است عرض کنم که البته چندی پیش با تکمیل اضافات کلی یکی
از مقاالت وی کتابی را منتشر نمودم با عنوان «مطبوعات ایران و شهریور  »81که در ایران انتشار
یافت .وی در سالهای جنگ جهانی دوم وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران بود و خود
استادی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاهی در انگلستان را برعهده داشت .ساتن به عنوان یک
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انسانی منصف و واقعبین ـ گرچه کارمند دولت انگلیس به شمار میآمد ـ اما کارهای او و آثار او
نشان از صداقتی قابل قبول در گزارش دورهای از تاریخ کشورمان دارد .در زمره تالیفات و مقاالت
پروفسور ساتن ،از جمله باید به کتاب ارزندة او «ایران نو یا  »Modern Iranاشاره کنم که در آن
تالش ورزیده تا فعالیتها و اقدامات عصر رضاشاه برای نوسازی و تجدید ساختار اجتماعی و
اقتصادی کشور با سلیقة تجددگرایانه را توضیح دهد .ساتن در آن کتاب با صراحت معتقد است که
ایران در دوران ده سالة نوسازی عهد رضاشاه بیش از چندین قرن عوض شد .هموست که در کتاب
دیگرش به نام «نفت ایران یا  »Persian Oilکه در سال  1955میالدی ـ یعنی چندی پس از وقایع
نخستین سالهای دهة  1331و  82مرداد  1338ـ منتشر شد ،آشکارا از حقوق از دست رفتة ایران
دفاع میکند .در واقع ،ساتن در یک کتاب رضاشاه را به عنوان معمار «ایران نو» و در کتاب دیگرش،
مصدق را به علت خدمت در راه احقاق «حقوق ملی» مورد ستایش قرار میدهد.
ــ حال برگردیم به توضیحات قسمت اول صحبتهایتان در مورد تحوالتی که بعد از  1311در ایران
صورت میگیرد .یعنی بعد از استقرار امنیت و یکپارچگی بهعنوان بستر اصلی و پیش شرط هر اقدام
اجتماعی دیگر ،پروسة توسعة همه جانبه در ایران آغاز میشود .همان مرحلهای که شما هنگام ورق
زدن مطبوعات  21ـ  71سال پیش بطور اتفاقی متوجهاش شدید و در آرشیو این روزنامهها به عینه
دیدید که از  1311به بعد بتدریج همه چیز در حال تغییر است .رنگ و محتوای بحثها و مطالب در
روزنامهها تغییر میکند ،بعنوان نمونه بجای آشوب و بلوای هر روز در کشور ،دیگر از مسئلة خرید
هواپیما برای کشور سخن گفته میشود ،از تأسیس و گسترش مدارس از مسئله بهداشت و ...یعنی
در واقع جامعه به تدریج میرود که به بخشهائی از ایدههای مشروطیتجامة عمل بپوشاند.
امّا پیش از پرداختن به اجزای اصالحات این دوره ،پرسشی داشتیم در مورد نامگذاری یا بکارگیری
مفهومی جامع و مانع در بیان آنچه که در دوران رضاشاه اتفاق افتاد .برخی از روشنفکران معتقدند ـ
البته آنها که موفق شدهاند به این دوره منصفانه نگاه کنند ـ که اهمیت دوران رضاشاه در
«نهادسازی» است .امّا شما در گفتههای خود «بسترسازی» را از اقدامات برجسته رضاشاه ذکر
کردید .تفاوت ایندو چیست و اختالف احتمالی شما با این عده درکجاست؟
دکترگوئل کُهن ـ این دو الزم و ملزوم یکدیگرند .به این مفهوم که منظور از «بستر» فراهم آوردن
شرایط نهادسازی است .یعنی اگر شما بخواهید مثالً نهاد دانشگاه یا نهاد آموزش عالی را پایهگذاری
کنید ،شما نیازمند زمین ،ساختمان ،پول و امکانات مالی هستید .باید استاد داشته باشید ،کتاب و
وسایل دیگر .منابع علمی داشته باشید و بعد دانشجو داشته باشید .همچنین منابع و امکانات مالی که
بتواند بعد از شکلگیری نهاد دانشگاه یا آموزش عالی از آن پشتیبانی و حمایت کند .فرض بفرمائید
زمینی که قرار است دانشگاه روی آن ساخته شود ،میشود بستر آن .این بستر باید از حداقل شرایط
مناسب برخوردار باشد مثالً در جنگل نباید قرار گرفته باشد که مورد حمله حیوانات قرار گیرد.
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ناحیهای زلزلهخیز نباشد ،از خطر رانش زمین به دور باشد ،در تیررس توپ و تانک ارتشی و یا پادگان
نظامی قرار نداشته باشد ،همچنین امنیت اولیة شهری را باید دارا باشد یعنی مورد غارت و راهزنی نیز
قرار نگیرد .بنابراین بستر نهاد دانشگاه اینجا میشود امنیت محیطی یا امنیت محلی و مکانی یا
جغرافیایی .حال برای اینکه این نهاد تداوم داشته باشد ،باید برای آن بطور دائم دانشجو تدارک دید
برای اینکار باید از کودکستان آغاز کرد .شما میبینیند ،علیرغم مخالفتهای زیادی که میشود از
سال  1311ما شاهد سیر ظهور کودکستان هستیم .ما در سالهای اولیة رضاشاه در ایران نهادی
بعنوان مهد کودک نداشتیم .ابتدا هم از یتیمخانهها آغاز شد و از آنجا فکر آموزش کودکان بی
سرپرست مطرح بود .البته همة اینها بشدت مورد مخالفت قرار میگرفت! مخالفت کسانی که خود
صاحب مکتب خانه بودند .شما در سال  1315در ایتالیا با 5911کودکستان مواجهاید .حال آمار
انگلستان و فرانسه ارقام دیگری است .من ایتالیا را در نظر میگیرم .جالب است که در آنجا دختر و
پسر هم در کنار هم آموزش میبینند .چنین چیزهائی را ما در ایران به تدریج از سالهای  1315ـ
 1314میبینیم .به این ترتیب پایهگذاری نهاد کودکستان ،بصورت بستری برای تربیت دانشجوی
شایسته مورد نیاز نهاد آموزش عالی صورت گرفته و گسترش مییابد و در سال  1311صاحب
نظامنامه شده و ما دارای پروگرام کودکستانها میشویم .توجه بفرمایید این نکات خیلی مهمند.
یعنی بستری بنام مهدکودک یا کودکستان آماده میشود که محصول این نهاد بنوبة خود بکار نهاد
آموزش عالی ،تربیت مهندس و کارشناس برای صنایع و سایر نهادهای مولد در سطوح گوناگون
میخورد و بستر مناسبی برای آنها فراهم میآورد .حال همین مثالها را در مورد کارخانهها در نظر
گیرید یا در زمینة مونوفاکتورها .شما برای ایجاد صنعت به کارگر نیاز دارید آنهم کارگر ورزیده ،به
کارگر فنی .در اینجا روی این نیاز تکیه میشود و وزارت معارف آن زمان و صنایع و فوائد عامه سعی
میکند به این نیاز پاسخ گوید و بعبارتی بستر شکلگیری نهادهای صنعتی را هموار سازد .بعد هم
همه اینبسترها به قانون تبدیل میشوند یعنی مقررات و قوانین مناسب ،نظم و روابط آنها را
تضمین میکنند .آئیننامهها ،نظامنامهها ،قانون کار و ...درست است که شرایط حاصله از
قانونمداری ،بستری برای نهادهای دیگر است امّا خود قانون نیازمند نهاد قانونگذاری است .بنابراین
میبینیم که رابطة نهاد و بستر در اصل یک رابطة علت و معلولی است.
ــ تحوالت اجتماعی از سال  1314در حالی صورت میگیرد که عنان قدرت در دست رضاشاه است.
طرحها و برنامة اصالحات یکی پس از دیگری به اجرا گذاشته میشوند .واقعیت این است که
رضاشاه تنها نبود و بقول شما او را باید مجموعهای بحساب آورد .روشنفکران برجسته و توانمندی با
وی همراه ،همسو و همکار بودند .پرسشی که در اینجا طرح میشود ،این استکه بیشتر این
شخصیتها سابق بر این یعنی قبل از کودتای  1899نیز از چهرههای فعال صحنه سیاست ایران
بوده و بعضاً از بزرگان جنبش مشروطه یا زمامدار حکومت ملی و یا نماینده مجلسشورا بودند .امّا در
این حضور فعال ،آنها نتوانستند در عمل به ایده و آرمانهای خود جامة عینیت ببخشند.
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شخصیتهائی نظیر فروغی ،داور ،تیمورتاش ،تقیزاده و ...امّا با برآمدن رضاشاه آنها نیز به
چهرههای موفق تاریخ ایران بدل میشوند.
دکترگوئل کُهن ـ البته من اینها را به دو دسته یا دو نسل تقسیم میکنم ،دستهای که پرورش یافتة
همان دوران هستند و کسانیکه در این دوران خودشان به بلوغ رسیده و از پیش درگیر بودند.
ــ در هر صورت پرسش اینجاست که چطور آن نسلی که به بلوع سیاسی خود رسیده بود ،تجربه
سیاسی داشت و ایدههای مشروطه را بخوبی میشناخت ،نتوانست پیش از رضاشاه در پیشبرد آن
ایدهها منشاء اثر باشد و تنها با آمدن رضاشاه آن گروه از روشنفکران توانستند به برخی از ایدههای
خود جامة عمل بپوشانند؟
دکترگوئل کُهن ـ بیتردید قبل از آمدن رضاشاه بخش عمدهای از رهبری فکری ایران به این نتیجه
رسیده بود که شرایط در حال معرفی پارادیم جدیدی است ،میرفت که این پارادیم را برای خود
تعیین نماید .این گروه متوجه شده بود که به آرمانها و آرزوهای صدر مشروطیت یعنی دمکراسی،
آزادی ،مساوات و عدالت باید با دید دیگری نگریست .بهعبارت دیگر این مطالبات توضیح دیگری
هم الزم دارند .برای تحقق آنها شرایط دیگری ضروری است .آنها پیش از آمدن رضاشاه به این
نتیجه رسیده بودند ،که بر پایه ناامنی و بیثباتی سیاسی با این شرایط مجلس و آمد و رفت دائم
کابینهها دستیابی به آن اهداف ناممکن است .الزمة آن بستر محکمی است که وقتی پایمان را روی
آن میگذاریم زمین فرو نرود و یا نلرزد .بیثباتی سیاسی ،نابسامانی و رفت و آمد دولتها از نظر من
همان زلزلههای سیاسی و فرورفتن در گِل بود .ناامنی وجود داشت ،راهزنی و غارت سراسر کشور را
گرفته بود ،ملوکالطوایفی هم در شکل سنتی ـ مذهبی و چه مدرن آن (توسطروشنفکران) مانع از
آن بود که حکام دولتی وظائف خود را بدرستی انجام دهند .خوب این دسته از روشنفکران با مالحظة
این وضعیت متوجه شدند برای برخی خواستها باید اولویت قائل شد .فکر میکنم نفرات شاخص
اینها همان کسانی بودند که به خارج رفته و تجربه کسب کرده بودند که برای برداشتن هر گام،
ثبات سیاسی و امنیتی در درجه اول قرار دارد .نامآورترین اینچهرهها نظیر کاظمزاده ایرانشهر ،محمد
قزوینی ،ابراهیم پورداود ،اشرفزاده که به پاریس رفته بودند ،محمدعلی جمالزاده ،نصرالهخان
جهانگیر ،سعدالهخان درویش ،راوندی ،میرزاآقا ،تقیزاده ،اسماعیل کیانی اینها بودند که برای
رسیدن به غرب به این نتیجه رسیده بودند ،ثبات الزام آور و امنیت پیششرط است .این ثبات نیز به
هیچ طریق جز ایجاد دست پرقدرت نبود .آنها حکومت مطلقه ترقیخواه را معرفی میکردند ،البته
بعضیها از حکومت مطلقه همان استبداد را تعبیر نمودند ،در حالیکه اینطور نیست .مقصود آنها
ایجاد یک دولت متمرکز و قوی یا بقولی دیکتاتور مصلح بود .در ابتدای قدرتگیری رضاخان
سردارسپه آنها بالفاصله وارد کار نشدند ،بتدریج وارد قضایا شده به همکاری پرداختند .هنگامی که
متوجه شدند که کسی آمده و با قدرت در ایجاد امنیت است ،نظام میآورد ،البته منظور از نظام تنها
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ارتش نیست ،درست است که در آن زمان نظام از ارتش بوجود آمد و مدیریت نوین ایران و نخستین
استادهای مدیریت ،با تحصیالت درجه یک مدیریت از ارتش گرفته شد ،همان ارتشی که رضاشاه
ایجاد نمود ،امّا با این حال در اینجا منظور از نظام ،آن انظباطی است که در یک سیستم باید وجود
داشته باشد .و این نظم و انضباط در حقیقت بنیان ثبات دولتی و حکومتی و ملی قرار گرفت .ظرف
یکسال و اندی با مشاهدة شرایط نظامگرایانه در کشور ،متوجه شدند این همان بستری است که
آنها یعنی این روشنفکران قادر خواهند بود بر روی آن ایدههای خود را محقق و نهادینه سازند .البته
بسیاری از این افراد پس از ناکامی تجربه مشروطیت و سرخورده از اوضاع کشور به خارج رفته بودند،
امّا با مشاهدة نیروی مقتدر جدید ،متوجه شدند میتوانند امر فقرزدائی ،مساوات ،ایجاد شغل ،برابری
زنان و مردان ،گسترش آموزش و پرورش و خالصه رفتن بسمت نمایههای تمدنی که خود در غرب
مشاهده کرده بودند ،را در کشور و بر این بستر جدید پیاده کنند .در چهارچوب آن امنیت و
یکپارچگی و از میان برداشتن ملوکالطوایفی ،جا انداختن نگرش «حرکت به جلو» از میان بردن آن
دیوانساالری پوسیده و معنا دادن به تمامیت ارضی و در چهارچوب سرزمین ـ من در اینجا سرزمین
را به مفهوم سیاسی بکار میگیرم ـ بعد جدائی دین از سیاست را مطرح کرده و اینکه دینمداران و
رهبران دینی به امر اخالقیات جامعه پرداخته و امور دنیوی به دولت واگذار گردد .آنها حتی در
پیشبرد امر اصالحات ،حتی زبان ،هنر ،ورزش را مورد توجه قرار دادند .الزم است اینجا در داخل
پرانتز بگویم که به اعتقاد من هرگونه برنامهریزی و تدوین یک پارادیم نوین برای شرایط کنونی
ایران امروز یعنی در آغاز قرن بیست و یکم بدون مطالعه و بدون درک و فهم آنچه در آن دوران
گذشت و آنچه که این آقایان در اوائل روی کارآمدن رضاشاه مطرح میکردند ،ما همچنان دچار
مشکلخواهیم بود .بهنظر من این میراث باقی مانده را باید فهمید .بهعبارت دیگر آنچه که آنها در
آن زمان بدقت بررسی کرده و به آن پرداختند ،موقعیت ایران و فهم این موقعیت بود .به اعتقاد من
این دوران منبع با ارزشی برای تعیین راه آینده و حرکت ما بسوی آینده است .آنها حتی در زمینة
رسمالخط فارسی نیز کار کردند .تا این حد به تحول جامعه میاندیشیدند .من فکر میکنم وظیفة هر
گروهی که میخواهد به ایران بپردازد ،واقعاً دلمشغولی سرزمین خود را دارد و عالقه به منافع ملی و
عشق میهنی در وجودش زبانه میکشد ،باید حتماً اینها را بخواند و به دور از تعصب و پیشداوری،
بدرستی بفهمد .این دوره باید به بحث گذاشته شود .زیرا میان آن زمان و امروز شکافی افتاده،
دستبردهای زیادی در تحلیل این تاریخ زده شده ،این منابع ارزنده به فراموشی سپرده شده ،زیرا
قصد و عمدی در به فراموشیسپرده شدن آنها وجود داشت .یک دیدگاه استالینیستی بویژه از سال
 1311به بعد روی تاریخ ما سایه انداخته و همه چیز را بصورت سیاه و سفید نمایانده است .بعنوان
نمونه میبینید که تقیزاده در یک خطابهای در مورد واژگان عربی که به زبان فارسی راه یافته و
افراطگری که در مورد از میان بردن آنها پدید آمده بود ،با چه درایتی سخن میگوید .وی در این
بحث میگوید؛ شما وقتی در یک کشور غربی نظیر فرانسه یا آلمان بسر میبرید ،دیگر غربی هستید،
از وقتی وارد میشوید و اقامت میگیرید ،دیگر به شما حقوق شهروندی آن کشور را اعطا میکنند و
شما دیگر در آن کشور ایرانی ،افغانی ،لبنانی ،اردنی و ...تلقی نمیشوید .اما  1411سال است که پس
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از حملة اعراب این واژهها وارد زبان فارسی شده ،تلفظ آن و حتی ماهیت و مفهومش تغییر کرده و از
آنچه عربها از آن منظور دارند و بنوعی که تلفظ میکنند جدا شده ،حال آنکه شما هنوز نمیخواهید
به آنها تابعیت ایرانی بدهید .این واژهها دیگر فارسی هستند و ما باید بپذیریم و به آنها تابعیت
ایرانی بدهیم و تابعیت عربی را از آنها بگیریم .با آوردن این نمونه میخواهم توجه شما را به این
جلب کنم که در آن دوره تا چه عمقی به مسائل توجه میشد و امور کشور به جلو برده میشد.
متأسفانه تاریخنگاری عنادآمیز ،این مسائل محوری را فراموش کرده و مسائل دیگری را که در جهت
نگاه عقیدتی و ایدئولوژیک بوده ،مطرح ساختهاند که عمدتاً این برخوردی است که نیروهای چپ یا
مذهبی داشتند .شما فراموش نکنید که کم و بیش در شرایطی به سر میبردید که نهاد دیرپای سنت
و دینمدارانه ،تحول ،نوآوری ،حاکمیت قانون ،آزادی زنان ،هنر و نظام نوین آموزشی را همچنان
سرچشمههای انحراف و بیدینی تلقی میکردند .فراموش نکنید که حدود یک دهه پیش از سوم
اسفند  1899بود که بسیاری از واعظان علناً میگفتند که «روزنامهخوانی» همان معنای «ارتداد» را
دارد و چون روزنامه لفظی ارتدادی است و بر مبنای فتوای شیخفضلاهلل نوری ،متفکرین و
نویسندگان روزنامهها از زمرة مؤمنان خارجاند ،لفظ «الیحه» را برای انتشار خطابههای خود به کار
گرفتند! بنابراین برای به چرخش درآوردن موتور توسعة اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی به سوی احراز
حداقلهای جامعة نوین ،نیاز به چالشهای اعتباری ـ عقیدتی با آن نهاد جا افتاده در ذهنیت عامه
نیز بود .این خود ،در واقع ،یکی دیگر از چالشهای «بسترسازی» محسوب میشود .شاید به همین
دلیل تقیزاده و سایر کوشندگان تجدد در آن سالها از طریق نشریات روشنگرانة خود در برلن ـ
مانند کاوه ،ایرانشهر ،فرنگستان و علم و هنر ـ به اتفاق معتقد بودند که «عقبماندگی اقتصادی،
جهل و بیسوادی و عدم تساهل مذهبی» در زمرة دردهای اصلی ایران است .آنان آشکارا تأکید
میکردند تنها چیزی که میتواند مایه نجات ایران باشد فقط و فقط تعلیم و تربیت عمومی است.

همسوئی روان روشنفکری با قدرت رضاشاهی
ــ بنابراین اگر بخواهیم از این گفتهها باز هم نتیجهگیری کنیم؛ برخالف آن روایتهای وارونه از
تاریخ این دوره یا به سکوت برگذار کردن تحوالت آن ،بخشی از روشنفکری ایران در همسوئی و
همرأئی با رضاشاه در ایجاد تحوالت اجتماعی نقش مهمی بر عهده داشته است .یا به بیان زیبای
دوست جوان ما بابک پرهام« ،همسوئی روان روشنفکری با قدرت حکومتی» در دوران رضاشاهی
سرمنشاء تحوالت بسیاری گردید و تأثیر مثبت خود را برجای گذاشت .همسوئی که در سایر
دورههای تاریخ جدید ایران نظیرش را ندیدهایم .آیا میتوان گفت این بخش از نظر کمیت چه
میزانی از مجموعه جریانهای روشنفکری را در بر میگرفت؟
دکترگوئل کُهن ـ البته اسامی زیادی در این مورد در خور ذکر است که من متأسفانه حضور ذهن
برای ذکر نام همة آنها ندارم ،از میان آنان میتوانم افرادی مانند ،عباس اردالن ،حسن نفیسی،
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احمد فرهاد ،غالمحسین فروهر ،فرهاد مبشرکاظمی را برایتان نام ببرم ،که اینها هرکدام دارای
گرایش و مرام خاصی هم برای خود بودند .گرایش عملی آنان به جنبش نوسازی ـ بویژه در نسل
دومیهای برلن ـ شدت بیشتری داشت .این روشنفکران مسئول ،سرخورده از مشروطیت و
نهادسازی دموکراتیک ،نجات ایران را در گرو یافتن مصلح یا ایدهآلمنشی قدرتمند میدانستند.
براین پایه بود که اکثریت آنان ـ به جز جمالزاده و کاظمزادة ایرانشهر به ایران آمدند و در نوسازی
آمرانه جدیت ورزیده و نقش سازنده و مثبتی ایفا کردند .و حتی خود آقای ارانی جالب است .گفته
میشود گرایش وی به سمت نظم آن زمان حکومت رضاشاه بود .در جائی هم میخواندم که
برخوردهائی هم با کمینترن پیدا میکند .حتی وقتی به مطلبی که وی در شمارة اول «دنیا»
مینویسد ،نگاه کنید ،میبیند آنچه را که وی مطرح میکرده با آنچه که گروه تقیزاده ـ ایرانشهر
میگفتند چندان اختالف ندارد .البته خوب بعد در بستری که قرار میگیرد و متأسفانه پیش میآید
موجب سوءظن رضاشاه میشود .من در بررسیهای خود سعی کردهام دنبال کنم که چرا رضاشاه
هیچگاه فرد کامالً قابل اعتمادی را در پیرامون خود نمیدید .علت شاید این باشدکه متأسفانه مسئله
وابستگی به این سفارت و آن سفارت وجود داشت و با تأسف بدلیل وجود رقابتهای بسیار زنندهای
که در مجموعه وجود داشته بویژه از طریق قزاقهائی که باال آمده بودند .میدانید که رقابت
تنگاتنگی همیشه در بدنة ارتش بین قزاقها و ژاندارمها وجود داشته و رضاشاه مرتب توسط اینها
بمباران ذهنی میشد و همین موجب سلب اعتماد از افراد میگردید .چه بسا دست خارجی نیز در
دامن زدن به این بیاعتمادیها در کار بوده است .باید در میان اسناد بیشتر جستجو کرد و بررسی
نمود .جالب است در مورد ارانی در جائی میخواندم ـ فکرمیکنم مجله بخارا بود ـ که بهر حال
«دستگیری ارانی در دورة رضاشاه تا حدی بیانگر استقالل رأی و فکر وی از تفکر استالینی بوده
است».
ــ یعنی ناخشنودی استالین و کمینترن از استقالل رأی ارانی موجب بدنام ساختن وی در دستگاه
حکومتی ایران بوده است؟
دکترگوئل کُهن ـ بعد در آن مطلب آمده است که «مارکسیسم ارانی با سنجههای دولت
بلشویکآئینی چندان دمساز نبود» و از همین رو برخی دستگیری او در دورة رضاشاه را پیامد
ناخوشبینی کمینترنی ـ استالینی از استقالل رأی خود ارانی دانستهاند .این نکته خیلی مهم است:
ــ اگر اینطور است و اگر ارانی وابسته نبود ،چرا وی در ایران دستگیر میشود؟ یعنی ممکن است،
آگاهانه بدبینی نسبت به وی را در دستگاه حکومتی ایران ایجاد کردهاند؟
دکترگوئل کُهن ـ بعید نیست .البته جای دیگری هم خواندهام که رضاشاه وقتی از گزارش دستگیری
مطلع میشود ،میگوید؛ حیف اینهاست ،اینها درس خوانده هستند و باید بیایند و خدمت کنند.
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ببینید میتوانید از آنها استفاده کنید؟ جالب اینجاست در هنگام گزارش دهی ،رضاشاه میپرسدکه
اینها چه کارهاند ،وقتی میفهمد که آنها تحصیل کردهاند ،میخواهد که آنها بیایند و برای جامعه
کار کنند .منظور این است که شاید عامل خارجی نیز در دامن زدن به روح بیاعتمادی نقش داشته.
در هرحال ،برگردم به نقش مثبت و عملی مجموعة روشنفکران فعال و مسئول و همراه رضاشاه.
نهایتاً باید تأکید کرد که در بُعد کیفی ،مجموعهای قوی از نظر تفکر یا بعبارتی موتور فکری در کنار
رضاشاه قرار گرفته بود .بعنوان نمونه تقیزاده و داور را در نظر بگیرید یا گروههائی که بعداً پیوستند.
اگر بررسی کنید میبینید که همگی وزنههای پرقدرتی در عرصه تفکر بودند و جالب است که اینها
میایستند و کار میکنند .در این شرایط همه چیز بسیج است در جهت رشد و توسعه در جهت امنیت
اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی .به موازات این ایستادگی و کار ،بعد گروههائی به مخالفت برمیخیزند
مثالً در برلین گروهی روزنامة پیکار را منتشر میکنند و با این روزنامه به جنگ رضاشاه میروند.
امروز که این اسناد مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد آدم میگوید ،خدا رحمت کند آقای فرخی
یزدی را .طبق سندی که من در مورد ایشان بدست آوردهام ،او برسر حقوق گرفتن از سفارت
شوروی در تهران چانه میزند و میگوید  881روبل کم است و مطالبة  311روبل میکند .و خوب
ایشان کسی است که در روزنامة خود «طوفان»« ،طوفان» برپا میکند .میتازد ،پرخاش میکند و از
آن طرف جزو کسانی است که از سفارت شوروی در تهران پول میگیرد .البته من در مورد این سند
در کتاب بعدیم صحبت خواهم کرد .هموست که «بیرق سرخ» را در آن شرایط در سرلوحة
روزنامهاش قرار میدهد تا با «داس» و «چکش»« ،خون» و «کشتن» ،مساوات را برای کشور
نابسامان و جامعة رو به سوی امنیت و ثبات به ارمغان آورد:
برسر نامة طوفان بنگر تا دانی
بیرق سرخ مساوات برافراشتهایم
یا
مسکنت را ز دم داس درو باید کرد
فقر را با چکش کارگران باید کشت
یا
آزادی اگر میطلبی غرقه به خون باش
کاین گلبن نوخاسته بیخار و خسی نیست
یا
آزمودیم وز ابناء بشر جز شرّ نیست
خیرخواهانه از این جانوران باید کشت
یا
در مملکتی که جنگ اصنافی نیست
آزادی آن منبسط و کافی نیست
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بعد هم که به برلین میرود و نشریهای به نام «نهضت» را راه میاندازد ،در آن چقدر ناسزا میگوید
و قریحة شاعریش را در مفاهیم تخریبی و منفی به کار میگیرد .با اینحال تیمورتاش میرود وی را
میآورد .میبینیم نهایت تالش میشود که در جهت توسعه از همة نیروها استفاده شود و همه
فعالیت کنند .همین لحظه من شمارة « 1نهضت» و صفحه اول آن را جلو رو دارم که در برلین 11
اسفند ( 1311مارس  )1931منتشر شده است .در سرمقالة آن تحت عنوان «ما و رژیم مرتجع
پهلوی» آمده است:
«امروز در مملکت ایران ،تنها و یگانه امری که به طور آزادی انجام میگیرد فقط قتل و غارت و
چپاول تودههای گرسنه و فقیر دهاقین و کارگران است که مالکین و سرمایهداران داخلی به کمک و
پشتیبانی سرنیزة قزاقی اجرا مینمایند».
یعنی در کل آن شعارهای نامتجانس با شرایط روز و منفی تلقی نمودن همه کارهائی که صورت
گرفته است .البته وجود نارسائیهائی نظیر مشکالتی که از سوی شهربانی ایجاد میشد و یا حضور
فردی جانی در آنجا بهنام درگاهی مورد بهرهبرداری قرار گرفته و همه چیز مدتها تحت تأثیر
موقعیت وی قرار داده میشود .حال آنکه مجموعه در کل با همة کاستیهای خود ،در جهت توسعه
همه جانبه کشور ،در جهت ایجاد نهادهای اساسی بوده و در گزارش اقدامات این مجموعه با
دستبردهایی تاریخی ،منفی تلقیمیشود.
همین نشریه در جائی دیگر بحران اقتصادی در ایران را طرح کرده میگوید:
«در ایران همه روزه میخوانید که اوراق مزدور تهران برای اغفال و گمراهی مردم»...
تا جایی که من اطالع دارم و روزنامهها را ورق زدهام ،چیزی در اغفال و گمراهی در صفحات این
روزنامهها در این تاریخی که ایشان اشاره میکند ،ندیدم .یعنی زمانی که اخبار مربوط به مبارزه با
ماالریا یا بیماریهای دیگر درج میشدند .یعنی وقتی رضاشاه میآید با امراضی خطرناک و اپیدمیک
نظیر سوزاک و سفلیس و ماالریا و ...در سطح گستردهای مواجه میشود .شما میبینید که به موازات
برنامهریزی نوین و اقدامات زیربنایی و بسترساز آموزشی و اقتصادی با چه مسائلی روبروست .خود
مهار این مشکالت چه پشتکاری را میخواهد .نمونهای از اقدام برای مبارزه با ماالریا در بودجة سال
 1311آمده است:
«مخارج رفع ملخ و ماالریا  39/1میلیون قران است» که از آن بعنوان «مخارج منظوره برای مصالح
ملی» نام برده شده است .البته دوستان کمتر به این نکات توجه میکنند .در بودجهبندی میبینیم که
وزارت جنگ باالترین رقم را بخود اختصاص میدهد .باید از خود پرسید چرا؟ علت آن چیست؟ پس
از این شناخت ،قضاوت منطقی خواهد بود .نباید در همان نگاه اول آن را محکوم کرد .در حالیکه
دربار (که در برگیرنده امور تازه که وظایف نظارتی ـ مدیریتی شده بود)  5میلیون قران هزینه دارد،
مجلس شورای ملی چیزی حدود  2میلیون قران را بخود اختصاص میدهد ،بودجهای که برای
وزارت جنگ در نظر گرفته میشود  133میلیون قران است .خوب اینها را باید تحلیل کرد و به علل
آن توجه کرد ،که به نظر من در بررسی این زمینهها دقت و تعمقِ کافی نشده است .روزنامههائی

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

981

مانند نهضت یا پیکار که در چهارچوب اندیشهورزی خاصی قرار دارد ،طبعاً خواستار از همپاشیدگی
است و همه را یکسره با دید منفی مینگرد و بهیچ عنوان قبول ندارد که هیچ گوشهای مثبت بوده
است .بنظر من این منصفانه نیست.
در دورة حکومت رضاشاه میگوید؛ «توده ایران دچار مضیقه است و بدتر شده و هیچ کار مثبتی
انجام نگرفته» .وقتی این نشریه در آلمان تعطیل شده ،آنها میروند به اتریش و انتشار آن در وین
از سر گرفته میشود .که باز هم کپی شمارة  1آن را دارم که به مدیریت محمود پایدار است .البته
مرتضی علوی و کسان دیگری هم بودند .در این شماره نخستین موضوعی که طرح شده است
عبارت است از شعار «مرگ باد بر رژیم جالد پهلوی» و بعد میگوید:
«وقایع جاریه به خوبی نشان میدهد که پریشانی ملت و عدم امنیت بیش از پیش شدت یافته
است!» یعنی چیزهایی که واقعیت ندارد .بعد اجحاف به مردم را طرح میکند و اینکه همه چیز در
دست رژیم پهلوی است ،واردات و صادرات ،تجارت و ترقی صنایع و هیچ کاری هم انجام نشده
است .به طور کلی ،همة کارهائی که انجام شده معکوس جلوه داده میشود.
درشمارة ششم «پیکار» عنوان اصلی روی جلد ،مفهوم «جاسوس بودن رضاشاه برای انگلیسها» را
دارد و در سرمقاله ادعا میکند «پس از اینکه رضاخان را انگلیسها کامالً به سمت نوکری خود
درآوردند ...چنان که میدانیم پس از انعقاد عهدنامه ...جنگ زرگری رضاخان و شیخخزعل خاتمه
یافت »...با مطالعة این مطالب تهی از واقعیت ،اکنون که اسناد طرفین در دست است و پروندههای
محرمانة دولت انگلیس در اختیار هر پژوهشگر منصفی قرار دارد ،انسان بسیار متأثر میشود وقتی
میبیند افراد مدعی پیشرو و روشنفکر بودن ،چگونه منافع ملی را در چارچوب تنگنظریهای
ایدئولوژیک و یا حزبی و حتی مذهبی قربانی میکنند .به همین جملة «جنگ زرگری رضاخان و
شیخخزعل»! توجه کنید! چیزی که هم اکنون پس از بیش از  21سال به وضوح برای همگان
مسجل است که رفع قائله و جمع کردن بساط گستردة آن شیخ ،تا چه حد برای کشور و منافع ملی
ما در آن زمان اهمیت داشته و به واقع ،چه اقدام شجاعانه و کلیدی بوده که صرفاً برمبنای خط و
مشی مستقل سردارسپه انجام گرفته است .من این گونه برخوردها را بسیار فراتر از کجفهمی یا
بدفهمی میدانم.
چمبرلین وزیر خارجة انگلیس خود اذعان دارد که سیاست ما در قبال ایران دیگر نمیتواند مانند
سابق باشد چرا که رضاخان نشان داده بود که کامالً با برخورد پیشینیان خود (اعم از شاه قاجار و
صدراعظمها و دولتمداران) نسبت به دول خارجی متفاوت است .مظفرالدین شاه برای تأمین هزینة
آخرین سفر خود به فرنگ ضمن مجبور ساختن دولت به وامگیری از بانک استقراضی و بانک شاهی
و غیره به فروش القاب نیز دست زد .احمدشاه نیز با احتکار غلّه و فشار برگردة مردم خود کسب
درآمد میکرد .وی برای قبول پست نخستوزیری افراد پیشنهادی از جانب دولت بریتانیا ،از آنان
مواجب میگرفت و مدام برسر دریافت پول بیشتر چانه میزد! و همواره در پی فرار از مسئولیت و
سفر به اروپا تالش میکرد .رضاشاه معتقد بود و براین اعتقاد پایدار ماند که به اروپا سفر نکند و
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میگفت اروپائیان باید به ایران بیایند .تنها سفر او به ترکیه بود و آنهم در جهت رفع اختالفات
دامنهدار و طوالنی مرزی با آن کشور و لزوم ابراز حسنتفاهم و نزدیکی بیشتر با این همسایه مهم.
حاال وقتی بعد از حدود  21ـ 71سال دوباره به این دوره نگاه میکنیم ،متوجه میشویم که چطور به
تاریخ و به همة این چیزها پرداخته نشده و چنین نوشتههایی را بعنوان منابع دست اول در اختیار
جوانان قرار میدهند.
در حالیکه یک گروه ملی میآید و در جهت همکاری در حکومت رضاشاه شرکت میکند و یا از آن
برنامهها و اقدامات حمایت میکند .اینگروه از افراد معمولی هم ساخته نشده .به اسامی که خدمتتان
گفتم توجه کنید؛ از داور تا محمود افشار ،بعد ایرانشهر ،پورداود ،اشرفی ،جمالزاده ،قزوینی،
نصرالهخان جهانگیر ،درویش و راوندی ،غنیزاده ،اسماعیل یگانه ،تقیزاده و دیگران .اینها فکر
نمیکنم وزن کمتری داشتند ،بعد در مقابل آنها گروههائی معتقد به نشریة «پیکار» بودند .آن گروه
در جهت همگرائی تالش میکند ،در صورتی که گروه دیگر کامالً منکر آن است واگرایی را در
جامعه تبلیغ میکند .حال بعد از اینهمه سال بهتر است از روی نتیجه قضاوت کنیم .واقعاً کدامیک
موضعگیری درستی داشته است .اینکه گفته شود به کمک انگلیسی آمده است ،کافی نیست .خوب
نتیجه چه بوده است؟
شما در مقطع  82مرداد  ،1338نیز با چنین موردی مجدداً روبرو هستید .به نظر من این وظیفه
رهبری است که بتواند در مکان درست ،در زمان مناسب با در نظر گرفتن همة جوانب ،صالح کشور
را ببیند .در زمان حکومت مصدق با رد پیشنهاد خوب آمریکا و متأسفانه سقوط مصدق ،قراردادی
منعقد کردیم که بدتر از شرایط پیشنهادی آمریکا بود .حال در مقایسه با این مساله ،نقش قوام در
حل قائلة آذربایجان ،حکومت پیشهوری و یا مساله نفت شمال را در نظر بگیرید .در اینجا شما
نمیتوانید بگوئید که مصدق صددرصد نمره را میگیرد ،امّا قوام خیر! صرف نظر از اینکه در
وطنپرستی هر دو این شخصیتها هیچ تردیدی وجود ندارد.

قبولی تاریخی کارنامة دورة رضاشاهی
ــ یعنی سیاستمدار را باید با نتیجة کارش ارزیابی نمود؟
دکترگوئل کُهن ـ جایگاه آنها را باید درست تعیین کرد .هم مصدق و هم قوام هر دو وطنپرست
بودند ،امّا دو سلیقه یا دو دیدگاه در حرکت خود داشتند .بنابراین در زمینة کودتای  1899باید ببینیم
چه چیزی از آن بیرون تراویده است .تطبیق اسناد تاریخی ،برخالف آنچه که تاکنون گفته شده،
نشان میدهند که این عملی مستقل بوده ،البته بیتردید ممکن است نکات ضعفی هم در برداشته،
امّا ما باید نکات قوت را هم در نظر بگیریم و دریابیم که در سال  1311به بعد یک کار گسترده و
فراگیر زمینهسازی و بسترسازی آغاز شد .در این دوره جهتگیری بسمت ایجاد نهادهای مدنی،
نهادهای تولیدی و بطور کلی توسعه را میبینید .روزی نیست که شما روزنامهای را بعد از سال
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 1311ورق بزنید ـ دوستان میتوانند بروند و به این آرشیوها رجوع کنند ـ و خبری از مانوفاکتورها
نخوانید و اقدامات در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی نبینید ،در مملکتی که سال پیش از آن هیچ
کس تأمین نداشت ،هیچ کس امیدی نداشت ،مردم خواستی جز امنیت ،کار و نان نداشتند.
به تازگی انتشارات بینالمللی  SAGEکتاب تازهام زیر عنوان «
 »Management in Developing Countriesرا به زبان انگلیسی منتشر کرده است .در این کتاب در
زمینة تئوریهای توسعه و مدیریت و انتقال تکنولوژی قسمتهائی است در مورد توسعه کشورهای
رو به رشد یا به اصطالح جهان سوم که شامل حال ایران هم میشود .در اینجا بحث بر سر
پیششرطهای شکلگیری درست نهاد اقتصادی و صنعتی است .اینکه چه اولویتهائی را باید مورد
توجه قرار داد تا امکان پیش برد تکنولوژی و برنامههای صنعتی امکانپذیر و به موازات آن قابلیت
اجتماعیمان رشد یافته و منافع ملی و توان ملیمان ارتقاء یابد .نخستین فاکتوری که در این
پیششرطها اهمیت مییابد ،مسئلة درایت و فهم ملی و در کنار آن ثبات محیطی است .بیتردید
ژاپن اگر فاقد ثبات سیاسی و امنیتی بود نمیتوانست به این درجه از رشد دست یابد و چنین
جایگاهی را از نظر توسعه کسب کند .آنچه در تئوریهای توسعه اهمیت دارد و در همة کشورهای
رو به رشد یا توسعهنیافته مطرح است ،مساله اولویت بسترسازی است.
Technology Transfer: Strategic

ما همخوانی با این مسائل و آنچه از نظر علمی به عوامل «فراساختاری» ( )Infrastructureمعروف
است را در حکومت  81سالة رضاشاه میبینیم .در زمینه اقتصاد ،آموزش ،صنعت ،هنر و حتی ما به
جائی میرسیم که مرکز تنویر افکار ایجاد میشود یعنی پس از اولویت ایجاد یکپارچگی کشور و
امنیت و پابهپای آنها در زمینههای دیگر پیش میرویم .با حمایت بیدریغ رضاشاه در سال 1938
میالدی ( 1311خورشیدی) کنگرة بانوان شرق در تهران تشکیل میشود .جمعیت شیروخورشید
ایران ـ که به منزلة صلیب سرخ اروپائی است ـ آغاز به کار میکند .در جهت تأکید بر میراث
فرهنگی و تمدنی ایرانیان ،شعبة خاصی از آموزش و پژوهش علمی به نام «علم و هنر باستانی» در
دانشگاه تهران تأسیس میشود .در مورد تعدد زوجات و رواج صیغه نیز در جهت حمایت از حقوق
زنان محدودیتها و ضوابط قانونی به اجرا در میآید .توجه داشته باشید که تا سال  1317زنان تنها
در ساعات معینی از روز میتوانستند با چادر و چاقچور از خانه بیرون بیایند .تا آن سال زنان اجازه
رفتن به اماکن عمومی مانند رستورانها را نداشتند .جالب است بدانیم در همین دورة کوتاه است که
حتی فرهنگ نوین لباس نیز نهادینه میشود .فیالمثل لباس مردان به جای شلوارهای گشاد و سیاه
با جلیقهها و باالپوشهای نمدین ،تبدیل به کت و شلوار به سبک اروپائیان میشود که همچنان نیز
همان است .از اینها گذشته ،میبینیم در آن زمان از صنعت کشتیسازی هم صحبت میشود .شما
وقتی روزنامهها را ورق میزنید میبینید ذوبآهن بعنوان زیربنای توسعه برای تمام کشورها ،در آن
زمان در ایران هم مورد توجه بوده و در آن دورة 81ساله این موضوع فراموش نشد و کارخانهای
مناسب خریداری شد ،امّا هنگام انتقال به ایران مورد هدف قرارگرفته و غرق میشود.
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دوستانی که نگرشی منفی به دورة  81سالة رضاشاه دارند ،فکر میکنم بهتر است بروند اسناد و
اوراق روزنامهها را مطالعه کنند و با هم مقایسه نمایند ،تا ببینند که تراخم ،وبا ،ماالریا ،سوزاک و
سفلیس نه در بُعد یک خانواده بلکه در ابعاد یک کشور بیداد میکرد .در قرن بیستم آب آشامیدنی در
ایران وجود نداشت .در زمینه کار هنری چقدر مشکل داشتیم .مسئلة تئاتر و آزادی زنان برای
پرداختن به این هنر ،خانمی که ابتدا در تئاتر شرکت میکند ،میریزند به خانهاش و غارت میکنند و
بعد هم تئاتر را بهم میریزند .مشکالت عمده در آموزش زنان در زمینه انتشارات و مطبوعات زنان
که امیدوارم بتوانم به همة اینها بطور کامل در جلد سوم کتاب «تاریخ سانسور در مطبوعات ایران»
اشاره کنم .ابتدا در دورة رضاشاه است که به نیازها و ضرورتهای یک توسعهملی به مفهوم علمی
توجه شده و آنها را بوجود میآورند .حضور زنان در زندگی اجتماعی ،تحصیل و اشتغال آنان ،بدون
اینها اصالً حرکت به سوی توسعه نمیتوانست معنی بدهد .اگر در ساعات درسی فقط به شریعت
میپرداختیم یا در آموزش ما تک بُعدینگری یا شریعت غالب بود مسلماً در امر توسعه و حرکت در
جهت دروازههای مدنیت ـ نه غایت و نهایت آن ـ وامیماندیم .خالصه کنم ،کلیه اقدامات زیربنائی
که در این دورة  81سال انجام شد با تئوریهای توسعه و با آنچه در اروپا بعد از انقالب صنعتی یا در
آمریکای التین و ژاپن انجام گرفت ،مطابقت داشته و در یک راستا قرار دارد .من فکر میکنم در
تحلیل و بررسی دورة پس از مشروطه ما بیشتر به مسائل سیاسی یا حزبی و روشنفکرانه پرداختهایم
و به این جنبههای پراهمیت بیتوجه بودهایم .البته این جنبهها بایستی در جهت تقویت هم باشند .امّا
اینکه بعضی وقتها وجهی تا حدودی بر جنبه دیگر غلبه میکند ،این امر نباید موجب ضعف کار ما
در تحلیل گردد .ما باید اینها را در کنار هم ببینیم و تحلیل کنیم .درست مثل معدل در یک کارنامه
است .محصلی ممکن است در درسی ضعیف امّا در درسی دیگر قوی باشد .معدلش هم میشود .17
بنابراین نمیتوانید بگویید چون در آن درس ضعیف است ،پس نمیتواند قبول شود .حال شما اگر
یک کشور را در نظر بگیرید که در اصل و به اعتقاد من کشوری هم نبوده به جز یک تهران و
شبحی ،سایهای بعنوان حکومت مرکزی ،برای بقای چنین کشوری اگر شما معادلهای بنویسید که از
متغیرهای قابل تفسیر و متعددی تشکیل شده باشد ،در این معادله باید به همة فاکتورها یا متغیرها
توجه بشود ،نمیتوانیم تنها به یکی دوتا بپردازیم .بدیهی است که اینرا هم نباید فراموش کرد که در
این دوره نقاط ضعفی هم وجود داشته است .بحث و تأکید من از ابتدا در صحبتی که با شما داشتم
بر این است که ما باید صداقت و امانت را در تحلیل تاریخی در برخورد تاریخی مراعات کنیم .حضور
و حکومت رضاشاه را از کلیه جوانب در نظر بگیریم ،هنگامی که این اصول را رعایت کنیم ،آنگاه در
مورد رضاشاه و حکومت وی چیزی جز این نمیتوانیم بگوئیم که رضاشاه محصول انقالب مشروطه
بوده است.

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

985

فصل دوم :گذار از ژرفای عقبماندگی

دوران رضاشاهی در آینه مطبوعات
پرفسور گوئل کهن
مرداد 1324
ــ مطبوعات بعنوان «منابع دست اول» عبارتی است که شما در گفتگوی قبلی با تالش بکار بردید.
اگر ممکن است ابتدا در مورد معنا و ابعاد این عبارت توضیح بفرمائید.
پرفسورکهن ـ در پاسخ به این پرسش ما نیازمند یک بحث متدولوژیک یا روششناسی علمی
هستیم که گمان نمیکنم در اینجا فرصتی برای پرداختنِ کامل و همهجانبه به آن را داشته باشیم.
اما در هرحال ،چنانچه بخواهیم چکیدهوار به تبیین ابعاد این موضوع بپردازیم (که به اعتقاد من از
مهمترین عوامل کجروی در تحلیل تاریخی دوران معاصر ایران به شمار میآید) به ناگزیر باید از
اصول روششناسی خاص در تحلیل تاریخی براساس متون مطبوعاتی یاد کنیم .البته باید تاکید کنم
که تاریخنگاری معاصر ایران ،از عدم توجه یا کمتوجهی به این معیارها و حتی از ناآگاهی نسبت به
ابعاد این نوع تحلیلگری روشمند و عقالیی در تاریخ رنج میبرد.
بهطورکلی ،روششناسی پژوهشهای تاریخی« ،کلیدی» است برای بازکردن «قفل تاریخی» .مثل
این میماند که شما بخواهید یک قفل بسته را باز کنید .الزاما باید در «صحنة تاریخی» حضور پیدا
کنید و مجهز به دانش و انصاف الزم باشید تا بتوانید آن صحنه را به درستی شناخته و آن را
درچارچوب واقعیت خود ،تحلیل و گزارش کنید .یک نفر قفلساز که درون قفل را نمیداند و از زیر و
بم یا پستی و بلندی بستر درونی قفل ـ که باید با کلید جفت شود ـ آگاه نیست ،چنانچه این قفل را
به زور باز کند ،قفل را میشکند! اگر هم با کلیدی اشتباه بخواهد قفل را بازکند یا کلید یا قفل و یا
هر دو را از حیض انتفاع میاندازد! یعنی گرچه قفل باز شده اما این قفل ،دیگر جز یک قفل شکسته،
چیز دیگری محسوب نمیشود .درست به همین ترتیب چنانچه بازشناسی پدیدهها و دورههای
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تاریخی را به مثابه قفل بستهای تلقی کنیم« ،روششناسی علمی یا تاریخ پژوهشی روشمند»
همچون کلیدی است که توسط یک محقق آگاه به این اصول (به عنوان قفلساز) به کار گرفته
میشود تا به درستی در قفلِ بستة تاریخ چرخانیده شود و بدینوسیله دریچة واقعیت تاریخی ،بسالمت
باز گردد .بیتردید ،صحت و شفافیت صحنة تاریخی ،بهسطح بینش و آگاهیِ تحلیلگر تاریخ و
میزان روشمندی و الگوی پژوهشی او بستگی پیدا میکند .برهمین اساس است که میگوئیم
شناخت تاریخ و پرسهزدن آگاهانه در بستر واقعیتهای تاریخی ،ضمن اینکه پیشنیازهای خاصی را
برای هر پژوهندة مسئول ایجاب میکند ،دسترسی به ابزار و آگاهی مناسبی را نیز در استفادة بهینه
از آنها الزامآور میسازد.
به طور خالصه به منظور شناخت یک واقعیت و یا یک پدیده در بستر تاریخی آن ،به دو طریق
میتوان حرکت کرد :یکی براساس «کیفیتها و چگونگیها» در گذر تاریخی ،و دیگری براساس
«کمیتها و معیارهای مقداری» .این دو روش همان موضوع «چند و چون» شناسیِ عالمانه از
پدیدهها و واقعیتها در پژوهش تاریخی است .مراد از روش کیفی ،بررسی چگونگیها در چارچوب
زمانی و مکانی موجود است .حال آنکه روش کمی یا مقداری ،به معنای دستیابی به شناخت در
محدودة معینی از تاریخ با تکیه بر اعداد و ارقام است .در واقع به «چرائی» یک پدیدة تاریخی،
برمبنای درک مقداری و محاسبة «چندانی» آن پاسخ داده میشود.
شناخت وقایع و پدیدههای تاریخی برمبنای روش کیفی میتواند از طریق قومنگاری
( ،)Ethnographyمطالعه الگوهای رفتار انفرادی و اجتماعی ،زمینهشناسی و استداللهای پراکنده،
گفتارها و شنیدهها و در نهایت ،از طریق «تجزیه و تحلیل متون» انجام گیرد .مراد از «متون» در
اینجا ،همة انواع نوشتههای چاپی یا غیرچاپی است که البته «کتابها ،روزنامه و مجالت» در زمرة
مهمترینها قرار میگیرد .از سوی دیگر ،کسب حقایق تاریخی برپایة روشهای مقداری یا کمی از
طریق گردآوری آمار و اطالعات موجود و دادهپردازی زمینههای گوناگون مرتبط به موضوع و در
مقطع مورد نظر انجام میپذیرد .تجزیه و تحلیل ضمنی این کمیتها به دو صورت «مستقل» یا
«ترکیبی» نیز به نوبة خود ،بخشی از واقعیتهای تاریخی در آن محدوده را نمایان میسازد .در
اینجا ،عوامل و متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و آموزشی در کنار و یا جدای از
همدیگر مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند تا به تبعِ آنها ،صحنهای از تاریخ ظاهر گردد.
نباید فراموش کرد که نظریهپردازی و تلقیها همراه با نقطهنظرات و دیدگاههای شخصی محقق،
بیتردید در ارائة تفسیرهای ضمنی یا صریح از آن مقطع تاریخی تأثیر دارد .در هرحال ،حاصل این
پدیدهشناسی تاریخی که برمبنای روشها و فنون سیستماتیک یا نظام یافته انجام میگیرد صرفا
درک واقعیت و رویداد مورد نظر با توجه به شرایط و جوانب زمانة خود میباشد .بنابراین اگر به آنچه
در باال متذکر شدم ،برگردیم و بیشتر دقت کنیم متوجه خواهیم شد که «مطالعة متون» یکی از
اساسیترین الزامات درک تاریخی به شمار میآید .سوای سنگ نوشتههای تاریخی و دستنوشتهها
یا کتب خطی ،مراد از متون در تاریخ معاصر ،کلیة اقالم چاپ شده برکاغذ است که در اصطالح
زبانی ما از آن به عنوان «مطبوعات» یاد میکنیم :جمع مطبوعه یعنی آنچه از مطبعه یا چاپخانه
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بیرون آمده باشد .این مجموعه شامل کتاب ،اعالمیه ،روزنامه ،مجله و انواع نشریات دیگری میشود.
شناخت علت و معلولی رویدادها و ادوار تاریخی با استفاده از متون موجود با ورود چاپ فلزی به
ایران که مدتها پس از انتشار نخستین روزنامة فارسی زبان در ایران به نام «کاغذ اخبار» (که شرح
مبسوط آن در جلد یکم کتاب تاریخ سانسور در مطبوعات ایران آمده است) وارد مرحلة تازهای
میشود .در واقع ،از آن زمان به بعد ـ بویژه در سالهای انقالب مترقیانة مشروطیت است ـ که
محققان با حجم گستردهای از متون چاپی به صورت روزنامهها و مجالت متنوع برمیخورند که از
محدویتِ شمارگانیِ متونِ دستنویس و خطی کامال به دور است.
از آنجا که این متون چاپی میباید در دسترس همگان قرار میگرفته ،در هرحال ،چه در یک فضای
آزاد ارتباط اجتماعی منتشر شده باشد و چه پس از گذر از صافیهای قانونی و غیرقانونی از زیر چاپ
بیرون آمده باشد ،حاوی مطالب ،دادهها و اطالعات تاریخی است که ما از آن به عنوان منابع
دستاول یاد میکنیم .چرا دست اول؟ به علت اینکه همه یا بخشی از آن ،بیان کنندة شرایطی است
که بر آن مقطع تاریخی حاکم میبوده است و بنابراین همراه با مطالعه سایر منابع دست اول مانند
اسناد و دست نوشتههای گوناگون میتوان به درک بهتر و در نهایت به شناخت موضوع دست یافت.
به طور کلی ،مطبوعات آینة واقعیتها و شرایط آشکار و پنهان زمانه است .درست مانند آن است که
شما وقتی در مقابل آینه قرار میگیرید ،تصویر خود ،یعنی نموداری از واقعیت خود را در آن مشاهده
میکنید .حال اگر ماسک یا پوششی به صورت خود بزنید و یا گریم کنید ،آینه ،شمای ماسکدار یا
گریمزده را نشان میدهد .بنابراین تصویر آینه ،تصویر واقعی شما نیست گرچه غیرمستقیم تصویر
شما هم هست! و این را خودتان میدانید .دیگران هم سرانجام درگذر زمان به بدلی بودنِ تصویر
پیمیبرند .میپرسید چگونه؟ اجازه دهید به مطبوعات برگردیم که خود ،آینههای متنوعی محسوب
میشوند در انعکاس حقایق نهفته در دل هر دورة تاریخ .در واقع روشمندی تحقیق تاریخی براساس
متون مطبوعاتی ،شما را قادر میسازد تا چنانچه ماسکی یا پوششی بر متن چاپ شده پوشانیده باشد،
بتوانید پشت تصویر آینه (و به اصطالح زیر ماسک) را نیز ببینید.
تجزیه و تحلیل متون مطبوعاتی ،همان مشاهدة شکل و شمایل یک دورة تاریخی در آینههایی است
که به دستِ آینهسازانی متشکل از روزنامهنگاران ،جامعه ،قوانین و آئیننامههای موجود و دولت یا
قدرت حاکم ساخته شده است .هر آینه ،به گونهای تصویر شما را نشان میدهد ،یکی کج و معوج و
یکی دقیقتر .نکته اساسی در پژوهش تاریخی از این دست ،همان توانمندی علمی ،تجربی و
شخصی محقق و نیز میزان روشمندی تحلیلگر تاریخ است که مقایسة این آینهها ـ که همان
صفحات روزنامهها و مجالت است ـ تصویر درست یا «دست اول» را از اوضاع و احوال زمانه به
دست میدهد .بنابراین همان طور که یک آئینة صاف و شفاف ،تصویر دست اول شما را نشان
میدهد ،مطبوعات هم به هر ترتیب در یک فرایند تطبیقی ،تصویری بیواسطه و دستاول از
واقعیات را فراروی شما قرار میدهد.
شرط احراز آن شفافیت ،کاربرد دقیق روششناسی کیفی است .به بیان دیگر ،بخشی از شناخت ،به
عوامل موجود در زمان انتشار روزنامهها و مجالت وابسته است( ،عواملی مانند حکومت ،گروههای
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فشار یا نهادهای قدرتمند دولتی و غیردولتی ،ارباب جراید و قوانین مطبوعاتی و محدویتهای مالی)
و بخشی هم به پایگاه محقق و توان علمی و امکان دسترسی او به سایر متون و منابع ارتباط پیدا
میکند .در واقع ،اگر سانسوری یا قلب ماهیتی هم انجام گرفته بوده ،یا به اصطالح ،گردوغباری
برآن آئینة تاریخی و اجتماعی نشسته باشد ،او با تکیه بر این بینش میتواند به واقعیت یا به تصویر
شفاف دست یابد .بحث تاریخی ما در دورة بیستسالة حکومت رضاشاه ،بیش از همه ،براستفاده از
این منبع متمرکز است .نکته ظریف نهفته در شناخت تاریخی آن دوره برمبنای این روش ،همانا طرز
استفاده یا چگونگی برخورد با متون مطبوعات است که میزان اعتبار هر تحقیق مستندی را در این
زمینه معین میسازد .زیرا چنانچه بخواهیم از منابع مطبوعانی استفاده کنیم ،در واقع یک روش
تحقیق کیفی را برگزیدهایم که خود الزاماتی دارد .بدین معنا که تجزیه و تحلیل عالمانه و
حقیقتجویانة متون مطبوعاتی ،کامال با مطالعة معمولی آن متون متفاوت است .در این موقعیت،
محقق سوای دانشِ تاریخی الزم ،باید از دانش روزنامهنگاری ،از نحوة پردازش خبری و فنون تنظیم
خبری ،از تحلیل محتوایی و روشهای گزارشدهی و گزارشنویسی رسانهای و حتی از صفحهبندی
و آرایش صفحات و اصول چاپ و ارائة آگهی نیز بهطور نسبی مطلع باشد تا بتواند به تصویر روشنی
از آن دورة تاریخی دست یابد .در این روش ،در واقع ،یک نوع «گفتمان» خاصی وجود دارد که
تحلیلگر تاریخ ملزم به تسلط به عوامل و عناصر آن گفتمان است .گفتمانی که در شکل یک ارتباط
متقابل و دوطرفه در میان سطور متون مطبوعاتی با واقعیت تاریخی و یا در پشت آن واقعیات وجود
دارد .بدینترتیب ،دیگر ،وجود سانسور یا عدم وجود سانسور ،پیدایی یا ناپیدایی و همچنین درست یا
نادرست بودن محتوای متون مطبوعاتی نمیتواند برای چنین پژوهندهای یک عامل بازدارنده تلقی
شود .او به زبان و به ساختار و چگونگی تکلم با آن زبان آگاه است و بنابراین نگران نکات دستوری
یا گرامریِ آن نخواهد بود .شناخت حقایق تاریخی برمبنای تجزیهوتحلیل محتوایی و ارزیابی متون
مطبوعاتی در ایران ـ بهویژه در دورة رضاشاه ـ مستلزم دو مرحلة اساسی است :یکی «درک» و
دیگری «نمایش یا شناساندن آن ادراک» به صورتی که واقعیت داشته و منصافه توسط او دریافت
شده است .در اینجا مهمترین اصل ،ارائة «علمی» تاریخ بیستساله است که جایگزین ارائه یا
قضاوت «شخصی» میشود .این را باید همان ارائة تصویر شفاف بینقاب و خالی از هرگونه آرایش و
پیراش تاریخ نامید .در واقع تحلیلگر یا محقق تاریخی برپایة این روش کیفی ،کنکاش خود را در
زمینة موضوع مورد نظر در البالی صفحات مطبوعات «به عنوان منابع دست اول» دنبال میکند و
با انجام قیاس محتوایی هر مطلب در نشریات گوناگون ،نوعی محکزنی را انجام میدهد تا به
جوهر واقعیت موضوع دست یابد و آن را گزارش کند.
ــ شما در آن گفتگو بطور خاص در مورد سالهای  1311ببعد زاویه نگاه و بررسی مطبوعات را
گسترش داده و اعالم داشتید که توجه از دریچههای دیگری به مطبوعات آن دوره از جمله
تکنولوژی چاپ و نشر ،گسترش موضوعات مورد بحث روز در مطبوعات ،گسترش انواع مجالت و
روزنامهها و پیدایش مطبوعات تخصصی ،ما را به شمای دقیقتری از ابعاد توسعه و رشد در سطوح
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مختلف اجتماعی آن دوره میرساند .از چه زاویههای دیگری میتوان مطبوعات این دوره را مورد
بررسی و توجه قرار داد؟
پرفسورکهن ـ نباید فراموش کرد که مطبوعات در این دوره ،نقش تسهیل کنندة برنامهها و
طرحهای رضاشاه را نیز بر عهده داشتند .علیرغم محدودیت آزادی بیان و سانسور دوگانه که از سوی
شهربانی و نیز توسط ادارة مطبوعات (انطباعات قبلی) اِعمال میشد ،روزنامهها و مجالت موجود،
زمینهساز اعالم و اجرای برنامههای حکومت بودند ،چندان که ضمن توجیه اهداف و برنامهها ،افکار
عمومی را هم آماده و هم تشویق میکردند تا به گونهای در بسیج ملی و در اجرای آنچه معروف به
«منویات شاه» بود مشارکت جویند.
به عنوان مثال ،با آغاز سلطنت رضاشاه ،مطالب و مقاالت متعددی دربارة «آزادی زنان» و لزوم
سوادآموزی و مشارکت آنان در امور جامعه در مطبوعات به چاپ میرسید .این تبلیغات که در
البهالی صفحات روزنامهها و مجالت ابتدا به طور غیرمستقیم دنبال میشد ،رفته رفته از صراحت
بیشتری برخوردار شد و لزوم تجدد و تحول ،آشکارا مورد تجزیه و تحلیل قرار میگرفت و استدالل
میشد که «آزادی زنان و تجددخواهی» با «دین» ممانعتی ندارد .کشف حجاب و دالیل انجام آن از
سال  1312به مراتب و از زوایای گوناگون در مطبوعات مطرح میشد که واکنش روحانیون را پدید
آورد .سرانجام پس از انتشار اخبار و تصاویری از حضور همسر و دختران رضاشاه با لباس ساده بلوز و
دامن در جشن دانشسرای عالی و بدون چادر و روبنده در برخی نشریات ،در  17دی ماه سال 1314
طرح کشف حجاب رسمیت یافت.
مورد یا نمونة دوم در این زمینه ،انتشار فزاینده مطالبی در جهت روشنگری نسبت به گذشتة ایران و
شکوه امپراتوری پارس پیش از حملة اعراب و ورود اسالم به کشور بود .مطبوعات به ویژه پس از
تاجگذاری رضاشاه ،نوعی باستانگرایی و ناسیونالیسم مبتنی بر احیای شاهنشاهی شکوهمند کورش،
داریوش و نوشیروان و جایگاه برتر ایران زمین در جهان را مطرح میساختند .بر این مبنا ،حکومت و
گروهی از روشنفکران و تحصیلکردگان اروپا دیده به منظور پیشبرد برنامههای خاص در زمینههای
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ایجاد نهادهایی به سبک ممالک پیشرفتة آن روز ،به زعم خود تالش
میکردند تا نوعی بسیج ملی فراهم آورند .بستر ایدئولوژیک این بسیج و این نهادسازی بر «رجعت
به خود» و «یافتن خود» در ناسیونالیسم ایرانی ،ارزشها و پاک نهادیهای ملی در نظام شاهنشاهی
پیش از اسالم متمرکز شده بود .البته سوای روزنامهها و مجالت که در این رهگذر ،بخش عمدهای
از این بسترسازی ایدئولوژیک را بر عهده گرفته بودند ،متون تحقیقی و کتابهای تازهای نیز در این
زمینه منتشر و در دسترس مردم قرار میگرفت تا به نوعی رنسانس یا تجدید حیات فرهنگی و
فکری را پدید آورد و ملت را از نظر ذهنی ،پنداری و اعتقادی با روند تجددخواهی و اصالحات آمرانه
تجهیز سازد .تألیف کتاب سه جلدی «ایران باستان» توسط مشیرالدوله پیرنیا همراه با انتشار کتبی
مانند «ایران قبل از اسالم» اثر رومن گیرشمن« ،تاریخ ادبیات ایران» از پروفسور ادوارد براون،
«ایران در زمان ساسانیان» از کریستان سن« ،تحوالت اجتماعی و مدنی ایران درگذشته» از
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سیدحسن تقیزاده« ،زرتشتیها» اثر اسماعیل پورداود« ،تاریخ ایران قبل از اسالم» از خانم آن
لمبتون« ،مزدیستا و ادب پارسی» از دکتر محمد معین« ،تاریخ اجتماعی ایران» اثر سعید نفیسی و
برخی متون دیگر را باید در زمرة مجموعه ادبیات ایدئولوژیک حکومت رضاشاه در کنار مطبوعات به
شمار آورد.
این گونه استفادهها از مطبوعات در دورة رضاشاه و در جهت تسهیل طرحهای تمرکزگرایانه و
نهادینه سازی را در بهرهبرداری از روزنامهنگاری خاص آن دوران به عنوان بسترساز خوراک فکری و
یا وسیلة تربیت و تجهیز و توجیه کنندة اصالحات و یا نهادسازیهای فرهنگی میتوان در اقداماتی
که برای بسیج همگانی در فارسینویسی انجام گرفت نیز مشاهده کرد .در اردیبهشت ماه  1314با
آغاز به کار فرهنگستان ایران ،قرار بر این شد که مجدانه به جای واژههای بیگانه عربی و التین،
معادلهای فارسی آنها در تمام متون اعم از روزنامهها ،مجالت ،کتابها و مکاتبات اداری و
ارتباطات به کار گرفته شود .به دنبال آن ،در مرداد ماه همان سال نیز روزنامهنگاران و تنظیم
کنندگان مکاتبات ادارات دولتی ملزم به پیروی از فرمان لغو القاب مرسوم مانند ،خان ،بیک ،میرزا،
امیر ،دوله و مانند اینها شدند .بدین ترتیب توجه میفرمایید که مطبوعات به طور کلی هم بعنوان
یک کاتالیزور در واکنشهای شیمیایی (که فرایند شیمی ـ فیزیکی را تحت شرایط الزم و فراهم
آمده ،امکان پذیر یا تسهیل میکند) در روند اجرای برنامههای بسترسازی و مدیریت نهاد سازی
ُمبتنی بر آن بسترها ،مورد استفاده قرار میگرفت و هم به نوبة خود ،بسترساز نوع دیگری از
مطبوعات بود .در این نقش دوم ،چنانچه روند تاریخی شکلگیری مطبوعات در ایران را مورد تجزیه
و تحلیل قرار دهیم ،متوجه خواهیم شد که علیرغم کمبود و یا محدودیت شدید روزنامهنگاری آزاد
سیاسی در ده سال پایانی دورة رضاشاه ،ظهور نشریات غیرسیاسی رفته رفته ،بستر تازهای را برای
ایجاد نهادهای مطبوعاتی تخصصی نوید میدهد .اگر به بیان سادهتری بخواهیم این پدیده را مطرح
کنیم باید بگوییم که وجود سانسور سیاسی بر مطالب چاپی و محتوای مطبوعات مانع از پیدایش یک
زمینة تازهای در فعالیتهای مطبوعاتی به صورت انتشار متونِ پشتوانهساز یا مکمل طرحهای اجرایی
و تخصصی در سطح ملی در قالب مجالت علمی و ویژه کارشناسانه نبود .یعنی نه اینکه مطبوعات
بر راستای روند بسترسازی برای نهادهای مدنی تازه قرار میگرفتند ،بلکه خود نیز بسترساز نهادی
دیگر در دل و در عرصة تالشهای مطبوعاتی ،یک روند تکوینی تازهای را به صورت درونزا ،شکل
میداد :ـ یکی توجیه و تشریح و ترغیب در انجام و پیشبرد برنامهها و طرحهای مورد نظر و کسب
پشتوانة افکار عمومی در چارچوب خط مشی دولتی از طریق مطبوعات سیاسی تحت کنترل؛ دوم،
ایجاد زمینههای دیگری در روزنامهنگاری غیرسیاسی مجاز از نظر حاکمیت .از این جنبة دوم که به
اعتقاد بنده ،خود نوعی بسترسازی برای نهادینه کردن «نهاد نوخاستة مطبوعات تخصصی» در این
دوره است که با همت و تالش گروهی از دانش آموختگان و آشنایان به علوم و فنون و
دانستنیهای دنیای مدرن آن روز و با پشتیبانی و یا هم راستای نهادها و بخشهای دولتی از همان
نخستین سالهای دورة بیست ساله شکل میگرفت .از آن جمله باید به مجلة وزین تعلیم و تربیت یا
آموزش و پرورش بعدی اشاره کرد که با حمایت وزارت معارف و با سردبیری فرهیختگان و
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کوشندگان به نام فرهنگ و ادب پارسی از سال  1314به صورت ماهانه ،نیازهای تخصصی و مطالب
مکمل برنامههای اصالحی نظام نوین آموزش ملی را از نظر مطالعات فراهم میآورد .سردبیران آن
اندیشمندانی همچون علیاصغر حکمت ،نصراله فلسفی ،محیط طباطبایی ،دکترلطفعلی صورتگر،
حبیب یغمایی میبودند.
نشریة ایدئولوژیک آینده نیز با مدیریت دکترمحمود افشار (پدر استاد بسیار ارجمند و دانشمند آقای
ایرج افشار) با محتوایی تاریخی ـ ادبی و ناسیونالیستی از تیرماه  1314به زیر چاپ رفت.
نشریة علوم بانکداری به نام «نامه بانک ملی» با سردبیری دکترابوالضیا به سه زبان فارسی و
انگلیسی و فرانسه با حمایت بانک ملی ایران از سال  1318منتشر شد که به نوبة خود کامالً تازگی
داشت .به همین ترتیب «نامة اقتصاد و بازرگانی» نیز از سوی وزارت بازرگانی در همین دوره انتشار
یافت.
انتشار مجلة تخصصی «دامپزشکی» در آن زمان جالب توجه است .زیرا معدود جوامعی در آن مقطع
در این رشته سرمایهگذاری کرده بودند .این نشریه که به صورت ماهانه ابتدا با مدیریت دکترعبداله
حامدی از سال  1312منتشر شد از پشتیبانی وزارت کشاورزی و دانشگاه تازه تأسیس تهران
برخوردار بود.
در زمینه راهسازی که یکی از اولویتهای اولیه در برنامههای مدرن سازی و پروژههای ملی نهادین
محسوب میشد نیز در همین دوره است که صاحب مجلهای علمی ـ تخصصی میشویم« .نامة راه»
توسط محمد سعیدی از کارشناسان عالی رتبة دولتی انتشار مییابد .همسر مدیر همین نشریه ،خود
نشریة خاص دیگری را به نام «بانو» منتشر کرده است.
پیرو شکلگیری نهاد نوبنیاد و اصالح شده دادگستری ،مجله رسمی وزارت «عدلیه» یا همان مجلة
«مجموعة حقوقی» بعدی از سال  1317با تناوب بیشتری نسبت به نشریات مشابه به صورت سه
شماره در هفته از چاپ بیرون میآید( .از سال  1312شمسالدین امیرعالیی سردبیری آن را بر
عهده داشت) .دربارة دانش تأمینی و دانستنیهای نیروهای پلیس مجلهای هفتگی به نام «نامه
شهربانی» از سوی ادارة شهربانی و پلیس در سال  1314وارد عرصة مطبوعات میشود .دکترمسعود
کیهان ،دانشآموختة اروپا ماهنامه تخصصی «عصر اقتصاد» را از آبان ماه  1312منتشر میکند .به
دنبال آن ،دکترمرتضی گلسرخی مجلة تخصصی «فالحت» را به صورت ماهانه از جانب وزارت
کشاورزی در سال  1319وارد فهرست نشریات نوبنیاد این دوره میسازد« .مهنامه ارتش» نیز که از
همان سالهای آغازین دوره  81ساله مسئولیت انتشار اطالعات نوین نظامی و ارتقای دانش
ارتشیان را بر عهده داشت ،به طور مرتب منتشر میشد .نشریه مذهبی «کمال» نیز در سال 1319
به صورت هفتگی در همدان منتشر میشود تا در کنار روزنامه «کوشش» که با سردبیری شکراله
صفوی در تهران به چاپ میرسد ،مطالب مذهبی را بر مبنای دیدگاه خود منتشر سازد.
مجلة «گمرک ایران» به دو زبان انگلیسی و فارسی از جانب وزارت گمرکات و انحصارات به صورت
ماهانه از آبان  1312انتشار پیدا میکند« .ایران امروز» با مدیریت محمد حجازی نویسنده و

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

931

داستاننویس مشهور نیز از سوی اداره تبلیغات دولتی از سال  1317به تجزیه و تحلیل مدیریت
دولتی و اقدامات انجام گرفته میپردازد.
این نوع بسترسازی مطبوعاتی دارای دو جنبة حمایتی است .نخست به عنوان پشتوانهای برای سایر
بسترها و تالشهای مربوط به نهادسازی ،و دوم به عنوان بستری برای نهادینه کردن مطبوعات
تخصصی در زمینههای صرفاً فرهنگی و هنری .چندان که در این دوره بر میخوریم به انتشار مجلة
«موسیقی» که توسط سرگرد مینباشیان و زاون هاکوپیان در تالش برای شناساندن موسیقی ملی و
هنر آهنگین ایرانیان به صورت ماهانه در تهران منتشر میشود .مجلة موسیقی وابسته به ادارة
موسیقی کشور و ادارهای نوبنیاد به نام «هنرهای زیبا» بود.
تقویم رسمی کشور و معرفی سازمانهای دولتی همراه با رویدادهای سال با حمایت وزارت معارف و
اوقاف و صنایع مستظرفه از بهمن ماه  1314در «سالنامة پارس» گرد هم میآمد و با سردبیری
امیرمجاهد همه ساله منتشر میشد .مجلة فرهنگی ـ ادبی «یغما» نیز با مدیریت حبیب یغمایی
(شاعر و ادیب) از همین دوره وارد پیشخوان روزنامه فروشی شد .ماهانه ادبی ـ تخصصی «مهر»
نیز در خالل سالهای پیش از شهریور  81به طور مرتب منتشر میشد .ظهور نشریة جیبی
«گلهای رنگارنگ» به شکل و اندازهای که تا آن زمان در ایران تنها در «جُنگ آشفته» در خراسان
با همت عماد عصار منتشر شده بود و الگوی جدیدی از ُ جُنگِ مطبوعاتی در اروپا محسوب میشد
نیز به صورت ماهنامة ادبی از سال  1318در تهران منتشر شد .همچنین نشریة تخصصی «عرفان»
از شهریور  1313در اصفهان به زیر چاپ رفت و جُنگ دیگری به سبک مطبوعات اروپای آن روز و
مشابه با «گلهای رنگارنگ» ،توسط علیاصغر امیرانی و با نام «خواندنیها» به قطع جیبی از اواخر
دورة بیست ساله انتشار خود را آغاز کرد .مجلة «پیام» که از سال  1314به صورت هفتگی در تهران
منتشر شد ،ناشر افکار سازمان نامهنگاران بود که در نوع خود یگانه بود.
الزم میدانم در اینجا از نشریة «ایران باستان» نیز یادی کنم که در چارچوب آنچه در زمینة متون
تخصصی و مطبوعات بسترساز مطرح شد ،به تنهایی موضعگیری خاصی را اتخاذ کرده بود .این
هفتهنامه که از یکم بهمن ماه  1311توسط عبدالرحمان سیفآزاد در تهران منتشر شده بود ،در سال
 1312به علت مسافرت مدیر آن به اروپا از حرکت باز ایستاد .متأسفانه این مجله حتی پیش از آغاز
جنگ جهانی دوم ،آرم صلیب شکسته دولت نژادپرست و ضد انسانی نازیها را به نشانة حمایت از
آلمان هیتلری در صفحة نخست خود به چاپ میرسانید و عجبا که ادارة سانسور شهربانی یا ادارة
تبلیغات و مطبوعات را با آن کاری نبود! با نگاهی اجمالی به صفحات این نشریه در مییابیم که
نخستین دورة این روزنامه صرفاً در جهت تبلیغات نژادپرستانة آلمان نازی تنظیم میشده است .این
نشریه بار دیگر پس از پایان جنگ در سال  1382نیز به زیر چاپ رفت که چندان دیری نپایید.
نکتة دیگر اینکه در سراسر دوران سلطنت رضاشاه ،گرچه دستگاه کنترلی و ممیزی شدیدی بر
مطبوعات سیاسی حاکم بود ،اما چندین نشریه سیاسی خبری توانستند انتشار خود را در سرتاسر این
دوران تداوم بخشند که از جمله معروفترین آنها باید آفتاب شرق در مشهد ،آفتاب تابان در تهران،
آیندة ایران به صاحب امتیازی عبدالرحمان فرامرزی در تهران ،اخگر در اصفهان ،نشریه فکاهی
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«ارژنگ» (که در تهران چاپ و در اصفهان توزیع میشد) ،استوار در قم ،روزنامه اطالعات توسط
عباس مسعودی در تهران ،امید در تهران ،ایران در تهران ،پیمان توسط احمد کسروی (مورخ نامدار
تجددطلب در تهران) ،تجدد ایران توسط محمد طباطبایی در تهران ،صدای کرمان در کرمان،
«نسیم شمال» (یکی از معروفترین نشریات جنبش مشروطهخواهی که تا پایان عمر
سیداشرفالدین گیالنی در رشت و تهران و به طور مرتب چاپ میشد) ،سهند توسط میرزامحمود
غنیزاده در تبریز ،سالنامة شرق در مشهد و عصر آزادی از سال  1899تا شهریور  1381در شیراز را
نام برد .در این میان تداوم هفته نامة سیاسی و قدیمی «بدر منیر» جالب است که همچنان با سبک
اولیة خود و با چاپ سنتی از فروردین  1892و حتی پس از شهریور  1381در بندر پهلوی و رشت نیز
منتشر میشد .دربارة این نشریه تا پیش از کودتای سوم اسفند  1899به تفصیل در جلد دوم کتاب
تاریخ سانسور در مطبوعات ایران سخن رفته است.
در این دوره نباید از ظهور نشریات سیاسی به زبانی غیر از فارسی غافل ماند .امکان حضور این
روزنامهها و مجالت در آن فضا خود جای تأمل دارد که بحث دربارة آن ،فرصتی دیگری میطلبد.
در زمرة این نوع روزنامهنگاری سیاسی ،روزنامه و هفتهنامه «آلیک» ،هفته نامة «آروسیاک» ،مجله
هفتگی «بوبوخ» و روزنامة «ورادزنوند» به زبان ارمنی و «ژورنال دو تهران» به صورت روزانه و به
زبان فرانسه و نشریه فرانسه زبان «مساژه دو تهران» از سوی رهبر جامعة آشوری را باید ذکر کنم.
از میان تحوالت تکنولوژیک و امور فنی صنعت چاپ مطبوعاتی باید به ورود دستگاه مدرن
حروفچینی الینو تایپ توسط روزنامه اطالعات اشاره کنم که در اواخر دورة بیست ساله موجب
تحولی دیگر در صنعت چاپ روزنامه در ایران شد .به طور کلی ،این دوره را باید عصر کادرسازی در
بسیاری از زمینهها از جمله بستری برای روزنامهنگاری آتی به شمار آورد.
ــ شما پژوهشگر تاریخ سانسور مطبوعات از آغاز مشروطه هستید .لطفاً بفرمائید تعداد روزنامهها،
مجالت یا کتبی که در یک دوره معین منتشر میشوند ،تا چه اندازه مالک دقیقی برای تخمین و
ارزیابی میزان آزادی یا بعبارت عکس ،کم شدن جرائد تا چه میزان میتواند حاصل سختگیری
دستگاه کنترل و سانسور باشد؟
پرفسورکهن ـ در پاسخ به این پرسش باید احتیاط کرد .زیرا از نظر مباحثات علمی در زمینه رشد و
توسعه« ،شاخص سرانة مصرف کاغذ» و «شمارگان یا تیراژ سرانة نشریات» در هر کشور به مثابه
شاخصهای توسعهای دیگری همچون «درآمد سرانه» یا «تولید ناخالص ملی» و یا «درصد
بیسوادی» و حتی شاخص «امید به زندگی» ( )Life Expectancyمورد توجه و ارزیابی قرار
میگیرد .البته تنوع مطبوعات در یک کشور و میزان شمارگان مطبوعاتی را نمیتوان به صورت خام
و یا انتزاعی مالک قرار داد و در زمینة نظام سیاسی و یا ارتباط جمعی موجود در آن کشور قضاوت
کرد .زیرا سطح سواد و اصوالً امکان دسترسی به روزنامهها و مجالت از نظر توان اقتصادی و سبد
هزینههای کاالیی خانوارها در یک جامعه ،عوامل تعیین کننده در این گونه ارزیابیها محسوب
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میشوند .چندان که در جامعهای با رفاه نسبی باالتر و درصد بیسوادی کمتر و سطح دانش یا
تحصیل باالتر ،بیتردید تقاضا برای روزنامه و مجله ،هم به صورت کمّی (از نظر شمارگان) و هم از
نظر کیفی (از نظر نوع نشریه و محتوای سلیقهای خواننده) ،نسبت به همین تقاضا در جامعة دیگری
با شاخصهای پایینتر ،به مراتب بیشتر خواهد بود .افزون بر این چنانچه بخواهیم ،عوامل سیاسی و
نوع مدیریت دولتی و امکانات یا محدودیتهای نظام ارتباطی موجود در هر جامعه را نیز در این
ارزیابی وارد کنیم ،به ناگزیر با یک مجموعة عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیری در عرصة مطبوعات
مواجه میشویم که باید به دقت ،سطح تعاملی و شدت و ضعف متقابل هر یک آن عوامل را مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا به گونهای منصفانه بتوانیم ،به طور نسبی سطح آزادی و تأثیر سانسور
و ممیزی را در روند انتشار مطبوعات مشخص سازیم و مالک کم و بیش دقیقی را در اختیار خواننده
یا محقق و یا مورخ بیطرف این مقوله در آن مقطع تاریخی قرار دهیم .بنابراین با این چند نکته که
عرض کردم ،بیشک در پاسخگویی به این پرسش ما نیز به آمار و اطالعات حداقلی از شرایط
اقتصادی و اجتماعی آن دوره از تاریخ معاصر ایران نیازمندیم تا بر مبنای روششناسی علمی و
مناسب ،وابستگی «میزان یا سطح انتشار مطبوعات» و به طور کلی متون گوناگون را با «سطح
کنترلی نظام حاکم بر عرصة روزنامهنگاری و نویسندگی» ،یعنی «شاخص آزادی» را در فضای
فعالیت مطبوعاتی تعیین کنیم .اما در هر حال ،در شرایط کنونی که بنده آن آمار و ا طالعات پایهای
را در اختیار ندارم ،صرفاً بر مبنای مطالعات قبلی و ذهنیت خود باید عرض کنم که به طور کلی در
هرگونه ارزیابی کیفی یا کمّی ما با چنین رابطهای مواجه خواهیم بود .در شرایطی که رضاشاه به
سلطنت رسید شاخص باسوادی در ایران به شدت پایین بود اما این دلیلی بر عدم عالقة مردم به
مطالعة محتوای مطبوعات نمیتواند باشد .چنان که در صدر مشروطیت ،باسوادان ،مطالب روزنامهها
و مجالت مورد عالقة خود را برای بیسوادان میخواندند و از این طریق آنان را با مسایل روز و با
دیدگاههای روشنفکران و کوشندگان آشنا میکردند .از طرف دیگر ،در همان سالهای نخستین دهة
 1311نوعی جدال مطبوعاتی و پرخاشگری قلم ،فضای روزنامهنگاری سیاسی ایران را آلوده ساخته
بود که حاصل آن سوءظن و بیاعتقادی و تنش اجتماعی بود .البته این وضعیت ،علیرغم وجود
دستگاه سانسور دولتی مشاهده میشد که به همین دلیل ،روزنامهها و مجالت سیاسی مرتب با
توقیف مواجه میشدند .برخی از صاحبان جراید نیز وابسته با پایگاه طبقاتی یا منافع صرفاً شخصی
خود و یا وابستگی به دو سفارت ،عرصة آزادی در فعالیت مطبوعاتی را مورد سوءاستفاده قرار
میدادند .با این حال ،روزنههایی برای تنفس سالم قلم در نگارش متون روزنامهها وجود داشت .از
سویی ،اخالق سیاسی و فردی بسیار نازل بود به گونهای که میان گفتار و نوشتار اکثر روزنامهنگاران
شکاف عمیقی به وجود آمده بود .عینالسلطنه در یادداشتهای خود شرایط حاکم بر گسترة
مطبوعات را پیش از آغاز سلطنت رضاشاه به صورت زیر ترسیم میکند:
«روزنامه خیلی زیاد شده ،دکان و محل ارتزاق خوبی شده است .گویا چهل روزنامه هفتگی و یومیه
چاپ میشود .بعضی از جراید هست که به همان نصب تابلو و نشر دو سه نمره قناعت نموده است.
برخی فقط هفتهای یکی دو بار ...حساب کردیم هر روزنامه که روز چاپ شود پنجاه تومان خرج دارد.
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از تک فروشی و آبونمان هر قدر کوشش کنند بیش از سی تومان واصل نمیشود .بیست تومان در
هر نمره ضرر است و این ضرر با تمام آن خرجهایی که دارند ،تمام یا از سفارتخانهها گرفته میشود
و یا از مردم دیگر ...حاال طوری شده که از کاغذ روزنامه ،شناخته میشود مال سفارت روس است یا
انگلیس!»...
نکتة بسیار حساسی که در اینجا مطرح است اینکه شما چگونه در چنین شرایطی میتوانید نسبت
«آزادی مطبوعات» را با «تعداد نشریات» ،به طور عقالیی و واقعی ربط دهید؟ آن دسته از
مطبوعاتی هم که بدون وابستگی ،صرفاً وظایف شغلی روزنامهنگاری را در تنویر افکار و پردازش
خبری رویدادها دنبال میکنند و نهاد کنترلی یا سانسور دولتی را نیز پشتسر گذاردهاند ،گاه و بیگاه
در اثر فشارها و اِعمال نفوذهای دو سفارت روس و انگلیس از حرکت باز میایستند .در این زمینه به
اشاراتی میتوان دست یافت که آشکارا در برخی مطبوعات آن دوره مشاهده میشود؛ به عنوان
نمونه در سرمقالة طوالنی مندرج در روزنامه شفق سرخ در  18خردادماه  1313نوشتة دشتی را
میخوانیم که «گویا الزم نباشد بگویم توقیف «شفق سرخ» و «عصر انقالب» و «عهد انقالب» که
منجر به توقیف یک عده زیادی از جراید شد ،بر اثر مراسله سخت و شدیداللحنی بود که سفارت
انگلیس به دولت وقت نوشته بود .»...کم و بیش این شرایط بر فضای مطبوعات حاکم بود تا اینکه
مادة واحدة خلع و انقراض سلطنت قاجاریه در نهم آبان ماه  1314به تصویب مجلس شورای ملی
رسید و دوران تازهای از حاکمیت رضاشاه بر ایران ـ یعنی سلطنت در چارچوب یک نظام آمرانة
توسعه مدار ـ آغاز شد .پس از این دوره تا سال  1311و تصویب قانون ممنوعیت فعالیت کمونیستی
و همچنین در خالل سالهای بعد تا اوجگیری جنگ جهانی دوم و استعفای رضاشاه ،فضای
مطبوعات ایران وضعیتهای متفاوتی به خود گرفت .اما آنچه میتواند ارتباط موجود میان عاملِ
«تعدد نشریات» و عامل «اختیارداری حکومت» و بر عکس را شفاف سازد ،موضوع چگونگی
محدودیت و چیستی اولویت دستگاه حکومتی از یک سو و ظهور نوع دیگری از مطبوعات ،از سوی
دیگر است که نه در کمیت بلکه در کیفیت خود قابل طرح است .بنابراین گرچه نوع و میزان برخورد
حکومت با مطبوعات مطرح میشود ،اما زمینهسازی برای پیدایش و فعالیت روزنامهها و مجالت
توسعهای را نیز باید وارد معادله کرد .بده بستانی که در یک طرف ،سانسور جهتدار ،راه را برای
بخشی ناهموار میسازد (که خود جای سئوال دارد و ناپذیرفتنی) و در طرف دیگر ،مشوّق و هموار
کنندة راه برای بخشی یا نوعی دیگر از مطبوعات کارشناسانه و منطبق بر برنامه توسعه از باالست.
در واقع ،ابتدا باید مطبوعات این دوره را به دو گروه «سیاسی» و «غیرسیاسی» تقسیم کرد .البته در
این میان ،کیفیتی دیگر از مطبوعات غیرسیاسی را نیز باید بر این مجموعه افزود که در روند
بسترسازی و ایجاد نهادهای نوین ،نقش حمایتی و مکمل را ایفا میکردند که در نوع خود در تاریخ
مطبوعات ایران به گونهای تازگی داشت.
از نقطه نظر سخنپراکنی و فعالیتهای مطبوعاتی در خالل دوران بیستساله ،با اندک
پراکندگیهایی ،به چهار دورة قابل تکفیک است :از سوم اسفند  1899تا تصویب مادة واحدة انقراض
سلطنت قاجار در آذر ماه  1314و آغاز پادشاهی رضاشاه ،از این زمان تا اوایل دهة  ،1311دورة
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 1317ـ  1311و آغاز تبلیغات و گرایشهایی به سوی آلمان و در نهایت ،از اوجگیری جنگ جهانی
دوم تا شهریور  1381و پایان سلطنت رضاشاه.
در نخستین دوره ،آزادی نسبی احزاب باعث شده بود تا عرصة روزنامهنگاری نیز با پستی و
بلندیهایی در کنار گردهمایی سیاسی ،به شدت فعال شود .گر چه در این دوره ،مجموعة مطبوعات
را نمیتوان از نظر حفظ مسئولیت اجتماعی و ملی در قبال نفوذ و دستاندازی عوامل خارجی به
فضای مطبوعات و اِعمال نظرهای وابستگان ایرانی به سفارت انگلیس و سفارت دولت نوبنیاد
شوروی ،یک مجموعه سالم و مسئول تلقی کرد ،اما به طور کلی ،نقش مثبتی را در تنویر افکار و
تجهیز و هدایت افکار عمومی ایفا نمود.
در فاصله میان سالهای 1311ـ  1315عرصة فعالیت مطبوعات سیاسی ،رفته رفته تنگ شد اما در
مقابل ،زمینة دیگری برای شکلگیری مجالت تازهای به صورت تخصصی و مکمل طرحهای کالن
کشوری به شدت مورد تأکید قرار گرفت .این جهتیابی همگام با شکلگیری سریع نهادهای نوبنیاد
در سطح کشور گسترش یافت« .آزادی» صرفاً آزادی سخنپراکنی در معنای «بسترسازی و نهادینه
کردن» توسعة اقتصادی ،رشد تولید و صنعت ،اصالحات فرهنگی و تجددگرایی و تغییر بافت
اجتماعی در سراسر کشور با تاکید بر تعلیم و تربیت همگانی خالصه شد؛ به طوری که در سالهای
 1317 ،12با عناوین تازهای در فهرست مطبوعات آن دوران بر میخوریم.
سرانجام در دوره کوتاه چهارم که به سقوط حاکمیت آمرانة رضاشاه در شهریور بیست منجر شد،
رفته رفته بار دیگر فضایی از تبلیغات شدید نوشتاری و گفتاری در سطح کشور که چاشنی نه چندان
کم رنگ آلمانگرایی را نیز در خود داشت ،پدیدار شد .به طور اجمال ،از جمله افراد تحصیلکرده و
روشنفکران و نویسندگان سرشناسی که در زمرة گروه اول در کنار رضاشاه و یا در جهت حمایت از
نگرش فرهنگی ملیگرایانة حاکم قرار گرفتند و در راه پیشبرد اهداف آن نظام ،نقش بسیار فعالی ایفا
نمودند ،باید به داور ،تدین ،علیاصغر حکمت ،احمد کسروی ،دکترعیسی صدیق ،دکتراحمد متین
دفتری ،محمد حجازی ،سیدحسن تقیزاده ،علی دشتی ،دکترمهدی ملکزاده ،حسین دادگر،
دکتراحمد افشار ،دکترعلیاکبر سیاسی ،مجتبی مینوی ،مسعود فرزاد ،صادق هدایت و عبدالحسین
نوشین اشاره کرد.
با منع سراسری فعالیتهای کمونیستی و ممنوعیت تبلیغات مارکسیستی و تصویب قانون ضد
کمونیستی در سال  1311و با تبعید و بازداشت چند تن از مخالفان ،فعالیت گروههای مذهبی بنیادگرا
نیز به شدت محدود شد .در این شرایط نشریات سیاسی نیز به شدت قطبی شدند.
در این میان انتشار مجلة «دنیا» توسط دکترارانی را باید به عنوان پدیدة خاصی در فعالیتهای
روزنامهنگاری دهة دوم دورة بیست ساله به شمار آورد .ارانی از روشنفکران مارکسیست و تحصیل
کردة آلمان بود که پایگاه علمی و فرهنگی ویژة خود را داشت« .دنیا» اگر چه با امتیاز قانونی و
موافقت شهربانی امکان انتشار یافته بود ،اما کمی بعد به عنوان ناشر افکار حزب تجدید ساختار شدة
کمونیستی شناخته شد .این مجله به ظاهر به عنوان یک نشریه علمی در قالب مباحثات علوم و
تمدن جدید ،پندارهای مارکسیستی را به گونهای در مقاالت خود ،ولو با تیراژی محدود ،عرضه
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میداشت .با از همپاشیدن گروه کمونیستی موسوم به  53نفر و دستگیری آنان در سال  ،1312این
مجله نیز که با همکاری بزرگ علوی و ایرج اسکندری منتشر میشد نیز از ادامة انتشار باز ایستاد.
اینکه این حرکت و اصوالً فعالیتهای سیاسی و ایدئولوژیک از منظر مارکسیسم در آن مطقع
تاریخی تا چه حد پذیرفتنی و در مسیر منافع ملی و نیازهای اساسی زمانة خود بوده ،بحث مفصلی را
میطلبد که فکر میکنم محققان و آگاهان باید با استفاده از اسناد و شواهد موجود کنونی ،و به دور
از هرگونه پیشداوری و تنگ نظری ـ صرفاً برای شفّافسازی تاریخی و آموزندگیهای نسل کنونی
ـ در یک فضای گفتمانی روشنگرانه به تجزیه و تحلیل آن بپردازند .در این زمینه جالب است به
آنچه بزرگ علوی چند سال پیش ( 1991میالدی) بیان نموده و در کتاب «قربانیان باور و احزاب
سیاسی» آمده اشاره کنم:
« ...اساساً نمیدانم این موضوع گرفتاری پنجاه و سه نفر اهمیتی دارد تا کسی در این حد ،وقت
گرانبهای خود را صرف پژوهش آن کند .جمعی جوان بیتجربه که چند تا چند تا با هم دربارة امور
کشورشان نشسته و گپ میزدند ،رئیس شهربانی وقت آنها را گرفت ،حبس کرد و از آنها
هیوالیی ساخت که هیچ نبودند .حاال یکی بیشتر سختجانی کرد و دیگری کمتر .چه اهمیت
تاریخی دارد؟ قضاوت من درباره  53نفر چیزی بیش از این نیست .بسیاری از  53نفر اصطالح
کمونیسم را از شهربانی مختاری آموختند»...
سوای اینها ،با هر دیدگاهی که به مطبوعات دورة بیست ساله و به عوامل کنترلی و ممیزی
مطبوعاتی نگاه کنیم ،محتوای همان مطبوعات سیاسی در مقاطع گوناگون از این دوران قابل تأمل
است و گاهی حتی در چارچوب همان اولویتهای حکومت ،پرسشانگیز مینمایاند .به عنوان مثال،
در اواخر سلطنت رضاشاه نشریات سیاسی که در سطح کشور منتشر میشدند ،صفحات خود را با
اخبار جنگ بینالمللی دوم انباشته و سهم زیادی را به نیروهای آلمانی و پیشرفت آنان در جبههها
اختصاص میدادند .و اما احزاب و گروههای سیاسی ...همان وضعیتی که برای مطبوعات در دوران
چهارگانة مورد اشاره در باال وجود داشت ،با اندک تفاوتی ،شاملِ احزاب و گروههای سیاسی نیز
میشد .اصوالً در این دوران ،چهار مجموعه سیاسی به صورت کمتر آشکار و بیشتر غیرعلنی در
ایران فعال بودند :نخست ،روشنفکران و گروههایی که به پیشرفت به سبک ممالک توسعه یافتة
غربی توجه داشتند و از مشی ملیگرایی پیروی میکردند .دوم ،گروههای کمونیستی یا چپگرایان
مارکسیست؛ سوم ،چندین گروه جداییطلب و شورشی و چهارم گروههایی از اسالمگرایان و رهبران
مذهبی شیعه که با نمادهای غربی و کم رنگ شدن اصول اسالمی مخالف بودند و از رانده شدن به
حاشیه و برکنار ماندن از سیستمهای اقتصادی و تعلیم و تربیتی که پیش از آن در اختیار داشتند،
گلهمند بودند.
البته باید توجه داشت که شدت و ضعف فعالیتهای سیاسی در هر یک از ادوار یادشده در باال
متفاوت بود و به موازات آن ،وضعیت انتشار مطبوعات سیاسی نیز تغییر میکرد .به طوری که از سال
 1311زمینة کاری روزنامهنگاری سیاسی به شدت محدود شد .با لو رفتن فعالیت یک گروه
کمونیستی یکباره عرصه بر مطبوعات نیز تنگتر شد .در این شرایط که فضایی سرشار از سوءظن،
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گرداگرد حکومت و شخص رضاشاه را فرا گرفته بود ،نظام موجود ،روز به روز متمرکزتر میشد .آنچه
بیش از همه به صورت یک اصل خدشه ناپذیر ،محورِ این سیستم را فرا گرفته بود ،همانا جلوگیری
از هرگونه صدای مخالف به عنوان عاملی بازدارنده در مسیر حرکت ماشین توسعة زیربنایی و
نهادسازی بود که میباید به سرعت حرکت کند .بنابراین هرگونه نوشتار ،بیان و یا اقدام سیاسی
خارج از این مسیر ،به مثابه ایجاد یک سنگالخ و یا چالههای پنچر کنندة الستیکهای این ماشین
سریع تلقی میشد .بیتردید سلب آزادیهای سیاسی و در اولویت قرار نگرفتن بخشی از حقوق
دموکراتیک ،توجیه پذیر نیست .عرصة مطبوعات سیاسی ایرانیان در آن دوران علیرغم اقدامات
بیسابقة عامالمنفعه و رشد و توسعة ملی در غالب بخشهای اساسی ،عرصهای محدود بود.
بیاعتقادی و شرایط رواج سوءظن که ناشی از بروز چندین توطئه داخلی و کودتاهایی در برخی از
کشورهای جهان بود همراه با ویژگی ناشی از نظامیگری حکومت ،ذهنیت بسیاری از رجال
نیکاندیش را نیز ناایمن ساخته بود .این فشار و تنگی شرایط بر دگراندیشان سیاسی در سالهایی
که رکنالدین مختاری در مقام رئیس شهربانی قرار داشت ،شدیدتر شده بود.
به طور کلی در کمبود یا نبود مطبوعات آزاد ،بازار پروندهسازی و تسویه حسابهای شخصی بر سر
جاه و مقام ،گرم و اختالف عقیده و یا تضادهای سلیقهای و فکری در میان گروهی از مسئوالن
دولتی منجر به گرفتاری و آزار برخی از افراد میشد .گر چه مجموعه حکومت در این زمینه مسئول
است و هیچکس را در سلسله مراتب قدرت نمیتوان از مسئولیت مُبرا دانست .اما به اصطالح
کانالیزه شدن اطالعات از پایین به باال در ساختار حکومت رضاشاه ،و حتی دستکاری مقطعی آن
اطالعات در این ساختار ،غفلتها و کجرویهایی را پدید میآورد تا آنجا که مثالً رئیس شهربانی،
خود برای پوشش ضعف مسئولیتی و یا خوشخدمتی و حتی تسویهحساب با روزنامهنگار و یا کوشندة
سیاسی ،بر علیه وی از کاه کوهی میسازد! حاصل این عملکرد ،به زندان ،تبعید و حتی جان او تمام
میشود .حال آنکه در پناه آزادی مطبوعات و وجود مجرای ارتباط جمعی مناسب و برخورداری از
امنیت روزنامهنگاری سیاسی ،اطالعات در واقعیت خود در همة ردههای اجتماعی و در ساختار
حکومتی جریان یافته ،تا حد امکان از بروز چنین مواردی جلوگیری میکند .همین شرایط را میتوان
به عنوان مثال در پروندهسازی پاکروان استاندار خراسان و سایر مقامات محلی علیه اسدی در واقعة
گوهرشاد مشهد که به اعدام وی منجر شد ،مشاهده نمود.
ــ در کتاب «شهریور  81و مطبوعات ایران» که پژوهشی است در «ساختار مطبوعات ایران» از
 1381تا  ،1382پرفسور ساتن لیستی ارائه داده که مشتمل بر  422عنوان مجله و روزنامه است.
البته شما ـ که در تدوین ،تصحیح ،ترجمه و تکمیل این اثر مشارکت داشتهاید ـ این لیست را کامل
ندانسته و آنرا تا تعداد  231عنوان تصحیح نمودهاید .در هر صورت در مقدمه این کتاب شما توجه
خوانندگان را به این نکته جلب میکنید که تنها  92عنوان از این مجموعة  231عددی ،تا شهریور
 1381ـ یعنی در دوره حکومت رضاشاه تا تاریخ ترک کشور ـ منتشر میشده و انتشار بقیه در خالل
سالهای  1381تا  1382بویژه در ششماهة دوم سال  1381بوده است.
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دکتر محیط طباطبائی در کتاب «تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران» این تعداد را در سال  1312حتی
خیلی کمتر تخمین میزند .وی در مقدمه این کتاب میگوید« :جمع روزنامههائی که آن تاریخ در
تهران منتشر میشد ،شاید از شماره انگشتان دو دست نمیگذشت».
خوب ،با توجه به اینکه تهران آن روز (سال  )1312مانند امروز حتماً مرکز جنبشو جوش بوده،
میتوان همین تخمین را به سراسر کشور سرایت داد و به تعداد باز هم کمتری از آنچه شما و
پرفسور ساتن اعالم داشتهاید ،رسید.
آیا این ارقام و نظرات ،کنایهای از تیغ سانسور و شدت کنترل و محدود نمودن آزادی قلم و بیان در
زمان اقتدار رضاشاهی است؟
پرفسورکهن ـ در مجموع دو نوع سانسور وجود داشته است :یکی سانسور از طریق ادارة سیاسی
شهربانی که در اثر جوالن عناصر خودسر و مجیزگو به رهبری رؤسای شهربانی مانند درگاهی و
مختاری ،شدت میگرفت .دیگری سانسور مبتنی بر آییننامه و قانون موجود مطبوعات که توسط
ادارة انطباعات یا ادارة مطبوعات بعدی در دولت اِعمال میشد .البته تمرکزگرایی ،احراز هویت ملی و
عنصر شاهنشاهی و همچنین اولویت بخشیدن به اجرای طرحهای کالن و نهادسازی توسعهای به
طور ضمنی خمیرمایة مدیریت دولتی محسوب میشد .در چارچوب این سیاستها ،اصل نانوشتهای
وجود داشت که مرزبندی کم و بیش دقیقی را در کنترل و ممیزی مطبوعات و خط قرمز
روزنامهنگاری سیاسی پدید آورده بود .این محدودیت بر عرصة فعالیتهای مطبوعاتی ،به علت تأکید
بر سایر اولویتها و در واقع ،در اولویت قرار نگرفتن روزنامهنگاری سیاسی دنبال میشد .اولویت
بخشیدن به ایجاد هماهنگی بامدیریت اجرایی و با سیاستگذاری برای توسعة بخشهای اقتصادی،
صنعتی ،بهداشتی ،آموزش و قضایی و بسترسازی در یک فضای خالی از تنشهای سیاسی ،بر
اولویت بسیار مهم وجود مطبوعات آزاد سیاسی غالب آمده بود .حکومت در این دوره ،به زعم خود،
ایجاد و تقویت نشریات غیرسیاسی را ارجح میشمرد.
با بررسی و تحلیل متون مطبوعاتی موجود در آن دوره و با مطالعة آمار و ارقام بخشهای گوناگون
اقتصاد کشور و با دقت نظر به آنچه از سایر متون و آثار و گفتارهای شفاهی کوشندگان آن دوره در
اختیار داریم ،میتوان گفت که سوادآموزی و حتی آموزش تخصصی از طریق ایجاد و گسترش
نشریات حرفهای و کارشناسانة مرتبط با هر یک از نهادهای نوبنیاد و یا سازمانهای اصالح شده،
اولویت برتری نسبت به نشریات صرفاً سیاسی در گسترة روزنامهنگاری دورة بیست ساله تلقی
میشده است .بدین معنا که به زعم مجموعه حکومتی رضاشاهی ،رشد و توسعة اولیه در سایر
شئون ،پیششرط حضور مطبوعات صرفاً سیاسی و الزمه قلم و بیان آزاد بوده و از این رو ،راه برای
انتشار انواع روزنامهها و مجالت تخصصی هموار میشده است .البته به اعتقاد من ،چه این توجیهات
را غیرقابل قبول بدانیم و چه آن را حتی به عنوان نوعی به عنوان بسترسازی مکمل ،همانند سایر
جنبهها بپذیریم ،باید با این واقعیت مواجه شد که اصوالً از یک نفر نظامی یعنی فردی که از ردة
سربازی (به ویژه در فضای قزاقخانه) حضور داشته که اصل اولیة حاکم بر آن فضا« ،وحدت
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فرماندهی» ( )Unity of Commandو حفظ سلسله مراتب ارشدیت و اجرای بیچون و چرای
فرمانهای صادره بوده است ،مفهوم آزادی بیان و قلم بیرون از چارچوب مزبور معنای خود را از
دست میدهد .تجربهای که ما کم و بیش در همة دولتهای نظامی در سراسر قرن بیستم شاهد
بودهایم .اصوالًَ در چنین شرایطی است که سانسور و نظارت متمرکز ،عنصری از مجموعه عناصر
عادی یک «دولت سربازخانهای» قرار میگیرد .در واقع ،اولویت به مطبوعات و حقوق روزنامهنگاری
سیاسی ،به ندرت در ردههای اولیه اولویتهای نظامیان در مدیریت و هدایت برنامههایشان جای
دارد .بر این منوال و در پناه دولت سربازخانهای در این دوران ،رضاشاه تالش میورزیده تا در
کمترین زمان و با عدم اولویت بخشی به نهادهای سیاسی و روزنامهنگاران دگراندیش ،فضای آرام و
خالی از تنشی را برای جامه عمل پوشانیدن به سایر اولویتهای مورد نظر خود فراهم آورد.
اولویتهایی که به زعم خود ،بسترساز و زمینهساز ایجاد نهادهای مترقی و ساختارهای زیربنایی در
واماندگی کشور پس از جنگ اول جهانی محسوب میشد .صادقانه باید عرض کنم که به منظور
ارزیابی این اولویتبندی و تعیین وزن یا اهمیت و یا ارزش مربوط به اولویت یک نهاد دموکراتیک
مطبوعاتی در آن وضعیت و در مقابل اولویتهایی مانند ایجاد نهادهای نوینی مانند ارتش،
دادگستری ،آموزش و پرورش و طرح اعزام محصل به خارج ،بهداشت ،فرهنگ و حقوق زنان،
صنعت ،اقتصاد و راهسازی و یکپارچگی کشور ،نیازمند یک بررسی همه جانبه از شرایط داخلی و بین
المللی ،امکانات و منابع انسانی موجود آن روز ایران خواهیم بود .بیشک عدم سانسور قلم و بیان و
حضور مطبوعات مسئول و آزاد« ،وزنی» دارد که چندان با معیارهای کیفی قابل سنجش نیست .چرا
که خود ،الگویی است برای محکزنی خط مشیها و عملکردها .حال تا چه اندازه این بحث پیچیده
در جامعة روشنفکری ما گشوده شده است ،جای سئوال دارد .بحثی که به دور از هرگونه پیشداوری،
تنگنظری عقیدتی و یا بزرگنمایی ،باید در برابر پروندهای گشوده شامل اسناد و متون معتبر و
محتوای مطبوعات و به دور از هرگونه جااندازی شرایط مربوط در ایدئولوژیها یا شبه ایدئولوژیها،
به یک گفتمان روشنگرانه تاریخی تبدیل شود .گفتمانی که تجربهساز آیندهای شفاف برای دستیابی
به نظامی مترقی و مردمساالر باشد .نظامی که در آن هم مطبوعات آزاد ،حلقة اتصال دولت و ملت
باشند و هم روزنامهنگاران مسئوالنه و مستقالنه با امانتداری ،هدایت فرآیند ارتباط جمعی را در
بستر منافع ملی بر دوش کشند .چندان که تعامل سازندة ارتباطی ،احقاق حقوق افراد را تضمین کند
تا راه و بیراههای به سانسور و قوانین ممیزی وجود نداشته باشد.
باید دید رضاشاه حتی در ردههای نظامی ،غالباً چه افرادی را در اختیار داشت .نظامیان و همکاران او
یا از گروه قزاقان بودند که از نظر کیفیت و سواد علمی ـ تخصصی ،چنگی به دل نمیزدند .و یا از
ژاندارمها که البته تربیت شدة سوئدیها بودند و نسبت به وابستگان به بریگاد قزاق ،از معلومات
نظامی باالتری برخوردار بودند .نوع شخصیت و همچنین کیفیت اکثر نظامیان و افرادی که در
اطراف و در اختیار سیستم قرار داشت ،خود بیانگر معضل دیگری است در اِعمال مدیریت و به طور
کلی ادارة امور در آن روزگاران .به عنوان مثال ،چنانچه هدف از زندان را در چارچوب تأدیبی و
قضایی آن در نظر بگیریم ،نقش و مسئولیت زندانبان ،بسیار حساس و شکننده است و فرد زندانی ـ
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چه بیگناه و چه گناهکار ـ در جرگة روزنامهنگار و نویسنده و یا بزهکاران ،در هر حال در این
چارچوب ،دارای حداقل حقوقی است که میباید رعایت شود .هدف از بیمارستان هم که کامالً معلوم
است ...حال شما توجه کنید آنان که در چنین جایگاهی نشستهاند ،یعنی از یک سو کادر زندان،
(همچنان که دکتر عطا اقراری نیز شاهد بوده) بیشتر پاسبانان زندان بنگی باشند .به ویژه شب هنگام
که در حال پاسداری ،بنگ بکشند ...از سوی دیگر ،تریاک و بنگ به یاری دو گروه به زندان برسد.
نخست به یاری پاسبانها و گروهبانها و شاید برخی افسران ،دوم به یاری پزشکیاران و پرستاران
بیمارستان زندان! ...سانسور ،چه به عنوان مصلحت و چه به صورت الزامات حکومتهای استبدادی ـ
که جای دفاع ندارد  -اما عقبماندگی ،پدیدهای سراسری بوده است که ذهنیت و رفتار جامعه را در
بر میگرفته و همین واقعیت است که ما مشاهده میکنیم تأدیبخانه یا زندان نیز چنان وضعیتی را
داشته باشد.
در چارچوب قانون مطبوعات وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه مسئول رسیدگی به امور
مطبوعات از نظر صدور امتیازنامه و اِعمال محدودیتهای قانونی بر کار نشر بود .گر چه همان طور
که قبالً نیز اشاره شد ،اداره سیاسی شهربانی نیز نظارت سانسورمآبانه خود بر مطبوعات را مستقالنه
انجام میداد.
به طور کلی گرچه روزنامهنگاری سیاسی و فعالیتهای نشر به گونهای نظاممند و محدود شده بود
که روزنامهنگاری صرفاً در جهت انتشار نشریات و مجالت تخصصی و سنگین هدایت میشد .در
واقع ،آزادی قلم و بیان ،گویی فقط در جهت نوعی بسترسازی و تمرین حرفهای در چارچوب هویت
تازه تعریف شده برای ایران و ایرانی ،مجاز دانسته شده بود .این وضعیت از نظر حکومت رضاشاه،
مکمل برنامهای توسعهای و تجددگرایی از طریق نهادسازی در کلیه بخشها با «اهرم هدایت از
باال» بود که به نظر میرسید ایمنساز فضای اجرای سیاستها و طرحها باشد .رویهم رفته ،راه برای
انتشار مطبوعات عمرانی و تخصصی باز شده بود که نمونههایی از آن را در پاسخهای قبلی عرض
کردم.
در همین زمینه نکته بسیار جالبی که در مطالعة متون و بررسی کیفی اسناد همراه با تحلیل تطبیقی
محتوای مطبوعات دوران بیست ساله با سایر متون اسنادی ،ذهن پژوهشگر کنجکاو را به خود
مشغول میسازد ،نوع نگرشِ ارباب جراید به مسائل استراتژیکی نظام حاکم است که آن را میتوان
از نحوة طرح درخواست امتیازنامههای مطبوعاتی به وزارت معارف دریافت .به عنوان نمونه،
روزنامهنگاری که عالقمند به انتشار نشریههای روشنگر در زمینة «تجدد و تمدن» است ،برای بیان
مفهوم دقیق مقصودِ خود عرضة پیشنهاد یک مجله با موضوع و نام «مدنیت» ،از ذکر اصطالح
انگلیسی آن یعنی « »Civilizationدر تقاضانامة خود مدد میگیرد:
وزارت متبوع معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
«نظر به مواعیدی که از دیرگاه نسبت به این خدمتگذار صمیمی قدیمی مبذول و باالخره به اضافه
بودجه امسال موکول گردید ،اینک برای اینکه بیش از پیش خدمتی شایان و نمایان بر طبق منویات
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و آمال وزارت متبوع خود به منصّه شهود آرد ،تمنی دارد ،اجازه نشر مجله مدنیت  Civilizationبه
این بیمقدار مرحمت فرمایند و ضمناً در مقابل خدمات دیرین فَدوی و برای پیشرفت این مقصود
یک ماهانه هر قدر که مقتضی و صالح دانند ،کمک و مساعدت فرمایند .امید است در مقابل به
واسطه نشر مقاالتی اخالقی و ترجمههای مفید علمی و تجارتی موجبات رضایت و خشنودی عامه
فراهم گردد.
طرز اسلوب و چگونگی مجلة مدنیت:
 1ـ عنوان مجله یا نامه مدنیت
 8ـ کامالً اخالقی و ادبی و اجتماعی و اقتصادی بوده و معترض مسایل سیاسی نخواهد شد.
 3ـ به طور هفتهوار طبع و نشر خواهد شد (در صورت امکان مصور)
 4ـ تمامی بضاعت شخصی و مِلک محقر شمیران یا شهر را گروگان خواهد نهاد که بر طبق
مقررات دارای اعتبار و سرمایه باشد و دچار وقفه نشود.
 5ـ هرگونه اعالنات و نشریات وزارت متبوع در قبال آن همه زحمات و صدمات وارده در طریق نشر
معارف و تعلیم و تربیت و اخالق جامعه از این مساعدت دریغ نخواهد فرمود».
فدوی جان نثار قدیمی معارف ایران
سید حسن مترجم مدنی
حاشیه :حسباالمر مقام وزارت برای اقدام مقتضی به اداره انطباعات فرستاده شود1314/7/87 .
سوای تشریح خط فکری و تعریف مبانی تخصصی مجلة پیشنهادی ،آنچه در این تقاضانامه ذکر
شده است تا احتمال کسب امتیازنامه افزایش یابد ،خود گواه شرایط موجود برای نوع خاصی از
فعالیت روزنامهنگاری و نیز نمایانگر جوّ حاکم بر الگوی اجرایی برنامههای دولت و اولویتبندیهای
دوران رضاشاه است .به عبارت دیگر ،متقاضی با شناخت موقعیت و جهتگیری اساسی حکومت ،به
طور مستقیم ،غیر سیاسی بودن نشریه مورد نظر خود را مورد تأکید قرار داده است .در واقع ،پیش از
دریافت مجوز ،وی موضوعیت سانسور خاص در قالب عدم پرداختن به مسایل سیاسی (تعریف شده
بر مبنای هویت ملیگرایانه) را پذیرفته است .متقاضی سعی نموده که محور نشریة مورد نظر را با
اولویتهای عملی و شاید صنفی رضاشاه ،یعنی بسترسازی و نوینسازی و نهادپردازی در چارچوب
سیستم متمرکز مدیریت یک نظام سکوالر همگام سازد و بر آن مبنا ،به تنویر افکار بپردازد و به
تعبیر خود ،مدنیت را معرفی نماید.
این درست است که تعداد نشریات در دهه 19ـ 1311نسبت به شمار روزنامهها و مجالت در
سالهای اولیة دورة بیست ساله و همچنین نسبت به شمار مطبوعات پس از شهریور  1381کمتر
است ،اما همچنان که بارها خاطرنشان ساختهام ابداً نمیتوان گفت که تیغ سانسور شهربانی و یا
محدودیتهای قانونی وزارت معارف و ادارة انطباعات دلیل این تفاوت کمی است.
عامل سیاسی و فشارهای نظارتی تنها بخشی با گوشهای از صحنه را در فهرست مطبوعات دوران
بیست ساله نشان میدهد .دشواریهای مالی ،عدم وجود زمینههای غیرحرفهای در خرید و فروش
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امتیازنامهها ،عدم فعالیت گروههایی از سیاسیون و یا عدم امکان حضور پیروان ایدئولوژیک همسایة
شمالی و بسته شدن و یا بیرونقی بازار مطبوعاتی وابستگان به سفارت انگلیس و عوامل دیگری که
پرداختن به روزنامهنگاری سیاسی را پرهیزگارانه مینمود ،از جمله این تفاوت کمی است .اما با
نگاهی به فهرست مطبوعات دوران رضاشاه ،بیآنکه بخواهیم معضل سانسور را اغماض کنیم،
متوجه میشویم که اگر چه این فهرست در خالل بیست سال همگون و یا یک دست نیست و در
هر چهار دوره ،طبیعتی متفاوت دارد ،با این حال ،از نظر تنوع روزنامهنگاری غیرسیاسی ،نه تنها فعال
بوده بلکه بسترساز نوعی از روزنامهنگاری مجلهای یا ژورنالی (به مفهوم علمی) نیز بوده است .گر
چه چندان آزادی تحزب و قلم به مفهومی که ما امروز میگوییم یا در دوران مشروطیت اعتقاد
داشتیم ،مشاهده نمیشود اما همانند نوآوری در سایر زمینههای توسعهای ،در زمینة مطبوعات نیز
بستر تازهای دیده میشود که پیش از دورة رضاشاه در عرصة فعالیتهای مطبوعاتی ایرانیان آن
گونه که باید پردازش نشده بود .در غیبت تعدد روزنامههای صرفاً سیاسی و دگراندیش ،باید گفت
بسترسازی نشریاتی قالبمند و اسلوبمدار مطرح است که بر مبنای آن ،نهادینهسازی فعالیتهای
همه جانبه در فضای مطبوعاتی میتواند تصور شود .به موازات ظهور مجالت تخصصی در زمینه
اقتصاد ،صنعت ،کشاورزی ،حقوق ،تاریخ و تمدن ایران زمین ،بهداشت ،زنان ،تعلیم و تربیت ،فرهنگ
و ادب ،هنر و موسیقی مشاهده میکنیم که راه برای انتشار نشریه خاص جوانان و نوجوانان توسط
گروهی از محصلین مدرسة البرز نیز باز است تا به قول زینالعابدین مؤتمن مدیر «جوانان ایران» در
سرمقالههای نخستین و دهمین شماره از سال دوازدهم آن به تاریخ  81آبان  1315و  31خرداد
:1312
«طی آن نامة محقر که هر دو هفته یکبار منتشر میشد ،نمایندة افکار و ترقیات محصلین این
مدرسه باشد و آثار برگزیده و افکار ایشان در صفحات آن انتشار یابد ...یگانه نامهای که هیات مدیره
و تحریرة آن را محصلین خوشقریحه و با ذوق که از گوشه و کنار میهن عزیز برای تحصیل به این
مدرسه میآیند ،تشکیل میدهد ...نشریهای در هشت صفحه به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت
یک نامة عامالمنفعه و سودمند ...مشتمل بر یک سلسله مقاالت ادبی ،اخالقی ،ورزشی ،اجتماعی و
تربیتی و همچنین قسمتهای منظوم از آثار شعرای متقدم و جوانانی که تازه میخواهند افکار نوین
خود را به سبک و اسلوب جدیدی به رشتة نظم درآورند...
غالب خوانندگان «جوانان امروز» را محصلین مختلفه تشکیل میدهند .پس میبایستی در اطراف
مسایلی بحث نماید که بیشتر مورد احتیاج این طبقه از مردم باشد و سعی ما نیز در این است که
حتیالمقدور مطالب و مندرجات روزنامهها متناسب با روحیات طبقه جوان و محصل و از حدود
احتیاجات آنان تجاوز ننماید ...این نشریه به تقلید کلیه مؤسسات معارفی و دبیرستانها و
دانشکدههای ممالک خارجه ...مطالبی را منتشر میکند ...که در تقویت و توسعة قوای فکری و
دماغی طبقه جوان کشور که به تحصیل علم و هنر اشتغال دارند مؤثر بوده و غرور ملی و حس
میهنپرستی و سایر ملکات فاضله و سجایای عالیة اخالقی را در وجود آنها ایجاد و استوار سازد.»...
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به اعتقاد بنده با مراجعه و مطالعة مطبوعات دوره بیست ساله ،شما با سوژهها و عناوین تازهای در
امور جاری مملکت و ساخت و کارهای جدیدی مواجه میشوید که بیسابقه است .همه چیز سریع
انجام میگیرد و انعکاس سرعت پیشرفت پروژههای رضاشاه در مطبوعات فهرستوار است .اگر
مسئله قلّت و تعدد مطبوعات سیاسی و نبود کشمکشهای حزبی در مجلس و در سطح جامعه را
یک کمبود تلقی کنیم ،خبر تصویب قانون منع بردگی (خرید و فروش برده) در هجده بهمن ماه
 1317و اخبار مربوط به ساختن بیمارستان هزار تختخوابی در اسفند  ،1317اعزام نخستین گروه از
محصلین ایرانی به اروپا در آن دوره ،ایجاد مدرسه عالی فالحت (کشاورزی) در آذرماه ،1312
گشایش پل کارون در اهواز در اسفند ماه آن سال و تصویب قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و
اصناف و دالل و حقالعمل کار و وکالی عدلیه و اطبا در فروردین ماه ( 1319که قبل از آن چنین
حساب و کتابی در ایران مطرح نبود) و بسیاری خبرهای دیگر را هم در جای خود باید به تأکید
آوریم .بنابراین به زعم حکومت ،روزنامه و مجلهای که بر این راستا حرکت میکرد میتوانست اعالم
وجود کند.
ایدئولوژی تشکیل یک دولت ـ ملتِ مدرن بر مبنای الگوهای اروپایی در همین دوره است که به اوج
میرسد و هویتبخشی به تفکر ایرانی در جهت آرمان ناسیونالیستی در یک «ایران نوین» محور آن
تلقی میشود .در این میان نگرشهای دیگر ،بیگانه محسوب شده و بنابراین ایدئولوژی کمونیستی و
یا آرمان اسالمی راهی در مطبوعات نداشت و روزنامهنگار نیز ـ اگر واقعاً مستقل و حرفهای بود ـ
میباید خود را در این قالب جا دهد .گر چه سانسور شهربانی را نیز به عنوان واقعیتی نامیمون در
مقابل خود میدید .سانسوری که چندان تعریف نشده ،سایهای آگاهانه و هم ناآگاهانه داشت.
ــ شما در همان مقدمه اشاره کردید «تنها یک سوم از آنها (روزنامهها و مجالت) توانستند بیش از
یکسال دوام آوردند»
بنابراین تعطیل چهارصد و اندی از آن مجموعة  231عنوانی ،ربط چندانی به دستگاه سانسور و بگیر
و ببند نداشته است .یا حداقل ما اینطور برداشت میکنیم ،زیرا سالهای میان  1381تا  1382از زمره
همان «بهارهای آزادی» است که با «خط طال» در حافظه روشنفکری نسلهای بعدی ثبت شده
است .شما علل این کاهش چشمگیر ظرف همان یکسال اول را چگونه توضیح میدهید و مشکالت
روزنامهنگاری دوران حکومت رضاشاهی را در کنار سانسور و فشار کنترل چه میدانید؟
پرفسورکهن ـ برای پاسخ به این پرسش باید به پرسش قبلی برگردم و دو نکته را خاطر نشان سازم.
نخست اینکه در ادامه جستجوها و مطالعات پیشین که پس از انتشار کتاب «شهریور بیست و
مطبوعات ایران» به عمل آمده باید عرض کنم که در حال حاضر حتی همان عدد  231هم باید
اصالح شود و همچنین ما از مرز  92عنوان نشریه در اواخر دورة رضاشاه نیز عبور میکنیم .تا این
لحظه  11نشریة دیگر را باید به فهرست پس از شهریور بیست افزود .به همین ترتیب تعداد
روزنامهها و مجالتی که در چارچوب قانون مطبوعات و شرایط کنترلی دولت و نیز تحت لوای
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اولویتبخشیها در حکومت رضاشاه منتشر شده نیز از مرز یکصد عنوان میگذرد .چه بسا هنوز تعداد
دیگری نشریات منتشر شده (چه پس از شهریور بیست و چه پیش از آن) وجود دارد که ما هنوز از
آن بیاطالع هستیم .از سوی دیگر با توجه به برخی اسناد قابل دسترس ،مشاهده میکنیم که در
سالهای  1312و  1319حجم صدور امتیاز انتشار جراید رو به فزونی بوده است .در این زمینه ،پس
از کسب امتیاز ،برخی صاحبان امتیاز یا به علت مشکالت فنی و عدم تأمین مالی یا توجیحات
شخصی ،هنوز نشریة خود را منتشر نکرده و برای برخی دیگر ،تهیه مقدمات حتی تا پس از شهریور
بیست به طول انجامیده بود« .مجله خواندنیها»ی مرحوم علیاصغر امیرانی به سبک اروپا و الگوی
 Readers digestدر شهریور  1319آغاز به کار کرد .همچنین «راهنمای زندگی» با مدیریت
حسینقلی مستعان و سردبیری خانم ماهطلعت پسیان از آبان ماه  1319به زیر چاپ رفت.
گردانندگان «نامة اقتصاد و بازرگانی» نیز موفق شده بودند تا نخستین شمارة خود را در خرداد ماه
 1381منتشر سازند .در اصفهان نیز هفتهنامة «صدای اصفهان» انتشار خود را از اواخر  1319آغاز
کرد .شماره یکم مجلة «اطالعات هفتگی» که همچنان در حال حاضر نیز منتشر میشود نیز از
فروردین ماه  1319منتشر شد.
به طول کلی به نظر میرسد در این سالها (از  1317به بعد) پس از اجرای بخش اعظم برنامهها و
طرحهای نوسازی در جدول اولویتهای حکومت رضاشاه ،نوبت به اولویت تنویر افکار و روشنگری
ملی و ساماندهی نوین در فرایند ارتباط جمعی کشور میرسد« .سازمان پرورش افکار» که
اسناسنامة آن در زمستان  1317به تصویب رسید ،مهمترین نهاد فرهنگی متمرکز و تجددگرایانه
است که در خالل سلطنت رضاشاه ایجاد میشود .مطبوعات آن روز که تشکیل سازمان پرورش
افکار را آغازی بر یک نهضت جدید قلمداد میکردند ،آن سازمان را به مثابه مکملی بر روند
برنامههای کلی نوینسازی اقتصادی ـ صنعتی و نیز طرحهای مشارکتجویی زنان ،لباس متحد،
ایجاد مجامع نوبنیادی مانند کانون بانوان ،کانون ایران باستان ،فرهنگستان ایران ،انجمن آثار ملی و
دانشگاه تهران مورد توجه قرار میدادند .فکر میکنم ما باید تشکیل وزارت فرهنگ و هنر را در
حدود سه دهة بعد حاصل همین فکر بدانیم که اکنون بخشی از وظایف آن در دل وزارت ارشاد
اسالمی جای داده شده است.
عمدهترین وظایف سازمان پرورش افکار «آمادهسازی اذهان عمومی برای پذیرش اصالحات سیاسی
ـ اجتماعی» ،اقدام در جهت «ایجاد یکپارچگی در مردم» و جلب حمایت افکار عمومی از برنامهها
بود .این سازمان مرکب از شش کمیسیون از جمله کمیسیون مطبوعات بود:
«کمیسیون سخنرانی ،کمیسیون رادیو ،کمیسیون کتب کالسیک ،کمیسیون نمایشها ،کمیسیون
موسیقی و سرانجام کمیسیون مطبوعات» .فکر میکنم بخشی از روزنامهنگاران فعال پس از شهریور
بیست و دهة  1381را باید حاصل و تربیت شده در چارچوب همین طرح به شمار آورد.
نکتة جالب از نظر فعالیتهای مطبوعاتی و کادرسازی یا بسترسازی برای حرفة روزنامهنگاری به
سبک نوین ،وظایفی است که برای کمیسیون مطبوعات در نظر گرفته شده بود« :کمیسیون
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مطبوعات مکلف است در سبک [روز]نامهنگاری ،اصالحات اساسی به عمل آورده زمینههای مفیدی
برای نشر مقاالت مؤثر ،تصاویر جالب تهیه کرده و اهتمام نماید که عدة کافی نویسنده تربیت و
آماده شود و وسایل طبع از مرغوبیت کاغذ و چاپ فراهم گردد» .در اواخر همان سال  1312مالحظه
میکنیم که کمیسیون مطبوعات به دستور رضاشاه با هدف همسو کردن مطبوعات با اصالحات
جدید و معرفی دستاوردهای چند ساله ،بر تنویر افکار و توسعة فرهنگیِ فراگیر پای میفشارد و
متعاقب آن ،مطالعة مجله آموزشی ـ توجیهی «ایران ا مروز» طی بخشنامهای به همه نهادهای
دولتی به شدت مورد تأکید قرار میگیرد:
«نخست وزیر
شماره1151 :
تاریخ1312/2/85 :
بخشنامه
وزارتخانهها و ادارات مستقل
چنان که استحضار دارید یکی از وسایل مؤثر برای شناساندن ترقیات و حیثیّات کشور در داخله و
خارجه ،مجالت مصوّر است .در تمام دُوَل متمدن از این گونه مجالت دایر و برای بسط و تکمیل
آن ،اقدامات جدی میشود .مجلة «ایران امروز» نیز برای این مقصود ایجاد شده .بر افراد روشنفکر
واجب است که برای کمک به تعمیم فرهنگ بین اهالی و آشنا کردن آنها و کلیه مردم جهان به
ترقیات و حیثیّات روزافزون کشور در حفظ این مجله کوشیده خودشان مشترک بشوند و دیگران را
به اشتراک ترغیب نمایند.
البته پس از اینکه کارمندان آن اداره وزارتخانه را به این نکته آشنا و عالقهمند فرمودند ،الاقل
آنهایی که هزار ریال در ماه حقوق دارند به رغبت قبول اشتراک مجلة ایران امروز را خواهند نمود.
الزم است صورت نام و نشانی کلیه کارمندان ادارة وزارتخانه را در تمام کشور که حقوقشان به هزار
ریال میرسد بفرستید که مجله برایشان ارسال شود .قیمت اشتراک را مستقیماً به اداره مجله ایران
امروز خواهند فرستاد»
بدین ترتیب آشکار است که علیرغم وجود دستگاه کنترلی دوگانة سانسور شهربانی و ادارة مطبوعات
وزارت معارف ،روزنامهنگاری سیاسی نیز در قالب تعیین شدهای حرکت میکرد .همچنان که بعداً
اشاره خواهم کرد امکان فعالیت روزنامهنگاری در جهت خالف برنامهها و طرحهای رضاشاه وجود
نداشت .فعالیت مطبوعاتی وابستگان به روس و انگلیس و یا خرید و فروش امتیازنامهها یا به
اصطالح ،کاسبکاری مرسوم مطبوعاتی در شرایطی که رضاشاه حکومت میکرد ،امکان پذیر نبود.
از همین روست که مشاهده میکنیم در خالل نخستین سال پس از استعفای رضاشاه ،در فضای
نابسامان و جنگزدگی کشور و گشوده شدن مرزهای سیاسی (به مثابه بهاری دیگر در روزنامهنگاری
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آزاد و مطبوعات سیاسی) ،شرایط برای حضور هر پنج گروه (یعنی مطبوعات جداطلبانه ،کمونیستها،
اسالمگرایان ،آزادیخواهان و دموکراتهای دگراندیش و حتی فرصتطلبان دنیای مطبوعات) نیز
فراهم آمد .همچنان که ردیابی مواضع و جهتگیریهای اغلب مطبوعات منتشره پیش از روی کار
آمدن رضاشاه و پس از استعفا و تبعید وی در سالهای پس از شهریور  1381خورشیدی نشان
میدهد ،بسیاری از صاحبان جراید ،به صورت پایگاه تبلیغاتی و وسیلة دفاع از منافع مالکان و حامیان
ثروتمند خود درآمده بودند (مانند «اقدام») که هیچ قدمی هم در راه انجام اهداف ملی بر نمیداشتند
و صرفاً ابزاری برای قدرتنمایی و یا کسب قدرت شخصی محسوب میشدند .وحدت ملی به
فراموشی سپرده شده و بیثباتی ،نابسامانی اقتصادی ،کابینههای لرزان ،تحریکات عشایر و ضعف
دولت مرکزی و کمبود شدید مایحتاج اولیة مردم ،چندان مورد توجه نبود .گویی به دور از این
واقعیتها ،مردم را به انقالب ـ که معموالً زیان بخش است ـ دعوت میکردند .آزادی مطبوعات بار
دیگر به بازی گرفته شده بود ،چندان که مسئولیت ملی و اجتماعی روزنامهنگاران در شرایط ویژهای
که پدید آمده بود ،به فراموشی سپرده شده بود .در همین سالهای پس از شهریور بیست بود که
توقیف مطبوعاتی ـ چه به صورت جمعی و چه گروهی و چه پراکنده ـ هم از جانب دولتهای
ناپایدار و هم با فشار و دخالت نیروهای اشغالگر خارجی انجام میگرفت .جالب اینجاست که
بزرگترین هجوم و تعطیلی دستجمعی مطبوعات ،نه در دورة رضاشاه ،بلکه پس از او در زمانی اتفاق
افتاد که نیروهای متفقین در سراسر ایران پراکنده شده بودند و دولت قوام بر سر کار بود 17 .آذر
 1381روز توقیف و یا تعطیلی سراسری مطبوعات ایران در خالل سه دهة  1331ـ  1311محسوب
میشود که در باز ایستادن سریع بخش اعظم مطبوعات نوانتشار پس از شهریور بیست نیز به شدت
مؤثر بود .حتی بسیاری از نشریات که در خالل دورة بیست ساله نیز دوام آورده بود ،به مُحاق تعطیل
درآمد (مانند ایران باستان ،اطالعات ،ایران ،تجدد ایران ،ستاره ،کوشش).
از سوی دیگر پس از شهریور بیست ،بار دیگر ،خرید و فروش امتیازنامهها رونق گرفت و حزب توده
همراه با برخی گروههای سیاسی دیگر از این بابت در جهت تداوم انتشار نشریات توقیفی خود بهرة
بسیار بردند .توهین به افراد و بازار اتهام بار دیگر ـ همانند سالهای نخست  1311ـ عرصة
مطبوعات را تحتالشعاع قرار داد .این امکان در خالل دورة سلطنت رضاشاه برای روزنامهنگاران
وجود نداشت .از آنجا که این بار نیز بخشی از روزنامهنگاری سیاسی ،وسیلهای برای سوءاستفادة
عدهای قرار گرفته بود ،طبعاً نمیتوانست پایدار بماند .گروهی نیز به علت ضعف مالی و همچنین
محدودیتهای جدیدی که از جانب نیروهای اشغالگر روس و انگلیس بر فضای مطبوعات تحمیل
شده بود ،ناگزیر به توقف بودند .بحران کاغذ و ملزومات چاپ نیز محدودیتهای دیگری را بر
فعالیت حرفهای روزنامهنگاران تحمیل میکرد که در نهایت به توقف نشریه میانجامید .در شرایط
حکومت نظامی ،نه تنها سانسور و توقیفهای پی در پی توسط دولتهای ناپایدار ،بلکه سانسور
تحمیلی سفارتخانههای شوروی و انگلستان مزید بر علت در تعطیلی زود هنگام بخش اعظم
روزنامهها و مجالت محسوب میشد« .کلید نجات» که از اواخر دهة  1891به صورت مرتب در
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تبریز منتشر شده بود ،در دورة پس از شهریور  1381با انتشار نخستین شماره از دورة جدید خود از
سوی کنسولگری شوروی توقیف شد« .هور» به سردبیری علی جواهرکالم نیز به دستور روسیه
شوروی در تهران به مدت هفت ماه به مُحاق توقیف درآمد .نشریه «صبا» نیز که با مدیریت
ابوالقاسم پاینده در تهران منتشر میشد ،به علت چاپ کاریکاتوری از استالین توقیف شد.
و اما نکتة دوم بر میگردد به اشارة مرحوم استادمحیط طباطبایی در زمینة تعداد و وضعیت مطبوعات
در حال انتشار در سال  .1312این درست است که تعداد روزنامههای فعال در تهران محدود بوده
است .مُراد در اینجا «روزنامه» است که همواره در تاریخ مطبوعات ایران و همچنین در همة دنیا،
تعداد نشریات روزانه در مقایسه با تعداد مجالت هفتگی ،ماهانه یا فصلنامه به مراتب کمتر است.
این شکاف به علت تفاوت موجود در ماهیت تولید این دو نوع محصول حرفة روزنامهنگاری است.
اصوالً برای انتشار «روزنامه» در همه جای دنیا به امکانات وسیع فنی ،منابع انسانی بیشتر و
سرمایهگذاری گستردهتری نیاز است ضمن اینکه ماهیت خبری آن ،تسهیالت تکنولوژیک ویژهای را
نیز طلب میکند.
ــ روزنامهنگاری بعنوان آئینة سطح فرهنگی جامعه! از این نظر رفتار مطبوعاتی روزنامهنگاران ما در
مقاطعی از دوران  171سال روزنامهنگاری ایران از مسائل گرهی و قابل تعمق بوده است .بویژه از
نظر نقش آن در نزول سطح افکار عمومی ،ایجاد اخالل و آشفتگی فکری در جامعه ،بعضاً در مواقعی
بسیار حساس ،در ایجاد لطماتی به اعتبار این حرفه نزد مردم بویژه اهل فکر بیتأثیر نبوده است.
حتی کم نبودهاند روزنامهنگارانی که پس از سپری شدن دورههای التهاب و آشفتگی اجتماعی خود،
سرخورده از این وضعیت ،داوطلبانه این عرصه را ترک گفته ،بعضاً خانهنشین شدهاند یا عمدتاً
بکارهای فرهنگی دیگری روی آوردهاند .بعنوان نمونه یکی از این دورههای آشفتگی و نقش نه
چندان مطلوب روزنامهها در سالهای نخستین پیروزی انقالب مشروطه میباشد .دکتر محیط
طباطبائی در باره این دوره میگوید:
« ...کشمکش روزنامهها در پیرامون مسائل و قضایائی ـ منظور هرج و مرج در گوشه و کنار ایران و
مشکالت و درگیری با کشورهای استعمارگر و اشغال و تقسیم عملی خاک کشور ـ بود که بدین
بیسامانی کمک میکرد».
یا بار دیگر سالهای پس از شهریور  1381است که شما و پرفسور ساتن در همان کتاب «شهریور
 81و مطبوعات ایران» بارها و البته تلویحی از مواضع «ستیزهجویانه»« ،ناآرامی» و «بیانضباطی»
مطبوعاتی سخن گفتهاید .بویژه در قسمتی که به شروع انتشار «کیهان» پرداختهاید این انتقاد
تلویحی آشکارتر میشود .در این کتاب در مورد کیهان آمده است:
«بینش مترقیانهای که مصباحزاده در اثر تجربههای خارجی خود بدست آورده بود ،موجب کوچک
دانستن و بچگانه شمردن روشهای روزنامهنگاری همکاران ایرانی شد».
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در خور توجه است که نزول سطح روزنامهنگاری عموماً با افزونی تعداد جرائد همراه بوده است .حال
اگر بخواهیم از همین زوایه یعنی رفتار و منش روزنامهنگاران به دوره رضاشاه بپردازیم ـ بدون آنکه
خواسته باشیم از نامطلوبی امر سرکوب و سیاست قهر بکاهیم ـ به چه ارزیابی میرسیم؟
پرفسورکهن ـ چنانچه ما قبل و بعد از رویدادها و شرایط دوران رضاشاهی ـ یعنی سالهای پیش از
 1311خورشیدی و پس از شهریور  1381ـ را مورد توجه قرار دهیم و حرکاتی که به وسیله نیروها
یا گروههای سیاسی ـ عقیدتی و یا احزاب وابسته به بیگانه صورت گرفت را مورد تجزیه و تحلیل
قرار دهیم ،به همین ترتیب میتوانیم مطبوعات و فعالیتهای روزنامهنگاری در آن مقاطع و به تبع
آن ،وضعیت مطبوعات در خالل دورة بیست ساله را نیز بازشناسی کنیم .به زبان ساده ،همچنان که
پیش از روی کار آمدن رضاشاه ،آشفتگی اوضاع و بیثباتی سیاسی ،فضای روزنامهنگاری ایران را نیز
آلوده و مغشوش کرده و وجود آزادی نسبی قلم ـ کم و بیش ـ با حلقهای از دشنام ،خون و مرگ
همراه شده بود ،پس از شهریور بیست نیز به یکباره با پیدایش انواع گروهها و احزاب سیاسی ،گسترة
فعالیتهای مطبوعاتی بار دیگر با تندبادهای ستیزهجویی ،دشنام و اتهام مواجه شد .نه تنها در
پایتخت ،بلکه در سایر مناطق نیز خواستههای سیاسی همراه شد با حرکتهای ضد ملی ،جداسری و
اغتشاش سیاسی تا مرزِ تجزیهطلبی.
در این فضای تبآلود ،مطبوعات به عنوان تنها منابع اطالع رسانی و تبلیغاتی این گروهها ،یک تنه،
وظیفة مجرای ارتباطجمعی احزاب و گروههای سیاسی با مردم عادی را نیز انجام میدادند .حال ما با
توجه به این نکتة ظریف که در دوران حکومت رضاشاه ،مطبوعات همة گروههای عقیدتی ـ به طور
نسبی یا کالً ـ امکان انتشار نداشته بودند ،بنابراین با مراجعه به مجموعه نشریاتی که پس از شهریور
بیست (یعنی بعد از پایان حکومت رضاشاه) منتشر شدند ،میتوانیم به عوامل و عناصر نهفته در
کارزار سیاسی مطبوعاتی دورة رضاشاه پیببریم .به عبارت دیگر ،اگر بخواهیم منعشدگان عرصة
روزنامهنگاری سیاسی در خالل سلطنت رضاشاه را بازشناسی کنیم ،یکی از مناسبترین راهها،
شناخت و بررسی روزنامهنگاری پس از شهریور بیست است .بدین معنا که با نگاهی عمیق بر
مطبوعات سالهای قبل از نهضت ملی شدن نفت و شناسایی خاستگاه روزنامهها و مجالتی که هر
روز بر تعداد و یا تنوع آنها افزوده میشد ،قادر خواهیم بود تا به طور غیرمستقیم اما با یک تحلیل
ساده ،دریابیم که چه کسانی و یا چه گروههایی با چه عقایدی در پشت پردة آهنین حکومتِ
«هویتپرداز» و «توسعهمدار» دورة بیست ساله به انتظار نشسته و در مقابل ایدئولوژی ملیگرای
حاکم ،بر فضای روزنامهنگاری آن دوران ،یا پنهان یا ساکت و یا محکوم میبودهاند .همچنین
مقایسه منابع مادی مطبوعات قبل از دورة رضاشاه با منابع مادی مطبوعات پس از رضاشاه مشخص
میسازد که روزنامه یا مجلة مربوط در جهت چه کسی یا چه جریانی بوده است .به طور کلی
رضاشاه خود چندان اعتمادی به روزنامهنگاری سیاسی آن دوره نداشته است ،علت آن هم ،یکی
همین نکته و یکی هم واقعیت تفکر نظامیگری او بوده است .او به عنوان فردی پرورشیافته در
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یک محیط نظامی ،اقتدارگرا و تابع سلسله مراتب شدید و حفظ وحدت فرماندهی (به عنوان اصل
بنیادی در این مقوله) ،مطبوعات سیاسی دگراندیش را بر نمیتافت.
دربارة نکتة اول ،همچنان که «عینالسلطنه» نسبت به منابع مالی بسیاری از روزنامهها پیش از روی
کار آمدن رضاشاه به شدت اظهار تردید کرده ،برخی از اسناد موجود نیز متأسفانه حاکی از عدم
استقالل و نوعی دکانداری در بخشی از فعالیت صاحبان جراید در دو دورة پیش و پس از او است .در
این زمینه فکر میکنم باید توضیح بیشتری بدهم .برای این کار اگر کمی به عقب برگردیم ،در
سالهای پیش از به قدرت رسیدن رضاشاه ـ همانطور که پیشتر نیز در مصاحبة قبلی عرض کردم
ـ بسیاری از صاحبان و یا مدیران مطبوعات ،به نوعی وابسته به عناصری از داخل کشور و یا
سفارتخانههای خارجی ـ به ویژه روسیه شوروی و انگلستان ـ بودند .چندان که حتی مرحوم فرخی
یزدی مدیر «طوفان» (بر اساس سندی که موجود است) یک مقرری از سفارت شوروی دریافت
میداشت .گروهی نیز با دریافتهای پولی یا مالی مستقیم و غیرمستقیم از صاحبان قدرت و یا برخی
سیاستپیشگان منفعتطلب ،محتوای نشریة خود را جهت میدادند .این واقعیات تلخ ،بار دیگر ،پس
از شهریور  1381در میان بسیاری از مطبوعات نوانتشار مشاهده شد به طوری که حتی رواجی عادی
به خود گرفت.
در دوره سلطنت رضاشاه به علت دقتنظر و حساسیت شدید او (که گاهی به مرز سوءظن میرسید)
نسبت به هرگونه وابستگی از این دست ـ به ویژه به نمایندگیهای دُول بیگانه ـ چنین امکانی وجود
نداشت .همچنین محدود شدن فضای روزنامهنگاری سیاسی و اِعمال نظر ادارة انطباعات و هراس
اندازیها و توطئهچینیها و خودسریهای دستگاه سانسور شهربانی سرهنگ محمد درگاهی (در
سالهای آغازین این دوره) و مختاری (در سالهای پایانی) نیز عرصة فعالیت مطبوعات سیاسی را
تنگ کرده بود .اما در میان جراید فعال در همان دوره نیز بودند روزنامهنگارانی که همچنان بر این
عادت مانده و مترصد و متقاضی دریافت وجوه خاص از دولت به عنوان کمک برای جهتدهی به
نشریة خود و تنظیم جهتدار و خاص مطالب بودند .نمونة جالبی از این مقوله را میتوان از سند زیر
دریافت که درخواستی است از میرزامحمدعلی مکرم مدیر و صاحب روزنامه «صدای اصفهان» در
یکم دی ماه  1319خورشیدی که به وزیر یا نخست وزیر نوشته است .البته این سند بُعد دیگری از
شرایط روز را نشان میدهد که خود بحثی جداگانه را میطلبد:
«تصدق وجود مقدست شوم
عجالتاً با یک دنیا ثبات و استقامت بر علیه آخوند و عمامه و روضهخوان و مداح و درویش و تمام
کسانی که عمامه بر سر دارند باقی هستم .ولیکن خیلی بر ضد من از طرف اتباع شریعتمدار و پسران
حاجی آقا طویلالحیه ضدیت میشود .بنده هم آدمی هستم در زندگی قانع و ثابت و بهترین قاضی
را وجدان بندگان حضرت اشرف میدانم .کمک مختصری است مکرر استدعا کردهام .مجله بلدیه را
در اصفهان به ماهی بیست تومان به من دادهاند .مستدعی هستم مقرر فرمایید به ماهی سی تومان
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بدهند که امور بنده هم در اصفهان بگذرد .روزنامه بنده هم یک نواخت تا من زندهام آنتی پاپ است.
تمنا دارم مساعدت بفرمایید به کفیل بلدیه دو کلمه اشاره بفرمایید مطلب تمام است و بنده همیشه
دعاگو هستم .محمدعلی مکرم».
برگردیم به نکتهای که دربارة مقایسه نوع و پایگاه مطبوعات پس از شهریور بیست ذکر کردم و
دریافتی که میتوانیم از این شناخت نسبت به فضای روزنامهنگاری در دوران رضاشاه داشته باشیم.
به طور کلی ،پنج گروه متفاوت را در این زمینه میتوان تشخیص داد .این پنج گروه در دوران
رضاشاه هر یک بنا به علت یا علل خاص خود ،در مقابل ماشین نوسازی ،تجدد به سبک اروپائیان و
نهادآفرینی مدنی ،یا با پنهانکاری و یا با سکوتِ خود و یا به علت اِعمال محدودیت ،از فعالیت
مطبوعاتی باز ایستاده بودند .به بیان ساده ،گروههای پنجگانة زیر تا پیش از شهریور بیست ،سهمی از
روزنامهنگاری فعال نبرده بودند:
مطبوعات وابسته به گروههای جداییطلب
مطبوعات دستهها یا پیروان عقاید کمونیستی
مطبوعات بنیادگرایان اسالمی و یا اسالمخواهان اصولگرا
مطبوعات ناراضیان دموکراتمنش
مطبوعات وابسته به گروهها یا افراد فرصتطلب و سوءاستفاده کننده از حرفه روزنامهنگاری.
البته نباید فراموش کرد که چندین نشریة مذهبی در خالل دوران بیست ساله در ایران منتشر
میشد .در زمینة نشریاتی با زیربنای مارکسیستی «مجله دنیا» توانسته بود در قالب علمی مدتی
فعال باشد .این مجله را دکترتقی ارانی از تحصیلکردگان نخستین گروه اعزام شدگان به اروپا بنیان
نهاده بود و در آن میکوشید تا مباحث تمدن نوین را با منطق دیالکتیک و اصول مارکسیسم مورد
بحث قرار دهد .وی در اردیبهشت ماه  1312همراه با مجلة «دنیا» توقیف شد .در شهریور ماه همان
سال که مجلس یازدهم گشایش یافت ،عناوین اصلی مطبوعات به نطق افتتاحیه رضاشاه اختصاص
پیدا کرد مبنی بر اینکه« :باید بکوشیم بیش از پیش فروغ حیاتبخش تمدن ،در تمام شئون کشور
بتابد و ایران به سوی ترقی و تعالی پیش رود».
به منظور انجام یک بررسی یا مباحثه اصولی در زمینة روزنامهنگاری دوران بیست ساله همچنان که
پیشتر اشاره کردم با مقایسه فهرست مطبوعات منتشر شده در ایران در دوران پیش از شهریور 1381
با آنچه پس از حملة متفقین به ایران و استعفای رضاشاه انتشار مییافته ،میتوانیم به خطوط فکری
موجود در سالهای دهة  1311و به ویژه واپسین سالهای حکومت رضاشاه در میان گروههای
سیاسی وابسته یا ناوابسته پی ببریم .به عبارت دیگر ،محتوا و گرایشهای نشریاتی که پس از ساقط
کردن حکومت رضاشاه در دهة  1381منتشر شد ،نشان میدهد که کدام گروهها بیش از همه در
دورة سلطنت رضاشاه امکان بیان عقاید سیاسی یا عقیدتی خود را نداشته ،چه گروههایی وابسته به
دو سفارتخانه روس و انگلیس بودهاند ،چه افرادی به نام روزنامهنگار به دنبال اهداف تجارتپیشگی
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قلم بوده و در نهایت چه احزاب و یا گروهها و افرادی ،منشِ صرفاً دموکراتیک و آزادیخواهانهای در
جهت رشد و توسعه واقعی اندیشههای نوین داشته و در بطن جامعة آن روز ایران ،خواهان قلمی آزاد
و فضایی آزاد برای نشر افکار در مطبوعات سیاسی میبودهاند .در واقع ،همان طور که اشاره شد،
وجود سانسور فراگیر بر فضای روزنامهنگاری سیاسی در دهة  1311امکان فعالیت چندین گروه
عمده را در این زمینه محدود و یا ناممکن ساخته بود :جداییطلبان ،چپگرایان مارکسیست ،رهبران
مذهبی و دینمداران بنیادگرا (که مواضع پیشین خود را در بخشهای قضایی ،تعلیم و تربیت و
حوزههای مذهبی از دست داده بودند) ،معدودی که باطناً دلمشغولی آزادی و دموکراسی را در جامعه
خود داشتند و سرانجام تعدادی افراد فرصتطلب که روزنامهنگاری را دکانی برای خواستهها و امیال
صرفاً شخصی و نامسئوالنه خود در نظر میگیرند و پس از شهریور  81با استفاده از آشوب سیاسی و
به همریختگی انتظام دولتی به یکباره بازار مناسبی را برای فروش کاالی خود فراهم میبینند.
در این میان ،شعار مطبوعات حزب تازه تأسیس توده که به صورت علنی و غیرعلنی پیرو مشی
مارکسیستی حزب در اقصا نقاط کشور منتشر میشدند جای تأمل دارد .این نشریات سوای نشریاتی
است که سایر کارگزاران ایرانی استالین به عنوان بولتن یا مجلة رسمی از جانب سفارت شوروی در
ایران منتشر میکردند .عمق موضوع در آنجا هویدا میشود که تنها به ذکر برخی از عناوین شبکه
مطبوعاتی حزب مارکسیستی توده اشاره کنیم:
«راستی» با مدیریت پروین گنابادی در مشهد« ،راه راست» ارگان والیتی حزب توده در قزوین،
«راهنما» در همدان« ،رزم» در تهران« ،رهبر» در تهران« ،رهبر یزد» در یزد« ،زبان معلم» در
تهران« ،ستارة آذربایجان»« ،دنا» و «سروش» در شیراز« ،سعادت غرب» در کرمانشاه« ،سیاست»
در تهران« ،شعلهور» در تهران« ،شهباز» به صورت روزانه در تهران« ،صفا» ارگان علنی حزب توده
در ساری« ،صورت» در رشت« ،طوس» در مشهد« ،ظفر» در تهران با سردبیری رضا روستا و
دبیرکل اتحادیه زحمتکشان« ،فرشته آزادی» (چپ افراطی) در تهران« ،کار و دانش» توسط خدیجة
کشاورز (همسر فریدون کشاورز) در تهران« ،مصلحت» در تهران« ،مردم» در تهران« ،گیتی»
(ارگان روزانه اتحادیه کارگران حزب توده) در تهران« ،دادگستری» در تهران« ،ندای گرگان» (به دو
زبان فارسی و ترکمنی با سردبیری احمد قاسمی) در گرگان ،مجله تئوریک مارکسیست ـ لنینیست
«انترناسیونالیست» (با سردبیری عبدالحسین کوپال) در تهران.
ازاین گذشته نشریات حزب دموکرات کردستان را باید ذکر کرد که در آن خطّه بار دیگر به دنبال
خودمختاری از دولت مرکزی بود و پیگیری آن را مشی خود میخواند؛ نشریاتی همانند «آرزو»،
«راه»« ،کردستان ایران»« ،کودکان کُرد»« ،هه الله»« ،میهن» و «فریاد کُرد» (در مهاباد و
بوکان).
افزون بر اینها باید به مجموعهای دیگر از مطبوعاتی پرداخت که موج تازهای از وابستگی را در
تاریخ روزنامهنگاری ایران نشان میدهد؛ موجی که پیش از شهریور بیست و در چارچوب همان
فضای کنترلی مطبوعات از سوی شهربانی وجود خارجی نداشت .این گروه از مطبوعات در جهت
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توسعة تبلیغات عقیدتی ـ سیاسی نیروهای اشغالگر و به ویژه دو سفارتخانه شوروی و انگلیس در
اختیار مردم ایران قرار میگرفت .نشریاتی که یا مستقیماً توسط نیروهای بیگانه و یا به دست
معدودی ایرانیان وابسته به آن سیاستها یا ایدئولوژیها تهیه و منتشر میشدند .از آن میان باید به
نمونههای زیر اشاره نمود:
«افکار خلق» که به صورت هفتگی از مهرماه  1381توسط محمدباقر مشایخی و به عنوان نشریة
تبلیغاتی در جهت منافع شوروی در نواحی زیر اشغال ارتش شوروی آزادانه و با کمال وقاحت توزیع
میشد.
«دوست ایران» که از نهم بهمن ماه  1381از سوی سفارت اتحاد جماهیر شوروی به صورت مرتب
در تهران و یا مسکو چاپ و در تهران توزیع میشد.
«سرباز سرخ» نشریة تبلیغاتی سیاست شوروی به دو زبان فارسی و تُرکی از دی ماه  1381در رشت
منتشر میشد و در سایر بخشهای اشغالی ایران توسط روسها به فراوانی در اختیار مردم قرار
میگرفت.
«اخبار تازة روز» توسط ارتش شوروی مستقر در خراسان از همان نخستین روزهای حمله در شهریور
 1381به صورت روزانه در مشهد منتشر میشد .این روزنامه به عنوان ارگان رسمی نیروهای اشغالگر
تا اردیبهشت  1385و زمان تخلیة ایران از این نیروها به طور مرتب انتشار مییافت .این نشریه حتی
پس از توقیف سراسری مطبوعات در آذرماه  1381منتشر میشد.
«شفق» به زبان آذری و اندکی فارسی به عنوان ارگان انجمن ایران و شوروی با مباحث تبلیغاتی
شدید دربارة فرهنگ شوروی در تبریز منتشر میشد.
«وطن یولوندا» (در راه میهن) به زبان آذری از  19مهرماه ( 1381کمتر از یک ماه از استعفای
رضاشاه) با سردبیری رضاقلی اُف و جعفر خندان به عنوان مجلة تبلیغاتی ارتش شوروی در آذربایجان
اشغالی انتشار یافت.
«نووستی دینا» بالفاصله پس از اشغال ایران در پاییز  1381روزانه به عنوان نشریه سفارت شوروی
(سوای بولتن خبرگزاری تاس شوروی به زبان روسی) در تهران منتشر میشد.
«پیام نوین» به سردبیری مهدی بیانی به صورت ماهنامه از سوی انجمن روابط فرهنگی ایران و
اتحادجماهیر شوروی منتشر میشد.
انگلیسیان نیز که طی چند سال گذشته به شدت با واکنش سرد حکومت مواجه شده بودند و طی
سالهای دهة  1311ناشر افکار مناسبی در میان معدود مطبوعات سیاسی دوران رضاشاه در اختیار
نداشتند ،به یکباره همراه با انتشار نشریات گوناگونی در ایران به شدت به تبلیغ سیاستها و منافع
خود پرداختند .جالب اینجاست که انتشار مطبوعات در ایران آنچنان برای نیروهای اشغالگر اهمیت
داشت که حتی به تهیه و توزیع نشریات تخصصی برای گروههای متفاوت اجتماعی نیز دست زدند.
به عنوان مثال ،سفارت انگلیس دست به انتشار نشریة «عالم زنان» (ویژه بانوان ایرانی) و مجلة
«نونهاالن» (ویژة کودکان ایرانی) زد که به ترتیب به صورت ماهانه و هفتگی در تهران منتشر
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میشدند .سفارت انگلیس نشریة انگلیسی زبانی را نیز به صورت روزانه به نام «تهران دیلی نیوز»
( )Tehran Daily Newsمنتشر میساخت .مجلة ماهانة «شیپور» نیز از پاییز  1381توسط سفارت
انگلستان و به عنوان ناشر افکار نیروهای متفقین در ایران و برخی کشورهای همجوار منتشر میشد.
«تفسیر خبرهای جهان» نیز نشریة ادارة اطالعات سفارت انگلیس بود که به صورت کامالً آزاد و به
وسیله پست دولتی در ایران توزیع میشد .نیروهای آمریکایی نیز خود فعالیت مطبوعاتی داشتند که
البته به وسعت نشریات انگلیسها و روسها نبود.
گروه عمدة دیگری که نشان داده شد در دوران سلطنت رضاشاه از امکان انتشار نشریات خود
آنچنان که میخواستهاند ،برخوردار نبودهاند .نشریات به شدت مذهبی ،دینمدار یا اصولگرا یا
بنیادگرایانة شیعی میبودند که همانند گروه مارکسیست پس از شهریور  1381به سرعت در صحنة
مطبوعات ایران ظاهر شدند .از بین این نشریات به شدت مذهبی باید از «نور» یاد کرد که توسط
محمد خالصیزاده به صورت هفتگی و به پشتیبانی سیدضیاءالدین طباطبائی منتشر میشد .همچنین
«طوفان شرق» توسط اسداله طوفانیان به عنوان ناشر افکار جمعیت نگهبانان اسالم با مواضعی به
شدت راستگرایانه در تهران و اهواز انتشار یافت .از دیگر مطبوعات سیاسی ـ دینی و مبلغان مذهب
شیعی میتوان به موارد زیر اشاره کرد ،که حال مجال سخنپراکنی یافته و انتقادات و مخالفتهای
خود را با طرحهای تجددخواهانه حکومت رضاشاه در زمینه کشف حجاب ،افزایش سن ازدواج
دختران ،خارج نمودن حاکمان شرع از نظام قضایی ،آموزش نوین و مدارس غیردینی و مانند اینها
در صفحات روزنامهها و مجالت خود منعکس سازند:
«اقدام» که پیشتر در خالل سالهای  1899تا  1311خورشیدی نیز با مطالب آتشین توسط عباس
خلیلی منتشر میشد ،از دی ماه  1381بار دیگر به زیر چاپ رفت.
«وظیفه» توسط سیدمحمد باقر موسوی حجازی که هم پیمان خالصیزاده و نشریة «نور» بود و با
مواضع دستراستی و مذهبی از حزب ارادة ملی سیدضیاء پشتیبانی میکرد.
«کاروان» که به صورت هفتگی با مدیریت سیدمحمد باقر نیّری در تهران منتشر میشد و حامی
سیدضیاءالدین طباطبائی بود.
«نیروی ملی» با مدیریت محمدعلی برهانی به صورت هفتگی با مواضعی دینی و وابسته به حزب
ارادة ملی سیدضیاء ،عنوان ارگان اتحادیه اصناف و کارگران و پیشهوران را برخود داشت.
«آئین اسالم» که نصرتاهلل نوریانی در تهران منتشر میکرد و خواهان «تجدید حیات اسالم» بود.
«دنیای اسالم» را نیز سید محمدعلی تقوی به صورت هفتگی در تهران منتشر میکرد.
هفتهنامه «امواج» در تهران« ،عقیده» به صورت سه بار در هفته و ارگان انجمن کمال در تهران،
هفتهنامة «نیت» به عنوان ناشر افکار «مجمع جوانان اسالمی» در تهران ،فصلنامة «تاریخ اسالم»
به دو زبان عربی و فارسی در تهران ،هفتهنامة «جهاد اسالمی» در اهواز ،روزنامه «رستاخیز
خوزستان» در خرمشهر ،هفته نامه «ستارة اسالم» در تهران ،هفتگی «قدرت اسالم» در تبریز،
هفتهنامة «کارون خوزستان» در اهواز که به جای «جهاد اسالمی» منتشر میشد« .منشور نور» به
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صورت هفتگی در تهران و دو هفتهنامة «نور دانش» به عنوان ناشر افکار انجمن «تبلیغات اسالمی»
در تهران را نیز باید در زمرة مطبوعات سیاسی دینمدارانه به شمار آورد که از فرصت پدید آمده پس
از شهریور بیست در جهت تبلیغ و انتشار افکار خود استفاده میکردند.
در هر حال با یک جمعبندی از این مقایسه میان فضای مطبوعاتی قبل و بعد از شهریور بیست
میتوان گفت که ایجاد مجالت و روزنامههای خاص در جهت ایجاد پشتوانة فکری برنامهها و
طرحهای این دوره ،و ارائه متون آموزشی و کارشناسی الزم برای تسهیل اجرای آن برنامهها و
پایداری نهادهای تازه و پیشبرد امور توسعهای در زمینههای گوناگون ،وجه غالب بر فضای
روزنامهنگاری دوران رضاشاه بوده است .چندان که در جهاتِ گوناگون و در اغلب زمینههای
تخصصی ،سازمانها و نهادها و نیز افراد تشویق میشدهاند تا نشریات ویژهای را منتشر سازند .از این
جنبه ،مشاهده میشود که تسهیالت چاپی و ورود تکنولوژی برتر در آن دوره از آلمان ـ مانند
ماشینهای هایدلبرگ ـ به شدت مورد توجه قرار میگیرد و معافیتهای تشویقی متفاوتی اِعمال
میشود .سند زیر مُبتنی بر وجود همین جهتگیری است .به منظور «شناساندن ترقیات و حیثیات
کشور در داخله و خارجه» رضاشاه در سال  1312دستور میدهد تا مجلهای را وزارت کشور منتشر
سازد .این مجله «ایران امروز» نامگذاری میشود و مدیر آن در چارچوب هویت ملیِ تعریف شده،
استقالل عمل دارد:
وزارت کشور
اداره جغرافیایی و بررسیهای علمی
شماره 81727/1572
به تاریخ  3/9ماه 1312
جناب آقای نخست وزیر
چنان که خاطر مبارک مستحضر است با امتثال اوامری که از پیشگاه اعلیحضرت همایون
شاهنشاهی شرفصدور یافته و به وسیلة ریاست دفتر مخصوص شاهنشاهی ابالغ گردید ...انتشار
یک مجلة ماهیانه با قطع بزرگ و عکس نیز الزم تشخیص شد .مجلة مزبور که همان «ایران
امروز» است از شرف عرض همایون شاهنشاهی گذشت اساساً تصویب و دستور تکمیل آن را صادر
فرمودند و مخصوصاً مقرر فرمودند «که متدرجاً کوشش و اهتمام شود تأسیساتی مثل مطبعة مجلس
ایجاد نمایند که از هر حیث کامل و آراسته بوده و اسبابِ خوبیِ مجله و نتایج دیگر فراهم گردد».
اینک در امتثال اوامر شاهانه ،اساسنامه برای مجله «ایران امروز» تهیه شده که به اطالع جنابعالی
میرساند.»...
در واقع همچنان که بسترسازی برای ایجاد نهادهای نو و تجدید ساختار در پیکرة سیستم دولتی در
اولویت برنامههای اجرایی در بخشهای گوناگون ـ از دادگستری تا آموزش و پرورش و از تجارت و
صنعت تا هنر و موسیقی ملی ـ انجام میگرفته است ،در زمینة مطبوعات نیز به نظر میرسد نوعی
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بسترسازی و اولویتگذاری برای فعالیت در فضای محدود روزنامهنگاری سیاسی مطرح بوده است؛
گر چه عدم وجود آزادی قلم و یا فشار سانسور در قلمرو مطبوعات از نظر ما پذیرفتنی نتواند بود.
ــ در دوره آغازین روزنامهنگاری در ایران یعنی با انتشار «کاغذ اخبار» میرزاصالح شیرازی و در
دهههای نخستین جنبش مشروطه ،روزنامه و روزنامهنگاری در بخش مهم آن در خدمت اشاعة
ایدههای مدرن و اندیشههای تجددخواهی و در مسیر آشنا ساختن جامعه با فرهنگ غربی بود.
هرچند روزنامههای فارسیزبانی که به ایران میرسید یا بعد در ایران منتشر میشد ،بسیار کم و
رساله و مقالهنویسان آن هرچند انگشت شمار ،اما حاصل کار آئینة صافی از سطح باالی تفکر
اجتماعی بود ،که به خوانندگان بسیار محدود اما مشتاق آن دورهها ارائه میشد.
در سالهای نخستین پیروزی انقالب مشروطه هر چند روزنامهها و نویسندگان آنها به نسبت فزونی
یافته و عمده آنها در خدمت بسیج افکار عمومی در دفاع از مجلس مشروطه در مقابل استبداد و
طرفداران آن نقش پراهمیتی را برعهده گرفتند ،اما جوهره کار بویژه در ادامه ،در عرصه اندیشه و
طرحهایی که راهگشای مسائل سرنوشتساز حقوقی ،توجیه بنیانهای فکری نظام جدید،
شکلگیری نهادهای مدنی و توضیح و گسترش مفهوم آزادی در همة سطوح اجتماعی ،چندان از
سطح چشمگیری برخوردار نبود .چرا؟
پرفسورکهن ـ شرایط نابسامان ایران به گونهای شده بود که همه به دنبال رهبری قدرتمند و جدی
بودند .صفتِ «دیکتاتوری» و نمادِ «دیکتاتور» یک عنوان پسندیده و صالح تلقی میشد تا همچون
عاملِ ایجاد نوعی حکومت آمرانه به پیشبرد مدیریتی دستوری ـ اما ملی ـ در سطح کشور اقدام
ورزد .چندان که سیدضیاءالدین طباطبائی نخستوزیر دولت کودتا در سوم اسفند  1899به احمد شاه
اصرار میورزد تا او را به عنوان «دیکتاتور ایران» منصوب کند که وی این اصطالح را در فرمان
نمیگنجاند .جالب اینجاست که سیدضیاء در موقعیت یک روزنامهنگار پُرجنب و جوش ،از عرصة
مطبوعات به گسترة سیاست خرامیده بود .او که با سفارت انگلیس روابط حسنهای داشت و سید
معمّمی بود و از خانوادهای روحانی برآمده بود ،قبل از این ،مطالب پرشور خود را در روزنامة «شرق»
مینوشت که با اعتراض روحانیون مواجه شده بود .سرانجام پس از توقیف «شرق»« ،برق» را منتشر
نمود و با توقیف «برق»« ،رعد» را به زیر چاپ برد .اما خود زمانی که به قدرت رسید ،مطبوعات را
به تعطیلی کشانید .در هر حال باید توجه داشت که گرچه گروههای سیاسی علنی و غیرعلنی در
خالل سالهای  1824تا  1314خورشیدی ،کم و بیش ،به صورت احزاب سیاسی فعالیت میکردند و
هر یک به نوبة خود ناشر افکاری را در چارچوب یک روزنامه یا یک هفتهنامه منتشر میکردند و
افزون بر آن ،مطبوعات وابسته به خود نیز داشتند ،اما در دوران سلطنت رضاشاه که فعالیت علنی
احزاب وجود نداشت ،طبعاً نشریه یا نشریات حزبی یا وابسته به آنها نیز منتشر نمیشد .این
وضعیت ،در جای خود ،روزنامهنگاری سیاسی را با رکود بیشتری مواجه مینمود .البته با پیدایش
شرایط پرآشوب بعدی پس از حملة متفقین به ایران در شهریور  ،1381بار دیگر فضای مطبوعات
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انباشته از نشریات حزبی یا روزنامهها و مجالتِ هوادار احزاب شد که در سه گروه «مارکسیستی»،
«ملیگرایانه» و «مذهبی ـ اسالمی» افکار و اهداف حزبی خود را منتشر میساختند.
در هر حال چنانچه برای درک بهتر موضوع ،کمی به عقب و به پیش از روی کار آمدن رضاشاه
برگردیم متوجه میشویم که نخستین احزاب علنی ،در واقع ،پس از انجام انتخابات مجلس دوم در
سال  1822خورشیدی فعالیت خود را آغاز کردند .در این میان عمدتاً دو «حزب اعتدالیون یا فرقة
اجتماعیون ـ عامیون» و «حزب یا فرقة دموکرات» خودنمایی میکنند .جالب اینجاست که حضور
افرادی از جرگة مطبوعات و از میان روزنامهنگاران فعال در هر دو حزب به خوبی آشکار بود .حزب
دموکرات توانسته بود پنج روزنامهنگار را به مجلس راه دهد و روزنامة «ایران نو» به سردبیری
رسولزاده نیز ناشر افکار این حزب محسوب میشد .البته پس از انحالل مجلس دوم و دوران
دیکتاتوری ناصرالملک (که شرح آن به روشنی در جلد دوم کتاب «تاریخ سانسور در مطبوعات
ایران» آمده) یعنی نایبالسلطنة احمدشاه ،همزمان با فروپاشی احزاب ،اکثر مطبوعات نیز به تعطیلی
و توقیف کشانیده شد .نابسامانی اوضاع و شورشهای محلی و جداسریهای منطقهای و ایالتی
دامنگیر دولتهای ضعیف و ناپایدار شد.
شرایط فعالیت مطبوعاتی در خالل دوران جنگ جهانی یکم همچنان آزار دهنده بود و با شدت و
ضعفهایی همراه میشد تا اینکه کودتای سوم اسفند  1899به وقوع پیوست و وضعیت تازهای پدید
آمد .مطبوعات پس از یک وقفة کوتاه بار دیگر صحنهپرداز کشمکشهای سیاسی و عقیدتی شد.
فعالیتهای حزبی بار دیگر رونق گرفت و این بار در خالل پنج سال ( 1314ـ  )1899همزمان با
فعالیت ادوار چهارم و پنجم مجلس شورای ملی ،احزاب تازهای (سوسیالیست و اصالح طلب) همراه
با مطبوعات حزبی و نشریات پشتیبان آنها و همچنین با غیبتهای طوالنی احمدشاه از ایران،
موجبات طرح مسایل متنوع و حساس سیاسی در عرصة روزنامهنگاری سیاسی ایران فراهم آمد.
کش و قوسهای چهار پنج ساله در بطن اقدامات و تالشهای دولتمردان و کوشندگان سیاسی ،در
کنار عملکرد رضاخان سردارسپه در یکپارچه سازی کشور و ایجاد یک مرکزیت مقتدر دولتی در
تهران در جهت احراز امنیت و قوام سراسری باعث پیدایش یک موقعیت سرآمد برای رضاخان
سردارسپه شد ،به طوری که فاصلة او را با احمدشاه که بیشتر در اروپا به سر میبرد روز به روز زیادتر
کرد تا آنجا که مطبوعات به طور علنی دریچة انتقاد از قاجاریه و شاه غایب را در صفحات خود
گشودند و همصدا با احزاب ،رضاخان سردارسپه را شایستة رهبری کشور قلمداد کردند .گرچه در این
میان مخالفینی در برابر این نگرش وجود داشت و آیتاهلل مدرس در رأس منتقدان قرار داشت ،اما
چه پیش از نهضت جمهوریخواهی و چه پس از تعطیلی آن ،صفحات مطبوعات آکنده از مطالب و
جهتگیریهای مخالفتآمیز با احمدشاه شده بود .همین امر،گاه و بیگاه باعث توقیف شماری از
روزنامهها میشد .این اقدام بر طبق قانون موجود مطبوعات مبنی بر عدم توهین به شاه قاجار انجام
میگرفت .سرانجام با تشکیل مجلس پنجم و پشت سرگذاشتن تنشهای حزبی و مطبوعاتی بر سر
ملغی نمودن سلطنت احمدشاه با روی کار آمدن سلسلة تازهای به نام پهلوی در آذر ماه ،1314
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سلطنت رضاشاه بنیان نهاده شد .پیش از آن ،بخشی از جراید که ناشیانه وارد این درگیری شده
بودند ،به مُحاق تعطیل درآمده بودند.
شرایط عقبماندگی و موقعیت درهم ریخته ایران در آن زمان ،ضرورت یک ساخت اقتدارگرا را
ایجاب کرد که به سرعت به یک اتوکراسی با قدرت مطلق تبدیل شد .چندان که انتظام نظامیگری
بر کلیة امور اجرایی حاکم شد .با الهام از اندیشة اروپایی دولتسازی نوین ،ایجاد یک دولت متمرکز
و مدرن در ایران ضروری مینمود .در این دوران است که برای نخستین بار و با سرسختی آمرانه،
سرانجام پارادایم مسلط گفتمانی مبتنی بر جدایی دو نهاد سیاست و دین جا میافتد .نقش روحانیون
نسبت به قبل به شدت کاهش مییابد و با جایگزین شدن قوانین مدنی اروپایی با بخشی از قوانین
مذهب شیعه ،رضاشاه تشکیالت آنان را منزوی میکند .جوّ روانی حاکم در این دوره ،در برگیرندة
سوءظن ،بیاعتمادی و ترس بود .مجالس دورة رضاشاه ،همة لوایح ارسالی دولت را با اندک
اصالحاتی به تصویب میرسانیدند .تبلیغ سیاسی در مطبوعات یکجانبه بود و آنچه اولویت داشت
سخن از «توسعه» بود و نه «سیاست»« .آزادی» هم فقط در «توسعة آمرانه» معنا پیدا میکرد .حال
پرسیدنی است ،سهم و نقش غیردولتیان چگونه و کجاست و نهادینگی ذهنیتها یعنی چه؟
در اغلب مواقع در برخوردها و مباحثات دوستانه و روشنفکرانه ،کم و بیش مشاهده میکنم که
بسیاری معتقدند مقولة «مرگاندیشی» در میان ایرانیان و در متون فارسی معاصر ایران امری تازه
است .البته درست است که در سالهای اخیر ،این باور حتی در ادبیات محاورهای نیز گسترش داشته
است ،اما در واقع ،مرگاندیشی شاعرانه ،در زمرة بخشِ جداناپذیری از آثار نویسندگان و شعرای ما و
همچنین روزنامهنگاری ما بوده است که به اعتقاد من ناشی از یک ساختار فرهنگی نهفته در بطن
جامعة ایران است .در روزنامهنگاری سیاسی سالهای آغازین دورة  81ساله ،ما با نقطة اوج این
پدیده مواجه میشویم که همانا کشته شدن روزنامهنگار و شاعر آزاده و نوینگرای ایران ،یعنی
میرزادة عشقی در سال  1313بوده است .در واقع ،این مرگگرایی و مرگاندیشی ،در رأس پدیدة
دیگری به نام «انفعال و ظلمپذیری اجتماعی» قرار میگرفت و در فعالیتهای کوشندگان سیاسی به
اوج رسانیده میشد .روزنامهنگاران دیگری را نیز میتوان نام برد که کم و بیش در نخستین
سالهای دهة  1311در عرصة مطبوعات ایران خودنمایی کردند .از آن جمله میتوان به مطالب نظم
و نثر فرخی یزدی ،عباس خلیلی و خالصیزاده در آن دوران اشاره نمود که بیهیچ رودربایستی باید
بگویم ،همگی به دنبال استشمامِ «بوی خون و مرگ» بودند! البته خاستگاه عشقی و جایگاه
روزنامهاش ـ قرن بیستم ـ بیتردید متفاوت است با آنچه در «طوفان»« ،اقدام» ،و «نور» میبینیم.
تأسف اینجاست که پذیرش و موفقیت روزنامهنگاران ایرانی در جامعه ،نه تنها در آن دوره ،حتی در
فضای کامالً متفاوت بعد از شهریور  1381و سالهای ملی شدن نفت نیز بیش از پیش از طریق
اشاعة ادبیاتی از این دست فراهم آمده است .سادهتر بگویم ،بخشی از روزنامهنگاری ،نویسندگی و
شاعری این دوران که میباید وظایف و تعهدات خود مبنی بر تنویر و هدایت افکار و روشنگرایی و
پویندگیِ ذهنی و اندیشهورزی را بر بستر «زندگی» ارائه کند ،تالش میورزد تا خوراک فکری مردم
را با چاشنی «مرگ» و «نیستی» همراه سازد! البته نباید چاشنی دیگری را به صورت «فحاشی و
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حرمت شکنی» ـ چه در دوران مشروطیت و چه در اوائل دورة بیست ساله و چه در خاللِ سالهای
پس از شهریور  1381را نیز فراموش کرد .بد زبانی و تهمتزنی و به کارگیری واژهها و اصطالحاتی
مانند «امپریالیست ،مزدور ،ارتجاعی» همراه با دشنام گوییهای سیاسی ـ عقیدتی به جای نقد
بیطرفانه و روشنگر ،گسترة مطبوعات این دوره را فرا گرفته بود .فضایی که پس از گذشت شانزده
هفده سال بار دیگر به گسترة مطبوعات بازگشت .از زمانی که مطبوعات سیاسی در اوایل دهة
 1311از آزادی نسبی برخوردار بودند و طی دو دورة دیگر در خالل حکومت رضاشاه ،از آن محروم
شدند یعنی دورانی که مطبوعات سیاسی در حالت رکود به سر میبرد تا پاییز  ،1381روزنامهها و
مجالت فارسی درون کشوری خالی از این گونه واژهها و اصطالحات بود.
کنکاش با زاویة دید غیرمتعصبانه و با نگرشی منصفانه به متون مطبوعاتی و نیز با تعمّق به
موضعگیریهای نویسندگان و روشنفکران ،همراه با تجزیه و تحلیل رویدادهای تاریخی و نقاط
عطف در تاریخ معاصر ایران ،انسان پژوهنده را با این پرسش مواجه میسازد که «آیا مشکل ایران،
روشنفکران و تحصیلکردگان هستند که در بزنگاههای تاریخی با جهتگیریهای نامناسب ،همواره
فرصت برای ورود به دورة بهروزی و نیکاندیشی را از دست ملت ایران خارج کردهاند و به جای
دموکراسی ،راه حضور نظام دیکتاتوری را همواره ساختهاند؟!» اصوالً بنده فکر میکنم که عدم وجود
یا ناپایداری و عدم بقای مطبوعات آزاد در ایران ،و همچنین تنگیِ فضای دموکراتیک ،نه اینکه به
کمسوادی یا بیسوادی و زمینههای فرهنگ اعتقادی مردم ما مربوط نمیشود ،اما بیشک باید نوع
نگرش روشنفکران ایران ـ به ویژه روشنفکران چپ ـ و واکنش تحصیلکردگان را نیز به عنوان
استوارکنندگان پایههای استبداد و حکومتهای غیردمکراتیک مورد تأکید قرار داد .آخر چگونه است
که افرادی در سطح باالی دانشآموختگی در اروپا سالها در کنار و در درون وحشتناکترین سیستم
حکومتی و بستهترین نظام دولتمداری که در سایة آن ،بویی از عطر مطبوعات آزاد به مشام
نمیرسد همچون شوروی استالین یا آلمان شرقی (که نماد کاملی از یک سیستم آمرانه و صد در صد
مستبدانه است) زندگی کنند ،آن را تأیید کنند و چشمان خود را به آن واقعیات ببندند و اما ،با
انتقادات کوبنده ،دم از «دموکراسی» در ایران بزنند و «الگوی آزادی» برای مردم ایران نسخه پیچی
کنند.
ــ با توجه به اینکه در دهههای بعد یعنی در دوران اقتدار رضاشاهی .اقدامات گستردهای در عرصة
پایهگذاری یا تکمیل نهادهای مهم اداری کشور ،در جهت گسترش آزادیها و حقوق فردی ،ایجاد
نهادهای آموزشی و مدنی صورت گرفت که همگی در خدمت نهادینه شدن مفهوم فردیت انسان
ایرانی و شکلگیری مفهوم شهروندی بود ،روزنامهها و روزنامهنگاران در این دوره چه سهمی در
تشریح و اشاعه پایههای فکری و فرهنگی این اقدامات داشتند؟
پرفسورکهن ـ چنانچه به متون و اسناد پراکنده به زبان انگلیسی و فرانسه و مربوط به آن دوران نیز
مراجعه کنیم ،به موازات اینکه از محدودیت در فضای روزنامهنگاری سیاسی یاد میشود ،همگی در

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

410

یک تحلیل از شرایط تاریخی ،اتفاق نظر دارند که در خالل سالهای 41ـ( 1981یعنی 1381ـ1311
خورشیدی) انبوهی از پروژههای «توسعه» (توسعه به مفهوم علمی آن یعنی  Developmentکه بنده
نیز در کتاب اخیرم به زبان انگلیسی در زمینة انتقال تکنولوژی  Technology Transferبه
کشورهای در حال توسعه به تفصیل شرح دادهام) در بخشهای صنعتی ،شهرسازی ،آموزش همگانی
و نهادینه کردن نظام ملی آن ،بهداشت ،اصالحات اداری ،ایجاد دادگستری ،هنرستان و موسسات
مهارتهای فنی ،ایجاد راهآهن سرتاسری و پیادهسازی طرحها و برنامههای زیربنایی دیگر ،ایران به
کلی تغییر شکل یافت .گرچه خطاهای بسیاری در این دوران از نظر نوع حکومتی یا روش برخورد
با دگراندیشان سیاسی و برخی صاحبان قلم مطرح است و اتهامات یا شواهدی در حمایت اولیه دولت
انگلیس از روی کار آمدن دولت کودتا به رهبری سیدضیاء مطرح بوده است ،اما سرعت اجرای
طرحهای زیربنایی و رشد فزایندة تأمنیات اجتماعی و آموزش عمومی ،طبقات جدیدی را در بافت
اجتماع پدید آورد که از آن میان باید به مهمترین آنها یعنی ظهور طبقه حرفهای و طبقة کارگران
صنعتی اشاره کرد.
رضاخان سردارسپه که پس از سقوط دولت مستعجل 91روزة سیدضیاء در خالل چهار سال ،خود را
در موقعیت قدرتمندترین شخص در سطح کشور استحکام بخشیده بود ،با اسلوب آمرانه و به شدت
نظامگرایانه خود ،با این اعتقاد که وجود یک حکومت مرکزی نیرومند که توسط پرسنل تحصیلکرده
و آموزش دیده اداره شود ،قادر به اجرای برنامههای ملی و طرحهای توسعهای در سطح کشور خواهد
بود .او بیش از اینکه حمایت فنی طرحهای بلند پروازانة خود را از جانب انگلیس یا دولت نوبنیاد
سوسیالیستی شوروی کسب کند ،ترجیح داد تا کمکهای صنعتی و دانش فنی را از سایر ممالک
اروپایی و در رأس آنها از آلمان ،فرانسه و ایتالیا به دست آورد .به همین علت مطبوعات موجود نیز
به ناگزیر میباید خود را با این نگرش وفق داده و در این جهت به حمایت از سیاست رضاشاه
بپردازند .بخشی از روزنامهنگاری سیاسی همراه با آن دسته از مطبوعاتی که دل در گرو دو سفارت
انگلیس و روس شوروی داشتند یا به انزوای نگارشی در غلتیدند و یا از انتشار باز ایستادند .این دسته
از مطبوعات بار دیگر پس از شهریور  1381به زیر چاپ رفتند که با مطالعة متون آنها به راحتی
میتوان جهتگیریهای خاص ایدئولوژیک یا سیاسی آنها به سوی انگلیس یا روسیه شوروی را
دریافت .این گرایش رضاشاه به منابع فنی آلمان ،فرانسه و ایتالیا که البته از حمایت بخش بزرگی از
روشنفکران و نویسندگان و تحصیلکردگان ایرانی در آلمان و فرانسه برخوردار بود ،با بروز جنگ
میان آلمان و انگلیس ،موقعیت حکومت رضاشاه را با شرایط و تهدیدات تازهای از خارج از کشور
مواجه میساخت .عدم وجود فضای الزم برای انتشار مطبوعات سیاسی آزاد و در جهت تحلیل
مناسب رویدادها و به دور از سانسور شهربانی ،امکان چالش فکری و ابراز واکنش یا سخن از تغییر
خط مشیها را محدود نموده بود .رضاشاه که در مقابل درخواستهای پی در پی دولت انگلیس مبنی
بر اخراج متخصصان و مهندسان آلمانی ،آشکارا مخالفت میورزید و خروج آنان را موجب نیمهکاره
ماندن یا صدمه خوردن به پروژهها و طرحهای توسعهای خود میدانست ،با اعالم بیطرفی در جنگ
جهانی دوم ،موضع سرسختانهای در مقابل دولت انگلیس اتخاذ نمود .نباید فراموش کرد که متأسفانه
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بخش عمدهای از مطبوعات موجود و نیز رادیو دولتی تهران ،اخبار خود را به گونهای شفاف «قطبی»
کرده و در جهتِ فتوحات آلمانها هیجانی عمومی پدید آورده بودند! در این زمینه نیز باید اذعان
داشت که فقدان فضای الزم برای روزنامهنگاری آزاد سیاسی در آن شرایط ،پیامدهای آن هیجان
کاذب و انحرافی را دو چندان ساخته بود .این همه منجر به آن شد که انگلستان با همکاری و
همپیمانی دولت شوروی در شهریور  1381به ایران حملهور شده و از شمال و جنوب کشور ،پایتخت
را نشانه روند .متعاقب این حمله و استعفای رضاشاه ،نوع تازهای از سانسور مطبوعات که در چارچوب
ممیزی و سانسور دوران رضاشاه وجود نداشت ،یعنی سانسور مطبوعات ایران توسط نیروهای نظامی
متفقین ،بر عرصة روزنامهنگاری سیاسی ایران تحمیل شد .همان گونه که پیشتر نیز اشاره کردم ،به
منظور درک ماهیت فعالیت روزنامهنگاری در دوران حکومت رضاشاه ،مجبوریم که شرایط و فضای
کلی موجود در آن دوران را بازشناسی کنیم .نهاد مطبوعات نیز در واقع همانند دیگر نهادها ،تابع
فشردگی شرایط تازهای بود که بر محور توسعة آمرانه قرار داشت .فضای این دوره کامالً با فضای
بینشی و سیاسی ـ مدیریتی پیش از سال  1311و پس از شهریور  1381متفاوت بود .به بیانی ساده،
در این دوره گویی که به شخصی در یک زمان محدود مأموریتی داده شده تا با عجله ،یک سری
کارهایی را انجام دهد .هر لحظه از روز و شب بر اساس دستورالعمل خاص باید پُر شده و امور
زمانبندی یا برنامهریزی شدة مربوط به آن لحظه باید «با دستور از باال» عمل شود .شاید مثال
پدرساالری در یک خانوادة سنتی بتواند این موضوع را روشنتر سازد .پدری مستبد که برای هر یک
از فرزندان و به زعم خود در جهت عاقبت بخیری آنان برنامه یا نقشه و طرحی در نظر دارد .هر
فرزند به دستور پدر و در چارچوب فرمان تعیین شدة محدود ،به منظور دستیابی به هر یک از آن
اهداف باید با سرعت و با نهایت تالش ـ و البته بیچون و چرا ـ عمل کند .چرا که پدر میپندارد
این در واقع تنها اوست که با تجربة شخصی و شناخت شرایط حال و آینده ،میتواند صالح بهتری را
برای فرزندان ترسیم کند .بنابراین فرصتی یا جایی برای دریافت نقطه نظرات و یا سلیقه و شاید
مخالفت فرزند نمیماند جز اینکه چنین امکانی به غیر از اتالف وقت و ایجاد وقفه در کسب اهداف
تعیین شده به صورت کامالً آمرانه ،چیز دیگری نخواهد بود .او به دنبال «ثمر» است .پس بیچون و
چرا حرکت کن .صفحات مطبوعات نیز بر این اساس باید تنظیم شود .این در واقع وضعیتی است که
در محیطهای نظامی حاکم است .آنچه اصل اساسی است همانا اجرای فرمان در ساختار سلسله
مراتب موجود و از ردة فرماندهی تا رده سربازی است .تعلّل در اجرای فرمان ،تضعیف امکانات
دفاعی کشور و در نهایت ضربهپذیری مرزهای ملی و ورود دشمن به خاک میهن است .پس عامل
تعلّل ،نابخشودنی و حتی «خائن» است .وظیفة روزنامهنگار نیز در این چارچوب تعریف میشود .البته
دیگر عواملِ راهگشا یا فشارها و مقاومتها در تغییر بنیانهای فکری نظام جدید را نیز در این میان
نبایداز نظر دور داشت.
واکنش روحانیون شیعه در مقابل اصالحات و اقدامات رضاشاه بر این اصل از جانب آنان صراحت
داشت که «راه اصالح مملکت فقط و فقط همراه شدن با علماست» .در مقابل ،بخشی از محتوای
مطبوعات دورههای دوم و سوم از حکومت رضاشاه ،روحانیون را به عنوان عواملی مرتجع و واپسگرا،

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

411

مخالف اصالحات اجتماعی و نوسازی جامعه معرفی مینمود و دین اسالم را دینی تحمیلی که پس
از حملة اعراب به ایران ،به زور مسلّط شده است ،اعالم میکرد .از سوی دیگر با ابراز مخالفت
روحانیون نسبت به برنامههای گاردن پارتی و به راه انداختن کاروانهای شادی به عنوان نیاز ملت
به روحیة نشاط انگیز و تبلیغ این امر که ملت ایران« ،ملت گریه» است ،فاصلة آنان با دولت حاکم
بیشتر شد .البته باید توجه داشت که روزنامه یا مجله یا حزب علنی برای اعالم نظر رهبران مذهبی
در مخالفت با تغییر لباس مردان و کشف حجاب زنان و محدود شدن قضاوت شرعی روحانیون و
ایجاد مدارس دخترانه به سبک نوین و اشتغال زنان در ادارات وجود نداشت.
روحانیون و رهبران اسالمی کشور برنامههای رضاشاه را یک سیاست غربی کردن ایران و مذهب
ستیزی میدانستند و چون امکان انتشار روزنامهای نداشتند ،کم و بیش به صورت غیرمتمرکز به
برگزاری جلسات مخفیانه و اقدامات غیرعلنی میپرداختند که گاهی به ظهور میرسید .از آن جمله
واقعة گوهرشاد در مشهد است که هنوز نحوة شکلگیری و ابعاد آن جای بحث دارد .در مجموع باید
گفت که روحانیون و کمونیستها دو نیروی مخالف رضاشاه محسوب میشدند.
در هر حال چنانچه متون مطبوعاتی و اسناد باقیمانده از روشنفکران دورة مشروطیت و پیش از روی
کار آمدن رضاشاه را مطالعه کنیم ،به روشنی در مییابیم که موضعگیری اصلی در مقابل روحانیون و
جوهرة کلی زمینة هدایتی موجود در ذهنیت تجددخواهان در آن شرایط در جمالتی از آخوندزاده
خالصه میشود که:
«نهایت منافع ملت و آبادی مملکت و وطن مقتضی آن است که در میان ملت و سلطنت ،اتحاد و
الفت پیدا شود و سلطنت ،استقالل باطنی و ظاهری حاصل کند و خودش تنها مرجع ملت گردد و
علما را در ادارة امور شریک خود نسازد .به همین تدبیر که اشاره شد ،بنا بر اعتقاد ما ،به مرور ایام
مغایرت از میان ملت و سلطنت رفع تواند شد».
ماحصل بینش تجددخواهی ،سرانجام در اثر بروز شرایط از هم گسیخته و سردرگمی روشنفکری
مشروطیت ،منجر به شکلگیری اندیشة «دیکتاتوری مصلح» شد که رضاشاه تبلور آن بود .همان
رضاخانی که با عنوان سردارسپهی ،در آن مقطع ،در نقش «ناجی ایران» ذهنیت یافت و ظاهر شد.
همه چیز در این مقطع و بر پایة این نگرش« ،سرند» شد که البته عرصة روزنامهنگاری سیاسی نیز
از این فرایند پاالیشی جدا نبود .گرچه این پاالیش ،به توفانی تبدیل شد در فضای مطبوعات
سیاسی ،اما زمینههای تازهای را در بستر چالشهای مطبوعاتی برای ظهور نشریات تخصصی
غیرسیاسی پدید آورد تا روزنامهنگاری توسعهپندار بتواند در سایة سنگین سانسور نظامی و اداری به
حق حیات دست یابد.
این الگو در خالل سلطنت رضاشاه نه در پادگانها بلکه در مطبوعات و در مجموعة سیستم نوپای
دولت ـ ملت در مفهوم بوروکراتیک آن حاکم بود .نمونههای متعددی از به مرحلة اجرا درآوردن هر
طرح از طریق سلسله مراتب دولتی را میتوان در زمینههای گوناگون طی این دورة بیست ساله
مشاهده کرد .از راهسازی تا ارتش ملی و از آموزش همگانی تا کارخانهسازی و یا طرح لباس و کاله
متحدالشکل برای خروج مردان از عبا و عمامه و یا کشف حجاب و خروج زنان از روبنده و چادر که

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

419

در سراسر کشور میباید به اجرا در آید .روزنامهنگاری ،چاپ ،کتاب و قلم هم در این جهت حرکت
میکند .آنچه بیچون و چرا در چارچوب طرحها و برنامههای پیشرو در سطح ملی انجام میپذیرد
باید مورد شناسایی مطبوعات و سیستم ارتباط جمعی نیز قرار گیرد.
روزنامهنگاری این دوران با چالش دیگری مواجه میشود که باید از آن به عنوان آغاز رویارویی یا
نقشآفرینی دوگانة «طبقه متوسط سنتی» و «طبقه متوسط مدرن» یاد کنیم .هر یک از این دو
طبقه نیازمند خوراک فکری از طریق کتاب و روزنامه و مجله است .در واقع خاستگاه طبقه متوسط
سنتی به عنوان بدنة اصلی جامعه ،از پیش از ورود ایران به دورة تالش برای مدرنیزاسیون ،مبتنی بر
سنتها و باورهای مذهبی و قومی بوده است .از همین رو بود که مقاومتهای پراکندهای را در میانة
دهة  1311به ویژه در سال  1314در مقابل برنامههای غیرسنتی و تجددخواهانه مشاهده میکنیم و
مطبوعات آن دوران جنبههایی از آن را نشان میدهند .با شکلگیری بوروکراسی مدرن و حضور
بخش عمدهای از تحصیلکردگان و روشنفکران ملیگرا در آن ،طبقهای فارغ از مناسبات سنتی
قدرت ،سیر تکوینی خود را آغاز کرد .با تحول ساختاری در نظامهای آموزشی ،اداری ،قضایی و
حقوقی کشور ،رفته رفته هویت تازهای در اقشاری از جامعه پدید آمد که ضمن پشتیبانی از روند
مدرنسازی با الگوی غربی ،نیازهای تازهای را در عالم مطبوعات مطرح میساخت .بخشی از این
نیازها در مطبوعات سیاسی تحت سانسور و بخشی نیز از طریق مجالت غیرسیاسی نوبنیاد ولو در
تیراژ محدود قابل تأمین بود .کادرسازی مطبوعات پس از شهریور  81ـ به اعتقاد بنده ـ در همین
بستر انجام گرفت.
ــ حضور روزنامهنگاران در دستگاه حکومتی در تاریخ مطبوعات ایران امر استثنائی و محدود به دوره
خاصی نبوده است .حتی باید توجه داشت که نطفههای این حرفه در داخل ایران بعضاً بدست
دولتمردان روشنبین در دستگاه حکومت قاجار گذاشته شد .از این نظر فکر میکنیم دوران حکومت
رضاشاه استثنائی نبوده است .روزنامهنگارن صاحب نامی نظیر عبدالرحمان فرامرزی ،علی دشتی،
علیاکبر داور ،حسن تقیزاده ،رهنما و ...اما آنچه در مورد این دوره جلب توجه میکند؛ سکوت و
انکار نسلهای بعدی در باره حضور روزنامهنگارن برجستهای از نسلهای قبل و نسلهای جدید در
درون دستگاه حکومتی و همراهی و همرأی با آن میباشد .علت چنین سکوت و انکاری چیست؟
پرفسورکهن ـ بلی حق با شماست .این سکوت و به مراتب بدتر ،انکار این واقعیت ،بسیار
غیرمنصفانه و حتی مغرضانه است .اصوالً در تاریخ روزنامهنگاری ایران ،انتشار مطبوعات ،اغلب ،به
همت کسانی شکل گرفته است که میتوانستهاند بخشی از امکانات دولتی را در این راه جهت دهند.
حتی کسی مانند اعتمادالسلطنه که (همچنان که به تفصیل در کتاب «تاریخ سانسور در مطبوعات
ایران» شرح دادهام) خود از متولیان اولیه نظام ممیزی مطبوعاتی محسوب میشود ،برای انتشار و
ترجمه کتب ارزنده نیز تالش میورزید و مشوق جدی انتشار روزنامه و روزنامهخوانی در آن شرایط
بسته نیز بود.
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نباید فراموش کرد که سطح سواد و همچنین جمعیت باسواد ایران در آستانة کودتای سوم حوت
 1899بسیار محدود بوده است .کسانی که مأمور دولت و کارگزار حکومت بودهاند ،الزاماً میباید از
سطح معینی سواد و دانش روز برخوردار باشند .از سوی دیگر ،خانوادهها و آنان که از امکانات مالی
مناسبی برخوردار میبودند ،فرصت بهتر و بیشتری برای باسواد شدن نیز میداشتهاند .پس مالحظه
میشود که مدتها عمده فعالیت روزنامهنگاری ایران به دست باسوادانی انجام میگرفته است که یا
شاغل در ادارات دولتی و یا خود صاحب امکانات مالی بوده به نوعی نیز مانند گروه نخست در ردیف
مرتبطان دولتی ،از توانمندی بیشتری برای انجام این کار برخوردار میبودهاند .این البته جدا از معدود
نشریات چپ مارکسیست وابسته به مسکو و یا راستِ دل بسته به انگلستان است که منابع مالیشان
از مراجعی بیرون از مرزهای ایران تأمین میشده است.
پس از کودتای سوم اسفند و در خالل دورة بیست ساله ،افرادی مانند داور ،تقیزاده ،رهنما ،دشتی،
فرامرزی ،محیط طباطبایی ،دکترصورتگر ،حبیب یغمایی ،نصراله فلسفی ،علیاصغر حکمت،
عبدالرحمان سیفآزاد ،خسرو اقبال ،ملکالشعرای بهار ،احمد کسروی ،دکترمیمندینژاد ،حسینقلی
مستعان ،محمد حجازی ،مسعود کیهان ،ابراهیم فخرایی ،دکترمرتضی گلسرخی ،شمسالدین
امیرعالیی ،عماد عصار ،محمدعلی امیرمجاهد ،مینباشیان ،سعید نفیسی ،علیاصغر شمیم ،ابوالقاسم
پاینده و شمار دیگری از تحصیلکردگان و روشنفکران ملیگرا ،در هدایت و انتشار هر دو نوع
مطبوعات سیاسی و یا علمی ـ تخصصی فعاالنه مشارکت داشتند .در واقع ،روزنامهنگاری آن سالها،
در هر چهار دورة اقتدار رضاشاه که پیشتر از آنها یاد شد ،بیش از پیش بر دوش این گونه افراد بود
که خود ضمن دانشآموختگی ،نقش یا مقامی در دولت نیز داشتند و در پیشبرد طرحها و برنامههای
نوینسازی در حکومت اقتدارگرا و متمرکز رضاشاه سهیم بودند.
البته آنان که در جرگة سیاسیون بودند ،نقش غالبی را نیز در روزنامهنگاری سیاسی آن دوران ایفا
میکردند که در مقاطع گوناگون طی این بیست سال ،متفاوت بود .عدهای زود و عدهای دیر و
تعدادی نیز به تناوب آمد و شد داشتند ،به صحنة مطبوعات بیست ساله وارد شده و فعال بودند و
گاهی نیز غیبتشان محسوس بود .جذب این حجم با این وزن شایسته از روشنفکران و
تحصیلکردگان در بدنة بوروکراسی نوبنیاد رضاشاهی بود که فرایند پیادهسازی و پیشبرد مجموعه
پروژهها و برنامههای زیربنایی و تجددطلبانة رضاشاه را امکانپذیر ساخت .علیرغم کاستیها رضاشاه
با استفاده از این جذب ،به موازات بسترسازی ،با هدف یک توسعة همه جانبه ،برپایی سریع نهادهای
مدرن را نیز به پیش برد .البته حمایت و مشارکت این گروه از تحصیلکردگان و روشنفکران در
کارهای فرهنگی ـ به عنوان مکمل و پشتنوانة برنامة توسعة کالن کشوری ـ از آن جهت هم بود
که الگوی رضاشاه (که برخی از آن به عنوان «دیکتاتوری مصلحانه» یاد کردهاند) اجازة دخالت در
سیاست را به همگان نمیداد .این گروه از آشنایان به مسائل روز و شرایط تمدنی جهان پیرامون
خود ،همچنان که در مصاحبة پیشین عرض کردم ،با درک واقعیت موجود و آشوب و نابسامانی در
ساختار کهنة کشورداری به ویژه در خالل و پس از جنگ جهانی یکم ،به دنبال رهبر یا مدیر
توانمندی بودند که بتواند با قدرت کشور را به سامان رسانیده و به اصطالح ،آن را جمع و جور کند و

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

415

اهداف رشد و توسعه و پیشرفت مورد نظر روشنفکران و آگاهان و میهندوستان را هم برآورده سازد.
همراه با این گروه که دستی یا ذوقی و مهارتی نیز در قلمپردازی و روزنامهنگاری داشتند ،بخش
دیگری از روشنفکرانی که به گرد رضاشاه درآمدند ،عمدتاً از هرج و مرج سیاسی ،سرخورده و از آن
آشوب ،چنگی به دل نزده بودند .آنان گویی که جدول اولویتهای رضاشاهی را یا تأیید و یا باز
تنظیم نموده ،پذیرای تقدمِ اولویت «سازندگی و نظم و امنیت» بر «آزادیهای سیاسی» شده بودند.
وضعیت روزنامهنگاری سیاسی در آن دوران نیز در همین چارچوب فهمیده میشود .فراموش نکنیم
که از نقطه نظر توسعه به مفهوم علمی آن ،این الگوی مدیریت استبدادی دولتی در کشورهای
توسعه نیافته در امریکای التین ،آسیا و حتی اروپا رواج داشت و از نماد امروزینی که نسبت به مفهوم
دیکتاتوری وجود دارد ،به دور بود.
حال چرا نقش ارزندة این گروه ،در فعالیتهای مطبوعاتی آن دوران با سکوت و یا انکار مواجه است،
بر میگردد به نگرش مخالف و یا حتی عنادآمیز گروههای ایدئولوژیک و شبه ایدئولوژیک نسبت به
آن دوران .بیتردید در آن دوران نارساییها و نقطه ضعفهایی وجود میداشتند ،اما بیانصافی است
که انسان محقق و یا مورخ صادق ،یکباره دو چشم خود را بسته و یا اینکه یک چشمی به صحنه
نگاه کند و ضمن انکار کل مجموعه ،نقش گروهی از روشنفکران و دولتیان روزنامهنگار را نیز حتی
در حدی که وجود داشته است ،منکر شود .فراموش نکنیم که منابع مربوط به تاریخ معاصر ایران ـ
به ویژه دورة سی و چند ساله پس از سال  1311ـ دستکاری شده و «داشتیها» در یک «قالب
انکار» در کنار «کاستیها» قرار گرفته و «انصاف» در عملکرد تاریخی و حصول تاریخی،
تحتالشعاع تنگنظری عقیدتی و یا شخصی درآمده و با آن درآمیخته است .این برخورد را ،حتی در
همان سالها در چند نشریة چپگرایی که در اروپا بر ضد حکومت رضاشاه به وسیلة چند محفل
مارکسیستی منتشر میشد نیز میتوانید مشاهده کنید .اگر چه در این باره در مصاحبة قبلی اشاراتی
داشتم ،اما تحلیل همه جانبة از این نشریات ،به نوبة خود موضوع دیگری است که باید به فرصتی
دیگر واگذاریم.
ــ قابل تصور است ،روزنامهنگاری که وظیفة دولتمداری را بر عهده دارد یا بالعکس دولتمردی که
دست در کار مطبوعات یا قدرت قلمی دارد ،طبیعی است که از بهرهگیری از این امکان در توجیه
اقدامات و سیاستهای دولت خود صرفنظر نکند .در این صورت در حیطة «استقالل» ،برای چنین
روزنامه و روزنامهنگارانی چه اعتباری باقی میماند؟
پرفسورکهن ـ این البته به بینش فرد ،به شخصیت فرد و به طور کلی ،به خاستگاه او بر میگردد.
مفهوم «استقالل» در این شرایط ،بسیار دقیق و حساس است .روزنامهنگاری که از جایگاه و یا
امکاناتی که در اختیار دارد ،استفاده کند تا پیام درستی را در چارچوب منافع ملی (و نه منافع فردی یا
گروهی) از طریق صفحات نشریة خود منتشر سازد ،او ضمن حفظ استقالل ـ در مفهوم بنیادی آن ـ
مسئولیت خود را نیز انجام داده است .زمانی که این فرد صاحب نفوذ یا صاحب مقام و یا به اصطالح
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«دولتمدار» ـ که البته این بار ،درسخواندة فرنگ و روشنفکر نیز هست ـ کلیّت حکومت رضاشاه را
در جهت مصالح کشور میبیند و ضمن آگاهی از االهم فی االهمهای توسعهمدارانة نظام موجود،
پذیرش و همگامی سایر روشنفکران با روند تجددخواهی را نیز مشاهده میکند ،در واقع ،یک «روی
هم افتادگی مفهومی» در ذهن او پدید میآید« .استقالل» ،مفهومی دوجانبه پیدا میکند که در یک
هماهنگی قرار دارد .او استقالل خود را در نقشآفرینی در اموری میبیند که مفهوم استقاللِ
دامنهدارتری را میپوشاند .او مشارکت در روند اصالحاتی که مورد تقاضای نهضت مشروطیت بوده و
فعالیت در آن چارچوب ـ چه در حیطة روزنامهنگاری و چه در نهادسازیهای مربوط به امور
دادگستری ،آموزش و پرورش ،کشاورزی ،تجارت ،راه و ساختمان ،مالیه و امور فرهنگی و تنویر
افکارـ را «استقالل» تعبیر میکند .او در واقع استقالل خود را در نمود استقالل کلیتری معنا میدهد
که ناشی از توسعة زیربنایی و جهتگیری تلقی و بیانی در آن راستاست .حال چه این فرد ،خود
صاحب نشریه باشد و مستقل از عضویت در ساختار دولت؛ و چه شاغل در آن و به اصطالح
دولتمدار ،و در عین حال ،نشریهای را نیز اداره کند.
البته روزنامهنگاران و صاحبمقامان دولتی دیگری نیز وجود دارند که برعکس ،این گونه فرصتها
(یعنی هر دو امکان شاغل دولت بودن و مدیر یا سردبیر نشریهای بودن) را صرفاً در جهت منافع
شخصی و یا ایدئولوژیک خود مورد سوءاستفاده قرار میدهند .در اینجا ،این موضوع که فرد فقط
«یک دولتیِ روزنامهنگار» و یا «روزنامهنگارِ دولتی» باشد ،تغییری در اصل قضیه نمیدهد .آنچه
برای او مطرح است (و به عبارتی اولویت او) ،ربطی به ترجیحات کالن و ملی ندارد و بنابراین
«استقالل» خارج از این مرزبندی ،فقط و فقط معنای تأمین منفعت شخصی پیدا میکند.
چنانچه به فهرست اسامی افرادی نگاه کنیم که در ضمن دارا بودن شخصیت فرهنگی ،علمی و
تخصصی ،مسئولیتی را نیز در بدنة دولتی داشتند و همچنین در عرصة روزنامهنگاری دورة بیست
ساله هم حضوری فعال داشتهاند ،مفهوم این «استقالل» را کم و بیش میتوانیم در آنان مشاهده
کنیم و بنابراین به ندرت با لغزش «استقالل» در آنان ـ به مفهوم گستردة آن ـ مواجه میشویم.
به طور کلی ،آنان که بیرون از مسئولیت دولتی ،نشریهای را در اختیار میداشتهاند ،بیشتر لغزش
داشتهاند و به سختی در چارچوب مفهوم گستردة «استقالل» قرار میگرفتهاند .که این پدیده نه تنها
از ابتداییترین مفهوم استقالل حرفهای روزنامهنگاری و مسئولیت شخصی برخوردار نیست ،بلکه در
بسیاری موارد به نوعی «باجگیری» از افراد و حتی دولتیان نیز میانجامیده است .در اینجا دیگر نه
«اعتبار شخصی» و تعهد اخالقی مطرح است و نه مفهوم بایسته و مقدس استقالل در دو عرصه یا
دو دامنة خُرد (فردی) و یا کالن (ملی) آن .جالب اینجاست که روزنامهنگاران زبردست و معروفی
مانند دشتی ،عبدالرحمان فرامرزی ،ابوالقاسم پاینده و ابوالقاسم شمیم که خود چه پیش و چه پس از
آن دوران صاحب قلم بودند ،چند سالی از زندگی شغلی خود را در ادارة سانسور شهربانی کشور
گذرانده و هر یک مسئولیتهایی را در زمینه ممیزی حکومت بر عهده داشتند .به طور کلی ،ادارة
سیاسی شهربانی در آن زمان ،نسبت به ادارة انطباعات یا مطبوعات در وزارت معارف ،از توان و
اهمیت و احاطة بیشتری برخوردار بود .این اداره عمالً آشکارا نظارت شدیدی را بر چاپخانهها،
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هیاتهای تحریری و متون مطبوعاتی اِعمال میکرد .زمانی که علی دشتی در فروردین ماه 1317
به سمت «رئیس دایره راهنمای نامهنگاری» (دایره نگارشات) که متعلق به ادارة سیاسی شهربانی
بود ،گمارده شد ،فرامرزی ،پاینده و شمیم را در کنار خود داشت که البته عبدالرحمان فرامرزی در
مقام معاونت او انجام وظیفه میکرد.
روش کار در ادارة سانسور شهربانی بدینگونه بود که روزنامهها ملزم به ارسال مطالب خود به این
اداره بودند تا با صالحدید مُمیزان آن ،مُجوز نشر دریافت دارند .این کنترل شامل کلیة مطالب میبود
تا مشخص شود که در جهتی غیر از استراتژی توسعهای حکومت و اجرای طرحهای رضاشاه و
سیاست اصالحات و هویت ایرانی مطرح شده ،نباشد .البته هیچ نشریهای نیز بدون تأیید مُجوز آن از
سوی ادارة سیاسی شهربانی به چاپخانه نمیرفت .برای درک چگونگی حرکت برخی روزنامهنگاران
از صحنه فعالیت مطبوعاتی به عرصة مشارکت فعاالنه در اجرا و پیشبرد برنامههای حکومت رضاشاه
و نیز آشنایی با ادارة سیاسی شهربانی میتوانیم به نمونة ابوالحسن عمیدینوری مراجعه کنیم .او که
از روزنامهنگاران با سابقه بود اظهار میدارد که« :با استقرار نظم و امنیت در کشور و حاکمیت
سراسری قدرت رضاشاه ،روزنامهنگاران سیاسی رفته رفته دریافتند که در شرایط موجود و فشار
ابوالقاسمخان شمیم مأمور سانسور شهربانی در مطبوعات ،بهتر است توان و وقت خود را در عرصه
دیگری صرف کنند» .عمیدینوری در این زمینه مینویسد که« :از پیوستن به سازمان دادگستری
نوبنیاد ،زیاد راضی نبودم زیرا میدیدم آزادی مطبوعات دارد از بین میرود و توجه رضاشاه به
ساختمان دستگاههای کشور است .بنابراین از قدرت دیکتاتوری خود در این راه حداکثر استفاده را
مینماید و به همین جهت بازار مطبوعات کساد شده ،اجازه نشر افکار آزاد داده نخواهد شد .»...این
به آن معناست که فعالیت و حضور مطبوعات سیاسی در فضای آن روز جامعة ایران ،در زمرة
نخستین اولویتهای برنامهها و اهداف رضاشاه قرار نداشت ،با این حال نباید نقش کارگزاران و
مأموران کنترلی شهربانی در اِعمال شدت عملهای نابجا وگاه افراطی را نیز فراموش کرد .در طول
تاریخ معاصر ایران ،به ویژه در زمینة مُمیزی مطبوعات ،تحدید تحزب و آزادی بیان در تعامالت
سیاسی در بسیاری مواقع مشاهده میشود ،آنجا که به اصطالح ،قرار به آوردن «فرد» است ،یکباره
ما با «سر» مواجه میشویم! «سری» که با خوش خدمتی و یا بیخردی مأمور یا کارگزار آورده شده
است!
برای روشن شدن منظورم بد نیست به نمونهای از نحوة اِعمال مُمیزی مطبوعات توسط مدیریت
سانسور و مُمیزی در آن زمان اشاره کنم که عمیدینوری مدیر روزنامه ستاره (و سردبیر «داد» پس
از شهریور  )1381خود شاهد آن بوده است« :یک روز دیدم ابوالقاسمخان شمیم که وظیفهاش این
بود عصرها و صبحها به ادارات چند روزنامهای که آن وقتها منتشر میشد ،سرزده ،اخبارش را
بخواند و روی آن بنویسد «چاپ شود» و یا خط قرمز کشیده بنویسد «قابل چاپ نیست» .به دفتر
ستاره آمده مقالهای که نوشته بودم ،خواند ،قدری فکر کرد آن را با خط قرمز جلویم گذاشت و نوشت
«قابل چاپ نیست» .من از او پرسیدم چرا؟ گفت :حقیقت مطلب این است که من هم چیزی از این
مقاله نفهمیدم ولی به همین دلیل که چیزی نمیفهمم و به دلیل اینکه شما این را نوشتهاید ،راه
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احتیاط را پیش گرفته نمیگذارم چاپ شود! زیرا میترسم فردا که منتشر شد و دیگران آن را
خواندند ،چیزی از آن بفهمند که اسباب زحمت شود .اصالً آنچه شما مینویسید ظاهر آنها قابل
ایراد نیست .ولی بعد تویش حرف در میآید .این است که مقاالت شما را اغلب باید سانسور
نمایم!»...
مدیر روزنامه ستاره اعتراف میکند که این طرز تفکر مأمور سانسور ،وی را بیشتر بیدار کرد که:
«باید دوران خدمت مطبوعاتی را پایان داده و به کار قضایی خود در دادگستری نوین دلبستگی
بیشتری به خرج دهم به همین جهت با روح جدی به کار دادیاری دادسرای تهران پرداختم و سعی
نمودم در پُست جدید به کسب اطالعات و پرداختن به کار جدی اشتغال ورزیده خود را جلو اندازم»...
بدین ترتیب بخشی از روزنامهنگاران به علت نوع برخورد اداره سیاسی شهربانی و فشار سانسور و
درک موقعیت و وجود زمینههای دیگر و گروهی نیز همچنان که عینالسلطنه به درستی بیان کرده
بود ،به علت برچیده شدن بازار مکارهای به صورت سوءاستفاده از حرمت حرفة روزنامهنگاری ،از
گردونة فعالیتهای مطبوعاتی بیرون رفتند.
ــ روزنامه ،سیاست ،اخبار اقدامات حکومت و رد یا تأئید آن پدیدههایی جدائیناپذیرند .اما بدیهی
است که مسائل جامعه و مردم تنها در این امور خالصه نمیشوند وضعیت جرائد از نظر دربرگیری
مسائل و موضوعات دیگر در این دوره چگونه بود؟
پرفسورکهن ـ به نکتة جالبی اشاره کردید .بلی تعریف روزنامه بیشتر مُبتنی بر خبری بودنِ آن است
و در تعریف مجله ،بیشتر جنبههای تشریحی و توصیفی و کمتر خبری مطرح میشود .این هر دو در
دوران رضاشاه به ویژه از سالهای  1311به بعد که اولویت بر روزنامهنگاری سیاسی نبود و
مطبوعات ،در فضای اقتدارگرایانه و حاکمیت به شدت متمرکز و دستوری قرار داده شده بود« ،اخبار
و اطالعات سیاسی و تالقی باورها و عقاید سیاسی» ،اهمیت خود را به نفع «توجیهات عمرانی و
اخبار توسعهای در زمینههای اصلی و برنامههای نوسازی و آموزش همگانی» از دست داده بود.
هرگونه مباحثات صرفاً سیاسی مرسوم گذشته ،در واقع به عنوان دگراندیشی سیاسی و مخالفتآمیز،
به مثابه عامل ایجاد آشوب و هرج و مرج دوباره تلقی میشد یعنی ترمز فرایند پیادهسازی مجموعه
اولویتهای برنامة نوسازی که بنابراین برای حکومت ،تحمل ناپذیر و غیرقابل قبول است .گویی که
روشنفکران دلزده از اوضاع به هم ریختة سیاسی سالهای پیشین ،وارد یک مُبادله یا داد و ستد
کیفی شده بودند .آنان گویی که «روزنامهنگاری و بیان آزاد سیاسی» را با مجموعهای دیگر شامل
«سانسور» همراه با «توسعه و امنیت و نوسازی» که از جنس دیگر بود ،مبادله کرده بودند.
تناسب یا درست و نادرستی این بینش و یا دریافت روشنفکران جذب شده در بدنة بوروکراسی
نوبنیاد ،زمانی برای ما مشخصتر میشود که بار دیگر شرایط پس از شهریور بیست را مورد توجه
قرار دهیم .شرایطی که طی آن یکباره فضای سیاسی تغییر کرد و اولویتهای سیاسی ـ به شدت و
بار دیگر ـ از جانب روزنامهنگاری ما حق تقدم یافت.
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بیآنکه بخواهیم و یا بتوانیم از محدودیتهای اِعمال شده بر مطبوعات ،به ویژه در دورة سوم
حکومت رضاشاه دفاع کنیم ،باید اذعان داشت که تجربة مطبوعات پس از شهریور  1381نشان داد
که به غیر از مطبوعات واقعاً مستقل ،آزاد و ملی و سوای نشریات وابسته به گروهی کاسبکار در
عرصة روزنامهنگاری ایران ،به طور کلی مابقی مطبوعات دهة  1381به دو جناح چپ (روسهای
شوروی) و راست (انگلستان) وابستگی داشتهاند (درست مانند سالهای اواخر دهة  1891و اوائل
 1311خورشیدی) .گرچه هر یک از این دو ،انتشارات خاص و حتی رسمی خود را داشت ،اما با
استفاده از سوابق ارتباطی با عناصر ایرانی متمایل به خود و یا به وسیلة پول یا ارائه خدمات و
امکانات فنی ـ تکنولوژیک ،بخش مهمی از مطبوعات موجود را در اختیار میگرفتند تا ضمن دفاع از
مواضع آنها در ایران ،جایگاه و پایگاه مستحکمی را در آیندة ایران دست و پا کنند .حامیان
مطبوعاتی و کارگزاران شوروی و پایگاه ایدئولوژیک آن در مقایسه با آن دسته از روزنامهنگارانی که
در جناح راست از سیاست انگلستان پشتیبانی میکردند ،به مراتب راسختر و وفادارتر عمل میکردند.
در هر حال باید گفت که آزادی مطبوعات بار دیگر به بازی گرفته شد .گویی که مسئولیت حسّاس
روزنامهنگاری در شرایط ویژهای که پدید آمده بود به فراموشی سپرده شده که این خود ،بیانگر
واکنش انسدادی دورة پیشین بود که به درستی هدایت نمیشد .ادارة مطبوعات و تبلیغات در دورة
رضاشاه از جمله نهادهای سختگیر و کنترلی محسوب میشد که به زعم خود سعی در حفظ آرامش
سیاسی مورد نیاز برای پیشبرد طرحها و نیز القای احساس مسئولیت اجتماعی برای تحدید قلم در
میان صاحبان مطبوعات داشت .رضاشاه که به منظور شکستن اقتدار مذهبی ،سیستم قضایی جدیدی
را با استفاده از مجموعه قوانین فرانسه تأسیس کرده و مدارسی به سبک نو در سراسر کشور به وجود
آورده و سوادآموزی را اجباری کرده بود ،چالش یا مخالفتی را در مقابل این طرحها و در مقابل خود
بر نمیتافت .او با تصویب قوانین متعدد ،مردم را از اَعمال برخی عُرفیات اسالمی مانند پوشش سرِ
مردان با عمّامه و حجاب و چادر به سری زنان بازداشت .این خود موجبات مخالفت شدید روحانیون
شیعی را برانگیخت تا بار دیگر با بیرون رفتن از صحنة سیاسی کشور پس از شهریور بیست و حضور
ارتشهای بیگانه در پایتخت ،این گروه از مخالفین به شدت فعال شوند.
شرایط پدید آمده در ایران ،به ویژه در تهران در اثر اوجگیری جنگ جهانی دوم را نمیتوان به طور
کامل از طریق مطالعة متون فارسی و برخی از نشریات سالهای 1381ـ  1312خورشیدی درک
کرد .زیرا همچنان که پیشتر عرض کردم ،سایة حاکم بر معدود مطبوعات سیاسی آن روزگار و نیز
جهتگیری یک جانبة اخبار مندرج در صفحات آن نشریات ،تنها گوشهای از فضای موجود را نمایان
میسازد .از این روست که هر پژوهندهای برای درک واقعیات سیاسی و اجتماعی در کشور به مراجعه
به سایر متون و اسناد پراکنده نیاز دارد .متونی که گوشة دیگری از شرایط حاکم بر فضای ارتباط
جمعی (عمدتاً مطبوعات) و چالشهای سیاسی ـ اجتماعی آخرین سالهای دوران سلطنت رضاشاه،
را ترسیم میکنند .راهکاری که میتواند محقق را برای یک قضاوت درست و منصفانه آماده سازد.
قضاوتی که مقاطع تاریخی و رویدادها و شخصیتها را «سیاه» یا «سفید» نبیند .البته این سیاه و

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

490

سفید دیدن در زمانی که مردم به دور از سانسور ،از دستیابی به مطبوعات آزاد و نقطه نظراتِ
روزنامهنگارانِ آزاداندیش و مسئول برخوردار باشند ،به مراتب کمتر خواهد بود.
نمونهای در خور توجه از ترسیم فضای خبررسانی و ارتباط جمعی حاکم بر تهران در روزهایی از سال
 1319که به شدت تحت تأثیر اخبار جنگ جهانی قرار گرفته بود ،نامههای خصوصی «سِر ریدر
ویلیام بوالرد» سفیر انگلستان در ایران به همسر خود است .وی در این نامه اطالعات ارزنده و جالبی
را ارائه میدهد .اشاراتی که جوّ حاکم بر افکار عمومی ایرانیان و تأثیر روزنامههای سیاسی موجود و
رادیوهای فارسی زبان را برای ما شفافتر میسازد .حقایقی از وظایف روزنامهنگاری مسئول که در
مطبوعات هدایت شدة آن سالها الاقل در این زمینه نمیتوان مشاهده کرد .وی در نامهای به زبان
انگلیسی در تاریخ سه شنبه  83آوریل  1941میالدی (سوم اردیبهشت  1319خورشیدی) خطاب به
همسرش مینویسد« :آلمانیها [در تهران] به جز در میان ایتالیاییها که با سفارت آلمان رفت و آمد
دارند و آن هم به دستور است ،دوستی ندارند .مردم ایران خیلی تحت تأثیر پخش برنامههای فارسی
رادیو برلین هستند که ادعاهای عجیب و غریب میکند .شاید بتوان ایرانیها را در مجموع کسانی
دانست که نسبت به آلمان احساسات دوستانه دارند .این تا حدودی به علت ترس آنان از روسیه است
و اینکه میخواهند شاهد یک آلمان قوی برای ایجاد توازن با روسها باشند و تا اندازهای هم به این
دلیل است که ایرانیها از سنخ هیتلر را تحسین میکنند!».
نکتة درخور تعمق چه برای آن دوره و چه برای درک تاریخی ما از روحیة بخشِ عمدهای از مردم
ایران تحت هدایت همان مطبوعات سیاسی محدود را باید از همین جمالت دریافت.
بوالرد در نامة دیگری به تاریخ  19ماه مه  89( 1941اردیبهشت  )1319بار دیگر از نکتهای ظریفتر
خبر میدهد .نکتهای که در حال حاضر پس از گذشت بیش از شصت سال از آن دوران ما را با یک
واقعیت تلخ مواجه میسازد که از نظر تلقی و نگرش مردم خودمان در شرایط تاریخی خاص بسیار
جالب است:
«آلمانیهای مقیم اینجا چند هفتهای است میگویند جنگ در همین بهار یا به هر حال قبل از پایان
ژوئن تمام میشود و اگر این پیشبینی دروغ از آب درآید ،اثر خوبی در اینجا خواهد داشت .جایی که
افکار عمومی در حال حاضر به طرفداری از آلمان گرایش دارد .صدها آلمانی در تهران هستند و
بسیاری از آنان علناً کاری ندارند و همگی با جدیت به کار پخش مطالبی به نفع آلمان و بر ضد
متفقین مشغولاند و از برنامههای زبان فارسی که از برلین پخش میشود ،به همین منظور استفاده
میکنند .دو روز پیش در تهران باور کرده بودند که شاه جورج ([ )King Georgeپادشاه انگلستان] به
دستور برلین در حال بستن چمدانهای خود به قصد کاناداست و حکومت فرانسه هم میخواهد به
همان جا نقل مکان کند .بی .بی .سی هنوز نتوانسته پخش برنامه به زبان فارسی را راهاندازی کند.
هر چند که حاال دارند تالش میکنند تا این کار را انجام دهند .ولی حتی اگر ما برنامه به زبان
فارسی پخش کنیم ،نمیتوانیم امیدوار باشیم که در بهرهبرداری از آن با آلمانها رقابت کنیم .زیرا
زبان تُند و تیز و ادعاهای مبالغهآمیز آنان (که پیشروی زمینی آنها صحت آن را تأیید کرده) بیشتر
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به دل ایرانیان مینشیند .اما اگر آلمانیها نتوانند بیشتر در خاک فرانسه پیشروی کنند ،خیلی از زور
تبلیغات آنها در اینجا کاسته میشود و اگر رادیوی ما در لندن آغاز به کار کند ،مورد توجه بیشتری
قرار خواهد گرفت[ ...در هر حال] به رغم مساعی من در وادار کردن مقامات ایرانی به حفظ تعادل،
اخبار آلمان در مطبوعات تهران جلوة بهتری دارد .برای مثال یادداشت دور از ادب آلمان به بلژیک و
هلند به طور کامل چاپ شده ،اما وادار کردن مقامات ایرانی برای چاپ خالصه جواب مُحکم ملکه
ویلهم نیا [ملکه هلند] با فشار انجام گرفت».
اینها در واقع نمونههایی از اشکاالتی است که از نظر هدایت افکار عمومی و یا جریانسازی در
ارتباطات جمعی توسط بخشی از روزنامهنگاری سیاسی که با حاکمیت نیز هم سوییهایی داشتهاند
باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد.
البته در چشماندازی دیگر ،در همین دورة تاریخی است که روزگارنو پدید آمده در سیر تفکر پس از
مشروطیت ،زمینهساز تحول در سایر فعالیتهای فرهنگی ـ ادبی نیز میشود .چندان که نثر فارسی،
امروزیتر شد و شرایط پیدایش رمان فراهم میآید .مهمترین عوامل نقشآفرین در این زمینه را
میتوان در هویت یافتن «ملت» و اهمیت یافتن «فردیت» در چارچوب اندیشة حاکم دوران رضاشاه،
فراهم آمدن امکانات چاپ و نشر و انتشار مطبوعات تخصصی ،هنری ـ ادبی ،گسترش مدارس به
سبک نوین ،اعزام دانشجو به اروپا و ورود زنان به صحنههای فرهنگی و اجتماعی خالصه کرد.
نخستین مجموعه داستان کوتاه ایرانی را نیز محمدعلی جمالزاده در همین دوره منتشر میسازد و
نویسندگان برجستهای مانند صادق هدایت ،جالل آلاحمد ،ابراهیم گلستان ،صادق چوبک ،بزرگ
علوی ،سیمین دانشور ،احمدمحمود نیز پرورش یافتة همین دوران محسوب میشوند .حضور
روزنامهنگاری ادبی و غیر سیاسی پیشگامانی مانند ملکالشعرای بهار ،سعید نفیسی و فروغی،
حجازی ،مشفق کاظمی و دشتی را نیز در پرورش نسل جدید نویسندگی به سبک دنیای مدرن نباید
از نظر دور داشت.
ــ پرسش فوق زمینة بحث دیگری را در ارتباط با مفهوم «استقالل» روزنامهنگاری باز میکند .یعنی
دیدن مسائل دیگر جامعه خارج از حیطة سیاست و بیرون از نفوذ عالقمندی سیاسی شخصی
روزنامهنگار .آیا فکر میکنید در این زمینه روزنامهنگاران آن دوره توانستند توجه مردم را به
موضوعات دیگری نظیر موسیقی ،تأتر ،ارتباطات اجتماعی ،سالمت ،ورزش و ...جلب نموده و
رشتههای جدیدی را در عرصه روزنامهنگاری پایهگذاری کنند؟
پرفسورکهن ـ موضوع دشواری را شما مطرح میکنید .زیرا چنانچه بخواهیم نقش روزنامهنگاران در
دوران حکومت رضاشاه را از نظر مُنوّرسازی ذهنیّت عامة مردم مورد بررسی قرار دهیم ،مجبوریم به
مقایسة ادواری بپردازیم .بدین ترتیب که ببینیم «تنویر سیاسی» با «تنویر غیرسیاسی» افکار چه
تفاوتهایی دارد .و اصوالً ماهیت هر یک چیست و وزن هر کدام در میان اولویتبندیها و برنامههای
استراتژیک چه مقدار است .برای این کار شرایط تاریخی را باید در نظر گرفت و بر اساس
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واقعیتهای زمانه و با توجه به بود و نبودها و شدت و ضعفها به ارزیابی نشست .همانگونه که
چندین بار عرض کردم اگر چه سانسور و استبداد در کلیت خود مورد سئوال است ،اما همچنان که
آقای پارسانژاد هم مینویسد ،زمانی که رضاشاه در اردیبهشت  1315درکاخ گلستان با مراسم
سادهای تاجگذاری کرد ،او شخصاً تاج را بر سر گذاشت تا نمادی روشن از شیوة منحصر به فردش
در به دست گرفتن امور کشور باشد .رضاشاه پیروزی خود را در رسیدن به این موقعیت مدیون
تواناییاش در رهبری ُمقتدرانه بود .او آن زمان که ایران در نابسامانی ،آشوب و هرج و مرج فرو رفته
بود ظهور کرد و توانست تا خود را مُنجی و تأمین کنندة امنیت و ثبات معرفی کند و با جذب و
گردآوری گروهی برجسته از نخبگان و روشنفکران به دور خود ،یعنی کسانی که تمرکز قدرت و
آنچه بعدها به «دیکتاتوری صالح» شهرت یافت را تنها راه نجات کشور میدانستند ،به سرعت نظام
جدیدی را در تمام عرصهها پدید آورد .این گروه راه انجام آن برنامههای اساسی را هموار ساختند که
راهگشای کشور به سوی پیشرفت بود .اعضای همین گروه بودند که اجبار در عدم پردازش به
مطبوعات سیاسی را پذیرا شده و فرصت تازهای را که در عرصة روزنامهنگاری غیرسیاسی پدید آمده
بود ،درک کردند .مطبوعاتی به دور از سالیق و تنشهای سیاسی ،رفته رفته شکل گرفت .گرچه
دخالتهای عدیدهای از سوی اداره سانسور شهربانیگاه و بیگاه دامنگیر هر چاپخانهای میشد و
مدیریت مطبوعاتی را مردد و گاهی مضطرب میساخت ،اما مجالتی در قالب هفتهنامه ،ماهنامه،
فصلنامه و جز اینها با حمایتهای بیدریغ دولتی از سوی نهادهای نوبنیاد و سازمانها به صورت
پشتوانههای تخصصی آموزشی و علمی و اطالع رسانی حرفهای ،تربیت نموده و کادرسازی
اسلوبمدارانهای را برای سالهای پس از شهریور  1381بسترسازی کردند .با نگاهی به محتوا و
عناوین متنوع این نشریات میتوان به روشنی دریافت که آنها هم زمینه ساز اسلوب تازة مطبوعات
غیرسیاسی آینده بودند و هم به عنوان نهادی آموزشی ،تسهیل کنندة طرح توسعة جامع و ملی ،نقش
آفرینی میکردهاند.
تفاوت موجود میان نوع مطبوعات این دوره با آنچه در گذشته و دوران قاجار در عرصة فعالیتهای
مطبوعاتی وجود داشت را میتوان در تفاوت عملکردی سیستم رضاشاهی با سیستم پیش از او نیز
معنا کرد .گر چه در هر دو سیستم (البته با تفاوتهایی) ،نظام ممیزی و کنترلی بر مطبوعات وجود
داشت.
باید توجه داشت که ماهیت نظام متمرکز رضا شاهی با آنچه در ادوار گذشته در دوران پادشاهان
قاجار و حتی در دورة دیکتاتوری ناصرالملک (پس از سقوط محمدعلی شاه) شاهد بودیم ،به شدت
متفاوت است .در این دوره (یعنی حکومت رضاشاه) برنامه جامع و مشخصی وجود دارد که با تایید
اکثریت نواندیشان تحصیلکردة فرنگ و روشنفکران و رهاشدگان از دوران آشوب سیاسی پس از
مشروطه دوم مواجه بوده و از مشارکت و حضور فعال آنان در عرصههای اجرایی و برنامهریزی نیز
برخوردار است .این امری کامالً شفاف و مشهود است .بنابراین ،به دور از هرگونه چشمپوشی از نقش
بازدارندة سانسور مطبوعاتی ،باید این مقوله را در مجموعة عملکردی و به اصطالح «بُروندادِ» یک
بوروکراسی توسعهمدار و نوساخته ،مورد ارزیابی و توجه قرار داد .در این صورت سهم عنصر
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«مطبوعات نوانتشارِ غیرسیاسی» و نیز تأثیر عدم وجود عاملی به نام «مطبوعات آزاد سیاسی» در
بازدهی سیستم (یعنی مجموعة حکومتی رضاشاه) به درستی شناخته خواهد شد.
گرچه بخش عمدة روشنفکران ایرانی دورة رضاشاه تحت تأثیر ناسیونال سوسیالیسم آلمان قرار
داشتند ،باید بپذیریم که آنان حتی فاشیسم اروپایی را نیز مورد توجه قرار داده و ضمن آموختگی از
آن تجربه ،مشتاقانه در پی ملیگرایی شدید ایرانی رفتند .به قول آقای آشوری ،در شرایط پس از
جنگ یکم جهانی ،دیگر مسئله درجة اول برای آنان ،سازندگی کشور و قدرت دولت مطرح بود .از
این رو بود که روشنفکران خودشان را در سایة دیکتاتوری رضاشاه وقف این کار کردند و در پرتو
امنیت آن دوران ،بسیار اثربخش بودند و کوشندگی آنان در جهت شناساندن ادبیات و فرهنگ مدرن
به جامعه ایران انکار ناپذیر است.
شما تصورش را بکنید در زمانی که این مباحث مطرح میشود که در همان اوائل سالهای دهة
 1311روزنامة «زبان زنان» خانم دولتآبادی را در خیابانها میسوزانیدند و او را در کوی و برزن
لعن و نفرین میکردند که چرا در مقاالت آموزنده و روشنگرانهاش وضعیت زنان در کشورهای
پیشرفته را به رخ زنان ایرانی میکشاند .هم او بود که در دورة ریاست وزرایی رضاخان سردارسپه ،در
مقالهای با عنوان «ایران و فرانسه» طرح اصالح و توسعة اقتصادی ایران را با همکاری دولت فرانسه
ارائه داد و در سال  1314که به دستور رضاشاه به علیاصغر حکمت وزیر جنگ «جمعیت زنان
آزادیخواه تهران» یا «کانون بانوان» برپا شد ،نقش بسیار فعالی در پیشبرد اهداف آن ایفا کرد.
صدیقه دولتآبادی تا آنجا به صحتِ طرح نوینسازی ایران در دوران رضاشاه اعتقاد داشت که حتی
در سال  1341در لحظات پایان زندگی در وصیتنامهاش نوشت که «مرا از محل کانون بانوان به
آرامگاه ابدیم ببرید و در مراسم تشییع جنازهام حتی یک زن با حجاب شرکت نکند».
در ابتدای همین دوره است که مجلة «زنان میهن» ارگان «انجمن نسوان وطنخواه» ایجاد میشود
و خانم محترم اسکندری به شدت تالش میورزد تا در جلسات سخنرانی برای «عدهای از زنان و
دختران اجتماع» با برشمردن پیشرفتهای فنی و صنعتی اروپا ،به حاضران گوشزد کند که «اگر
طالب رشد و سعادت هستند باید به غرب اقتدا کنند» و در مدارس نوبنیاد ایران به جای زبان عربی،
آموزش زبانهای فرانسه و انگلیسی در اولویت قرار گیرد» .در همان سالی که (سال  )1318رضاخان
سردارسپه به صورت محرمانه به جمعیت نسوان وطنخواه کمک مالی میکرد ،از سویی دیگر،
اعضای این جمعیت «فاسد االخالق و بدکاره» نامیده میشدند و آنان را بیدین میپنداشتند! محترم
اسکندری و سایر زنان همفکر و نواندیش فعال در این جمعیت ،در موقع عبور و مرور ،توسط افراد
تحریک شده ،خاک بر رویشان میریختند و سنگ به سوی آنان پرتاب میکردند .در همین
سالهای آغازین حکومت بیست ساله بود که به گفتة دکترعطا اقراری «در نبودِ حداقّل امکانات
بهداشتی و درمانی ،وقتی برای تولد بچهای مشکل پیدا میشد ،هیچ وسیله و کمکی وجود نداشت،
این بود که یکی از مردان محله بر گلدستههای مساجد و یا به روی بامها رفته و با گفتن اذان از
خدای توانا درخواست کمک میکرد».
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در هر حال به طور خالصه باید عرض کنم که در دوران حکومت رضاشاه از «مهنامة ارتش» تا
مجلة «پیمان» به سردبیری احمدی کسروی و از دو هفتهنامة «راهنمای زندگی» به سردبیری
مستعان و از «آیندة ایران» تا «ایران باستان» ،از «بدر منیر» در رشت به روش همچنان سنتی خود
تا «بهار» و از «تجدید ایران» تا «کوشش» ،از «دامپزشکی» تا «راه نجات» و «سعادت بشر» ،از
«اطالعات» تا «ترقی» از «خواندنیها» در تهران تا «خلیج ایران» در بوشهر ،از «نامة شهربانی» تا
«صدای کرمان» و «طوس» مشهد ،از «کانون» تا «گلستان» و از «گمرک ایران» تا «مردان کار»
و از «مهر» و «نسیم شمال» و «سهند» و «شاهین» تا «مهرگان» و «مجلة موسیقی» همگی در
چارچوب کنترلی و ممیزی موجود ،خود را مجاز به انتشار مطالب آموزشی و توسعهای و مقوالتی
راجع به آیین زندگی و به اصطالح اروپائیان راجع به اصول اجتماع و امور ملی میدیدند .از اینرو،
صفحاتِ خود را به دور از مباحثات مرسوم سیاسی ،صرفاً به این گونه مطالب عامالمنفعه و
تجددخواهانه اختصاص میدادند .در همین دوره است که نخستین نشریه تخصصی «کتاب» توسط
محمد رمضانی در سال  1311و به نام شرق منتشر شد.
اما متأسفانه آنچه هر ناظر بیطرفی و هر محقق منصفی را ناگزیر از اقرار میکند همانا نوعی
کجرویِ همان روزنامهنگاری سیاسی محدود ،در مقطعی از این دوره است که به علت محدودیت
آزادی قلم و شرایط حاکم بر دستگاه کنترلی دولت ،فرصت یا امکان تصحیح و یا مقابلهای برای
دگراندیشان سیاسی فراهم نبود .این ضعف استراتژیک ،همان است که در پاسخ به پرسش قبلی
مطرح کردم .بدین ترتیب که مطبوعات سیاسی ،یعنی آن گروه از دستاندرکاران روزنامهنگاری
سیاسی در اواخر دوران رضاشاه ،همزمان با جریان جنگ جهانی دوم ،یکباره و به شدت به آلمان
گرایش نشان دادند .این روزنامهنگاران همگام با خطای برخی دولتیان ،با چشمپوشی از جنایات
هیتلری و فاشیسم و نژادپرستی دو رژیم غیر انسانی آلمان و ایتالیا ،در انعکاس انتشار اخبار،
امتیازهای مثبتی را بر ضد متفقین اِعمال میکردند.
این خود مزید بر علت شد تا دولت انگلستان کینة دیرینة خود از رضاشاه را مستدل یابد و با جلب
همکاری استالین و دیگر همپیمانان خود ،برضد مصالح ایران و منافع ملی مردم ما به اقدام برخاسته
مرزهای کشور را از شمال و جنوب مورد حمله قرار داده ،بخشهای اصلی ایران را به اشغال درآورد.
رویهم رفته در تحلیل وضعیت مطبوعات در دوران رضاشاه باید توجه داشت که به کارگیری بخشی
از محتوای مطبوعات در سایة حکومتی با ویژگی اقتدارگرایانه و توسعهمدار ،در جهت بسترسازی
ایدئولوژیک (ملیگرایی) و زمینهسازی ذهنی در مردم (هویت ایرانی) بود .هدف ،تسهیل و بسیج
سراسری و آمرانة خواستههای رضاشاه در اجرای سریع طرحها بود تا از این طریق و بر مبنای
ساختار سیاسی تازهای که پایههای اصلی آن را بوروکراسی مدرن و ارتش یکپارچه و شبکة ارتباطی
تحکمی تشکیل میداد ،هر چه زودتر بتوان به نتایج مورد نظر دست یافت .نقش مطبوعات در این
شرایط ،مفهوم خاص خود را پیدا میکرد و همچنان که رضاشاه هیچ نوع نارضایتی سازمان یافتهای
در خالف جهت طرح نوینسازی خود را تحمل نمیکرد« ،سیاست» در مطبوعات معنای محدود و
هدایت شدهای به خود میگرفت که میباید با نظارت سازمان یافته ،کنترل و جهت داده شود تا مبادا
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پیگیری و اجرای اولویتها دچار مشکل نشود .همینجاست که رده یا جایگاه اولویت آزادی
مطبوعات را میتوان در سلسله مراتب اولویتهای حکومت رضاشاه ردیابی کرد و دریافت که ترجیح
«نهاد دمکراسی و آزادی مطبوعات» در زمرة ترجیحات اولیه آن نظام فکری نبوده است .همانگونه
که جهتگیری کلیه فعالیتهای دولت ،ساخت و ساز و سیاست اجرایی و نوسازی بود ،مطبوعات هم
ابزاری در همین راه تلقی میشد که تنوع مطالب و جهتگیریهای آن باید در راستای تنوع
اجرائیات و پروژههای ملی قرار گیرد .سلیقهسازی ذهنیت خوانندگان نیز بر همین منوال دنبال
میشد .در حقیقت در این دوره است که مجال گفتمان ،به صورت صرفاً گفتمان توسعهای
ملیگرایانه و به شدت قطبی ـ و نه گفتمانِ دموکراتیک سیاسی ـ پدیدار گشت و صورت عمل به
خود گرفت.
اینکه چگونه و چرا روشنفکران و دانشآموختگان فرنگ دیده ،در فرایند اجرای حکومت بیست ساله
مشارکت فعال یافتند ما را به صورتبندی معادلهای میکشاند که در آن ،این گروه از تجددخواهان،
«ساماندهی و توسعة ملی» را با «هزینة چشمپوشی مقطعی از آزادی مطبوعاتی و روزنامهنگاری
سیاسی» به «تعادل» رسانده بودند.
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فصل سوم :ایران در کانون اندیشهی مدرن

گذار از فراز و فرودهای تاریخ ایران
حفظ یگانگی ملی و چندگونگی قومی
دکتر محمدرضا خوبروی پاک
اسفند 1324
ــ با اوجگیری بحرانهای سیاسی داخلی؛ از درگیری و رقابتهای درونی رژیم گرفته تا نارضایتی
عمومی از حکومت و دستگاه دولت ،و به موازات آن بحران و ناآرامی در بیرون مرزهای ایران در
کشورهای همسایة میهنمان ،ما بار دیگر شاهد طرح بحثها و مطالباتی از سوی برخی از احزاب و
نیروهای سیاسی منسوب به اقوام و به ویژه در مناطق مرزی کشورمان هستیم .علیرغم اینکه این
موضوع در ایران جدید و در طول تاریخ معاصر ما بیسابقه نیست ،اما آنچه بدیع و تازه مینماید؛
برسر زبان افتادن مفهوم «حق تعیین سرنوشت تا مرز جدائی و تشکیل حکومت مستقل» است .البته
نه اینکه طرح این مفهوم تازگی داشته باشد ،اما آنچه که در این میان بدیع مینماید ،تغییر مبانی
فکری و مستندات سیاسی و حقوقی توجیهی و دفاعی آن است .به عبارت روشنتر برخورد و آشنائی
آغازین ما با این ترم از طریق گنجینة فرهنگی و مفاهیم نیروهای مارکسیست ـ لنینیست و
استالنیستهایمان بوده است .اما امروز سعی میشود ،به هر صورتی این امر به اعالمیة جهانی حقوق
بشر و پیوستهای آن و خالصه قوانین بینالمللی نسبت داده شود.
با توجه به اینکه شما سالهاست به صورت متمرکز در بارة مبانی حقوقی بینالملل در رابطه با
اقلیتهای گوناگون قومی ،نژادی ،مذهبی مطالعه نموده و دارای آثاری پژوهشی در این زمینهها
هستید و مقاالتی که به قلم شما منتشر شدهاند ،نشان میدهند که شما همچنین پروسه تحولی
مواضع سیاسی احزاب و گروهای سیاسی ایرانی در این زمینهها را زیر نظر دارید ،لطفاً بفرمائید،
چگونه و چرا به یکباره مبانی استداللی و توجیهی این مفهوم در میان ایرانیها تغییر یافت؟
دکترخوبروی ـ تنها علت برسرزبان افتادن مفهوم «حق تعیین سرنوشت تا مرز جدائی و تشکیل
حکومت مستقل» «اوجگیری بحرانهای سیاسی داخلی و رقابتهای درونی رژیم گرفته یا نارضایتی
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عمومی از حکومت و دستگاه دولت یا ناآرامیها در بیرون مرزهای ایران در کشورهای همسایة
میهنمان» ،نیست .همان گونه که گفتید در پنجاه سال اخیرِ تاریخِ ایران ،این خواستها به دالئل
مختلف مطرح شده است .من بر عکس بسیاری از میهندوستان ،بنظرم میرسد که علت اصلی تنها
مداخله بیگانگان نیست .علل داخلی بسیاری نگرانیهای اقوام ایرانی را فراهم میکند؛ اما ،اگر اقوام
ایرانی میخواستند از بحرانهای داخلی و ناآرامیها استفاده کنند؛ روزگاری بود که دولت این چنان
قوی نبود؛ نه نهادهائی همانند ( SAیا  )SSرژیم نازی داشت و نه گروههائی همانند تونتون
ماکوتها ( )Tontons Macoutsدر هایئتی زمان حکومت پاپا دوک.
از علل داخلی این خواستها در دو دهه اخیر ،با بر آمدن جمهوری اسالمی ،میتوان از محو عوامل
ذهنی در تعریف ملت و وحدت ملی ما یاد کرد .یکی از این عوامل ،یعنی ایرانیت ،که در درازای
سدهها ،مالط ملیت ما ،بود به اسالمیت ایرانی تغییر یافته است .عوامل ذهنی دیگر مانند تاریخ
مشترک و پذیرش سرنوشت مشترک ملت ایرانی نیز نادیده گرفته شده و میشود و همه رسوم
مشترک میان اقوام ما بگونة منفی قلمداد میشوند.
عامل دیگر ،فرقگذاری منفی درباره پیروان مذاهب مختلف و فرقگذاری مثبت برای قشر خاصی از
دین دانایان است.
سومین عامل ،بَدَوی سازی قوانین است که بیشتر قوانین مترقی را کنار گذارده شده و پیروان
مذاهب گوناگون را بگونه شهروندان درجه دو در آوردهاند .افزون برقوانین نارسا و ویژه دوران بَدَویت
که تصویب کردهاند؛ اجرای قانون احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه ( 1318شمسی) را هم
برنمیتابند.
عامل چهارم ،وضع ناهنجار اقتصادی و مستضعف سازی مردم است .بیکاری و فقر فراگیر در نواحی
مرزی بیداد میکند و چارهای جز قاچاق و توجه به آن سوی مرز باقی نمیماند.
عامل پنجم ،از میان برداشتن افسانهها و اسطورههای مشترک میان اقوام ایرانی است .حاکمان هر
گونه شادی و سرور سنن ایرانی را نفی میکنند و «جراحی خنده بر لبها» به صورت مذهب مختار
در آمده است .همه اینها نگاه مرزنشینان کشور را به آن خارج جلب میکند .بیسبب نیست که برابر
آمار سازمان ملل متحد ،در سال  ،8114ایران مقام یکم را در مورد فرار مغزها دارد.
عامل ششم ،خشونت و سختگیری حاکمان در برابر هر گونه حرکت اعتراضی در کشور است .خواه
در نزدیکی تهران و یا در شهرستان یا استانی دور دست باشد .چنین خشونتی سبب رادیکال شدن
احزاب محلی میشود و مطالبات آنان را افزایش میدهد .کنش و واکنش این دو نیرو (حاکمان و
احزاب محلی) در حرکتهای قومی حتی در برخی از کشورهای اروپا نیز بچشم میخورد .اگر احزاب
محلی به تندروی بپردازند ،دولت ابتدا با معتدالن حزب کنار میآید و سپس به نحوی به سرکوب
تندروان میپردازد .نمونه بارز این کنش و واکنشها را میتوان در اسپانیا درسالهای  92تا  8114در
مورد باسکیها مالحظه کرد.
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عامل هفتمی نیز هست که ویژه نخبگان محلی کشور ما ،بویژه در خارج از ایران است ،و آن اینکه
هر قدر صالحیت و تخصص حاکمان در اداره امور کاهش مییابد ،نحبگان قومی محلی خود را در
مقامی باالتر و شایستهتر برای حکومت کردن ـ اگرنه در سطح ملی ـ دستکم در سطح محلی
میبینند و برخی هم به هوای غنیمت یا نصیبی هستند .خدا را چه دیدید!
برآیند منطقی این عوامل ،گسل در احساس همبستگی ملی و گرایش به سوی جوامع محدود قومی
و محلی و یا حسرتِ اوضاع آن سوی مرزها است .بدیهی است که فروریزی اتحاد شوروی و حوادث
افغانستان و عراق و نیز تحریکهای بیگانگان در طرح این خواستها موثر بوده و هست.
در چنین شرایطی ،برخی از نخبگان قومی و محلی ـ بیآنکه نمایندگی از سوی مردم داشته باشند ـ
از خود مختاری به فدرالیسم از فدرالیسم به حق تعیین سرنوشت و جداسری میرسند .چنین
نخبگانی مانند حاکمان از درک این نکته غافلند که همانگونه که حاکمان قادر به هویت سازی
نیستند ،نخبگان و احزاب محلی هم نمیتوانند هویتی غیرمعمول و غیرتاریخی را به آنان تحمیل
کنند .نمونه آن را در سالهای  1384و  1385در ایران ـ بی در نظر داشتن مداخله بیگانگان ـ
دیدیم.
اما آنچه را که شما به عنوان «گنجینه فرهنگی و مفاهیم نیروهای مارکسیست ـ لنینیست و
استالنیستهایمان» عنوان کردهاید ،دیدیم و میبینیم که در آن گنجینه چیزی جز نکبت و لعنت
نبود« .مارکسیست ـ لنینیست و استالنیستهایمان» در مورد حق تعیین سرنوشت ،تنها بحثها و
اختالف نظرهای لنین با روزا لوکزامبورک را میخواندند که بیشتر در مورد ویژه لهستان بود و کتاب
لنین را بگونه شاهکار به رخ مجذوبان و مرعوبان میکشیدند .آنان از تئوری خود مدیری شخصی که
بوسیله مارکسیستهای انترناسیونال دوم عرضه شده بود چیزی نمیدانستند و فراموش میکردند که
میان ملل تاریخی و غیر تاریخی تفاوتهای فراوانی وجود دارد.
در مورد حق تعیین سرنوشت ،میتوانم بگویم:
طرح حق ملتها برای تصمیمگیری درباره سرنوشت خود ،درسال  1293بوسیله انترناسیونال
سوسیالیستها در کنگره زوریخ  ،1293و سپس در لندن و در بال به ترتیب در سالهای
1292و 1918اعالم شد .در سال  1292لهستانیها ،در کنگره حزب سوسیالیست لهستان که در لندن
تشکیل شده بود موضوع استقالل کشور خود را مطرح کردند .روزا لوکزامبورگ به نام حزب سوسیال
دمکرات لهستان به مخالفت با آن برخاست .ده سال پس از آن ،سوسیال دموکراتهای اتریش ـ
هنگری و پیروان مارکسیسم( ،اتو بوئر  O. Bauerو کارل رنر  )K. Rennerراهحلهای عملی
گوناگونی برای همزیستی ملتها ارائه کردند .آنها به این نتیجه رسیده بودند که خود مدیری
شخصی و فرهنگی ،نقطه پایان تنشهای ملی در امپراتوری اتریش ـ هنگری است .از دیدگاه آنان،
حل تنشهای فرهنگی ،به طبقه کارگر ،از ملیتهای مختلف ،اجازه میدهد که آگاهی الزم را از
طبیعت کامال سیاسی مشکالت خود بدست آورند و مبارزه طبقاتی خود را برای دفاع از منافع
مشترک تشدید کنند.
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در پایان جنگ جهانی یکم ،حق تعیین سرنوشت ،بوسیله اعالمیه  14مادهای ویلسون وارد حقوق
بینالملل شد و اساس معاهده ورسای قرار گرفت .پیشنهاد ویلسون در همان زمان مورد اعتراض
قرار گرفت و بسیاری آن را به بمبی تشبیه کرده بودند که هر دولتِ منسجمی را میتواند از میان
بردارد.
حق تعیین سرنوشت ،سپس ،در منشور سازمان ملل متحد آمد( .بند  8از ماده یک ،ماده  ،55ماده 73
و بند ب از ماده  72منشورملل متحد).
در حقوق مواردی هست که تعریف مشخص و منجز از موضوع وجود ندارد اما قواعد و مقررات
مربوط به آن اِعمال میشود ،مانند همین حق تعیین سرنوشت بوسیله ملتها که تعریفی درباره آن
نیست اما جامعه بینالمللی ،دستکم در مورد کشورهای مستعمره ،آن را به مرحله اجرا در آورده است.
در بسیاری از قطعنامههای سازمان ملل متحد ـ بویژه مجمع عمومی از این حق با امّا و اگرهائی نام
برده شده است .زیرا اجرای این حق ،در داخل هر کشور با اصل یکپارچگی سرزمینی و در سطح
بینالمللی با اصل عدم مداخله دولتها در امور داخلی کشوری دیگر ،مندرج در منشور سازمان ملل،
تعارض پیدا میکند.
با استفاده از مواد یاد شده بود که مساله کشورهای مستعمره و استعمار زدائی در سازمان ملل مطرح
شد .اما در مورد تفسیر این مواد و حقوق مربوط به آن محتاطانه رفتار شد ،به این معنا که سازمان
آنرا حقی برای دولتها میداند تا با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی کنند نه حقی که باعث تجزیه
دولتها شود .به همین جهت گفته میشد:
«حق جدائی یک ناحیه و یا منطقه که بر حسب سابقه قسمتی از خاک یک کشور مستقل بوده ،غیر
قابل قبول است».
در قطعنامهای بتاریخ  7دسامبر  ،1974سازمان ملل متحد اعالم میدارد که فقط مبارزه ملتهای
استعمار شده ،یا زیر سلطه نیروی بیگانه و یا رژیمهای نژادپرستانه را که برای کسب حقوق خود
مبارزه میکنند به رسمیت میشناسد.
در مورد وضع ویژه میهن ما ،بنظر میرسد یادآوری دو نکته ضرور است :نخست آنکه مدعیان چنین
طرز تفکری نمایندگی از سوی هیچ یک از اقوام ایرانی ندارند و فراوانی احزاب محلی با خواستهای
مختلف نشانی از ناهمآهنگی داخلِ قومی است .دو دیگر آنکه اجرای حق تعیین سرنوشت حتما و
الزاما به جدائیخواهی منجر نمیشود .مردم جزیره مایوت در سه همه پرسی ( 1952ـ  1974ـ
 )1972به باقی ماندن در جمهوری فرانسه رای دادند و سه جزیره دیگر همسایهِ جزیره مایوت ـ
جزیرههای کومور ـ استقالل و نظام فدرالی را اختیار کردند که از  1975تا امروز ـ سی سال ـ 85
کودتا را بخود دیدهاند و از این جهت افتخار داشتن مقام یکم کودتا را در کشورهای فدرال بدست
آوردهاند!! و جمهوری فدرال اسالمی کومور بگونه فراهم کننده کارگر ارزان قیمت برای جزیره
مایوت در آمده است .اضافه کنم که در دسامبر  ،8111در یک همه پرسی با آرای موافق  %72/2از
مردم به عمر جمهوری اسالمی پایان داده شد و به جای آن اتحادیه کومور بوجود آمد.

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

441

درکشوری مانند ایران ،با توجه به سابقه قانون اساسی آن ،ما بیش و پیش از «حق تعیین سرنوشت
مردم به خود مردم» ،به «حق سپردن اداره امور مردم به خود مردم» نیاز داریم .هیاهوی بسیار ،بویژه
در خارج از کشور ،برای چنین مفاهیمی که با واقعیات کشور ما همخوانی ندارد ،به نظر من زیادی
است .با توسل به اصول دموکراتیک و با استفاده از آگاهی نسبی مردم داخل کشور ـ اگر نادانی و
خشونت حاکمان بگذارد ـ زودتر و بهتر از بحثهای تئوریک میتوان موضوع را حل کرد.
ــ بطور مشخص کدام یک از قوانین بینالمللی و میثاقهای جهانی توسط این احزاب و سازمانها
برای طرح «حق تعیین سرنوشت تا مرز جدائی» مورد استناد قرار میگیرند و چقدر این استنادات بجا
و تا کجا تعبیر به میل است؟ کدام مقررات و قردادهای جهانی را آنها از دایرة توجة خود بیرون
میگذارند؟
دکترخوبروی ـ افزون بر منشور سازمان ملل ،در اعالمیه کنفرانس بآندونگ ( ،)1955قطعنامه
سازمان ملل متحد درباره اعطای استقالل به ملتهای مستعمره ( 14دسامبر  )1921منشور سازمان
کشورهای افریقائی ( ،)1923میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ( )1922قطعنامه سازمان ملل
متحد ( 8285به تاریخ )1971و قطعنامههای ( 3113و  3314به تاریخهای  1973و  ،)1974منشور
آفریقائی حقوق بشر ( )1921از حق مردم برای تصمیمگیری درباره خود ـ بگونة صریح یا ضمنی ـ
نام برده شده است.
از پایان مساله استعمار تا به امروز مسائل مربوط به حق تعیین سرنوشت حادثههای فراوانی در
کشورهای نو استقالل آفریده است :در نیجریه (بیافرائیها) ،در اریتره در اتیوپی تیگرهایها ()Tigré
در میانمار ،کارانها و کاشنها ( Karanو )Kachenاقلیتهای مسلمان و سیکها در هند ،بلوچها و
بنگالیهای مهاجر در پاکستان ،،مسیحیان جنوب سودان ،تامولها در سریالنکا ،بربرها در الجزایر و
مراکش و مثالهای دیگر .مواردی که حق تعیین سرنوشت از راههای صلحآمیز به نتیجه رسیده
بسیار اندک است .مواردی که حق ملتها در تعیین سرنوشت خود منجر به ناکامی شده کم نیست:
جدائیخواهی کاتانگا از کنگو در سالهای 1923ـ ،1921بیافرائیها در نیجریه (1971ـ ،)1922مردم
جنوب سودان (1978ـ ،)1927مردم اوگاندا ( )1977و الحاق استانی از اتیوپی به سومالی ()1977
نمونههای از این ناکامیهاست.
حق تعیین سرنوشت از دو دیدگاه قابل بررسی است :از دیدگاه بینالمللی که منظور از آن خود
مدیری (به معنای عام کلمه) خلق یا ملتی در برابر گروهها و ملتهای دیگر است .دو دیگر از دیدگاه
داخلی است که صالحیتها و اختیاراتی را به مردم و یا ملتی اعطا میکند که به اداره امور خود
بپردازند.
در شرایط موجود حقوق بینالملل ،حق تعیین سرنوشت تنها در مورد ملتهائی به رسمیت شناخته
میشود که زیر سلطه بیگانه باشند .بحث در این است که بیگانه کیست؟ آیا بیگانه فقط دولت
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خارجی است؟ و یا اینکه قومی مسلط به قوم یا اقوام دیگر نیز بیگانه تلقی میشود .از همین جا،
اختالفها و برخوردها بروز میکند.
در حقوق داخلی ،اجرای حق تعیین سرنوشت با دو دشواری روبروست :نخست تضاد آن با یکپارچگی
سرزمینی دولتها و دو دیگر آنکه مردم چه کسانی هستند و چه مقامی باید تعریف شایسته آن را
بدست دهد .حاکمان در هر کشوری ،شهروندان خود را مردم مینامند و رهبران گروههای اقلیتی نیز
ـ در بسیاری از موارد بیداشتن نمایندگی ـ گروهی را مردم یا خلق و یا ملت میخوانند .آنها به
صورت عام و کلی از خلق و یا مردم نام میبرند که بسیار کشدار و بیثبات است .زیرا خلق یا مردم
مفهومی کامال انتزاعی است .تنها در مواردی مانند تجمع و راهپیمائی و یا انتخابات است که این
واژهها را میتوان لمس کرد .به گفته پل والری ـ استاد و شاعر فرانسوی ـ این کلمه گاهی ،کلِ
نامشخص وگاهی شماری زیاد را که در هیچ مکانی حاضر نیست بیان میکند.
ریمون آرون ،نیز اعتقاد دارد که چون تعریف مشخصی از مردم را در دست نداریم ،میتوان
دستکاری گوناگونی در آن به عمل آورد .آیا مجموعة از افراد یک جامعه را میتوان مردم خواند؟ یا
اینکه شهروندان به طور کلی نمونه کامل آن هستند؟ آیا یک گروه اقلیتی فعال نمیتواند خود را
مردم و یا خلق معرفی کند؟ و آیا یک اقلیت حاکم نمیتواند خود را ملت بخواند؟
دولتها به گونة کلی خود را نماینده «مردم» میدانند ولی در همان حال از شناخت عنوانِ مردم
برای دیگر گروههای مختلف در داخل یک کشور وحشت دارند .دلیلهایی هم که برای این وحشت
دارند مختلف است :احترام به یکپارچگی سرزمینی ،رعایت وحدت ملی ،تفاوت میان صالحیت داخلی
و طبیعت سیاسی حق تعیین سرنوشت.
عدم تناسب به کارگیری کلمه خلق و مردم ،نشان دهنده سستی و گسستگیِ در خواست این
گروههاست که رهائی و یا احراز حق سرنوشت را مطالبه میکنند .آنها پیش از اثباتِ حق تعیین
سرنوشت خود ،شناسائی حقوقی خود را به عناوین گوناگون خواستارند .بیشتر اوقات این درخواست
شناسائی چه در سطح بینالمللی و چه در سطح داخلی از علتهای ناآرامی است .به قول البرکامو
( )Camusنویسنده فرانسوی :تقدم تقاضای استقالل به معنای رد هرگونه مذاکره و سازش است.
چنین گروههائی برای جلب حمایت ملی و یا بینالمللی میباید از پیش ،حقوق اساسی اعضای خود و
دیگر گروهها را روشن کنند و خود را موظف به اجرای آن حقوق بدانند .تنها در این حالت است که
میتوان به چند گانگی فرهنگی و اجتماعی دست یافت و از هرگونه کنار گذاشتگی فرد یا گروه
جلوگیری کرد.
ملیتگرائی و شهروندی ممکن است از دو مقوله جداگانه باشند مانند بسیاری از ایرانیان دو تابعیتی
که شهروند یک کشور خارجی هستند ولی در ژرفای وجودشان ملیگرا و دلبسته ریشه و تبار ایرانی
خویشند .میتوان وابستگی فرهنگی یا قومی ویژه داشت ،اما ،در همان حال شهروند وفادار به یک
کشور بود.
گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش سال  1998خود مینویسد:
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«در هر کشور ،نوع ملیتگرائی (ناسیونالیسم) ،تعیین کننده سرنوشت اقلیتها است .ویژگی اساسی
قوم ـ ملیتی ،کنار گذاشتن ،جداسازی و نیز گاهی بهرهبرداری(…) [از دیگران] است ….بر عکس
مشخصه بارز ملیتگرائی براساس شهروندی ،همآمیختگی ،همانند سازی و یکپارچگی است ،که
انگیزهای برای بنای شکوهمند ملت ایجاد میکند .ملیتگرائی بر اساس شهروندی نبرد با تبعیض
است ،اما چون تمایل طبیعی به مخالفت با چندگانگی وجود دارد ،این تمایل ممکن است به اتخاذ
سیاستهائی منتهی شود که افراد گروه اقلیتی آن را تبعیض نسبت به خود تلقی نمایند» .هواخواهان
وطنی حق تعیین سرنوشت با توجه به تکیه فراوان بر قومیت ـ آنهم تنها با معیار زبان ـ قوم ـ ملیت
ایجاد میکنند که به پاکسازی منجر خواهد شد.
نکتهای که درک آن ـ دستکم برای من ـ دشوار است این است که چرا نخبگان و احزاب محلی ما،
از همه عوامل تشکیل دهنده قوم :نیای مشترک ،افسانهها و اسطورههای مشترک و آداب مشترک،
تنها و این چنان بر روی مسئله زبان تکیه میکنند .شاید به این دلیل که آن عوامل یاد شده بین
همه اقوام ایرانی مشترک است .همه آنان با هم نوروز و سده و مهرگان را ارج مینهند و همه آنها
رستم و کاوه را از خود میدانند .راستی چند نفر از آذربایجانیهای ما با قصه دده قورقود بزرگ
شدهاند؟
در میهن ما ،در فرایافت دو مفهوم قوم و اقلیت در نزد برخی از سرآمدان قومی آشفتگیهائی
مشاهده میشود ،که به آن باید پریشان فکری دیگری را نیز اضافه کرد و آن این است که برخی از
سرآمدان ،قوم خود را اقلیت مینامند و از آن اقلیت ملی را منظور دارند .در حالی که هر اقلیتی ،قوم
ویژهای نیست و هر قومی از نظر جامعهشناسی اقلیت محسوب نمیشود و سرانجام اینکه هر اقلیتی،
اقلیت ملی نیست .اقلیت تنها موضوع شمارش و عدد نیست ،بل ،شرایطی دارد که در این مصاحبه
فرصت بحث برای آن نیست.
به نظر میرسد که به کارگیری اصطالح اقلیتهای ملی در کشور ما ،مانند بسیاری از اصطالحات
علوم سیاسی و اجتماعی ،تقلیدی از کشورهای بیگانه و بویژه اتحاد شوروی پیشین و کشورهای
اروپای شرقی و مرکزی باشد .زیرا در این کشورها عموما از اصطالح «ملیت» برای مشخص کردن
گروههای قومی و زبانی استفاده میکردند که حقوق آنان در مورد حفظ ویژگیهایشان به گونهای
صریح در قانون اساسی و دیگر قوانین (نه در عمل) به رسمیت شناخته شده بود.
بکارگیری اصطالح «ملیت» و تفاوت معنائی ( )Semanticآن ،در فرهنگ ما و فرهنگ غربی
مستلزم فرصت دیگری است .آقای داریوش همایون تفاوت آن را با ملت تنها در «ی» نوشتهاند که
جزئی از حقیقت هست ولی تمامی آن نیست.
در سالهای اخیر که اگاهی به هویت در میان گروههای گوناگون توسعه یافته و یا به منظور «اقلیت
سازی» و «ملت سازی» به آنها تزریق شده ست ،سازمانهای بینالمللی غیردولتی نیز اصطالح
اقلیتهای ملی را عمومیت بخشیدهاند و این بیشتر جنبه سیاسی دارد تا علمی .مسئله اقلیتهای
ملی ،موضوع به کارگیری حق تعیین سرنوشت را پیش میآورد .به این سبب سرآمدان گروههای
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اقلیتی کوشش فراوانی به عمل میآورند تا گروهی را که متعلق به آن هستند ،اقلیت ملی بنامند و از
شمول مصداق دیگر اقلیتها رهائی یابند.
حال آنکه اقلیتهای ملی ،مرکب از گروههای بزرگی هستند و عموما در شرایط زیر به سر میبرند:
ـ در کشوری غیر از کشور خود زندگی میکنند و احساس تعلق به ملت دیگری با پیشینه تاریخی
طوالنی را دارند .مانند روسها در کشورهای بالت ،پس از فروریزی کمونیسم ،آلمانیهای مقیم
دانمارک و روسیه ،آلبانیهای مقیم سربستان ،ترکهای مقیم یونان و سوئدیهای ساکن فنالند و یا
کردهای ساکن عراق ،ترکیه ،سوریه و روسیه.
ـ دارای تاریخ ،زبان ،آداب و سنن ریشهدار و مستمری ،متفاوت با اکثریت مردم کشور هستند و گروه
حاکم در پی زدودن همه این ویژگیها ست.
ـ خوار انگاشته و مورد تبعیضاند به طوری که از آن تبعیض ،تنش و برخورد ایجاد میشود،
ـ احساس جمعی مورد تبعیض قرار گرفتن و خوار انگاشته شدن در آنها وجود دارد.
به دنبال تعارض و برخوردی که با گروه حاکم پیدا میکنند ،اغلب خواستار خود مدیری و یا استقالل
هستند.
جمع نشدن شرایط باال آنان را از تعریف اقلیتهای ملی خارج میکند .سوئدیها ساکن فنالند نه
خوار انگاشتهاند و نه مورد تبعیض و در نتیجه برخوردی با دولت فنالند ندارند .آنان را ممکن است
بیگانه بنامند ولی در تعریف اقلیت ملی نمیگنجند.
پیدایش اقلیتهای ملی ،علتهای گوناگون دارد .پارهای از آنان گروههای شکست خوردهای هستند
که زیر سلطه دولتهای دیگر قرار گرفتهاند مانند فلسطینیها در سرزمینهای اشغالی .و یا
گروههائی که در سرزمین مادری خود گرفتار دولتی نوخاسته شدهاند که یادگار استعمار نوین است
مانند کردها در عراق و ترکیه هر دو گروه چون نمیخواهند ویژگیهای خود را از دست دهند ،در
ستیز همیشگی با دولتهای حاکم به سر میبرند .طرح خواست اقلیتهای ملی ،کشورِ مادر را وا
میدارد تا برای احقاق حق آنان مداخله کند .در سده بیستم ،هیتلر زیر عنوان حفظ حقوق اقلیتهای
ملی آلمانی که در لهستان و چک و اسلواکی میزیستند ،این دو کشور را مورد حمله قرار داد .جنگ
مداوم کردها با عراق و ترکیه ناشی از تصرف خاک آنان و تسلط خشونتبار گروه حاکم برای زدودن
ویژگیهای ملی مردم کرد است .راستی کشور مادر کردها کدام کشور است؟
یکی از هدفهای کوشش سرآمدان محلی در مطرح ساختن حق تعیین سرنوشت ،در کشوری مانند
ما به منظور استفاده تبلیغاتی در سطح بینالمللی است ،تا خود را زیان دیده از حاکمیت یک دولت
بنمایانند و سرود یاد مستان داخلی دهند یا تیغ دیگری در کف زنگیان مست بیگانه و در این میان
خود به ابزاری تبدیل شوند .استفاده ابزاری از گروههای قومی و اقلیتها نمونههای فراوان دارد .برای
بدست آوردن امتیاز بهرهبرداری از نفت شمال در ایران  1942تا استخراج و فروش نفت در جنوب
نیجریه در سالهای  1927تا1971بنظر میرسد همه «مداخلههای بشر دوستانه» از سال  1991در
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عراق ،در سال  1994در سومالی و در سال  1995در روآندا نه برای حمایت از اقلیتها یا دادن حق
تعیین سرنوشت به مردم ،بل ،برای تامین و پیشبینی حفظ منافع دول بزرگ بوده است.
سرآمدان محلی ما شاید فراموش میکنند که تشکیل کشوری نوین ،خود سبب پیدایش اقلیت
تازهای میشود و این از تناقضهای حق تعیین سرنوشت برای اقلیتهای ملی در صورت استقالل یا
خود مدیری است .کشور فدرال نیجریه با قبول نظام فدرالی در سال  1923از سه ایالت تشکیل
میشد و اینک از  32ایالت تشکیل میشود .زیرا هر بار سران ایلها ـ اغلب جنگبارگان ـ سهم
بیشتری و فارغ از اغیار میخواهند .شرکتهای نفتی هم دیگر زحمتی برای تفرقه انداختن نمیکشند
و تنها به تاراج هرچه بیشتر میپردازند.
نمونه دیگری از تناقضِهای حق تعیین سرنوشت ،در شمال عراق کنونی است که از سال  1991از
حاکمیت حاکمان بغداد خارج است .بنا بنوشته یکی از پژوهشگران مسائل قومی و اقلیتها ،در آن
سرزمین ،برابر قوانین داخلی ،اصطالح «کردستانی» برای همه شهروندان با هر تبار و ریشه ملی
بکار گرفته میشود ولی واژه «کرد» تنها به کسانی که اصل و نسب کردی دارند اطالق میگردد.
با این ترتیب جداسازی مردم از یکدیگر با عناوین قومی ،مذهبی و زبانی شروع میشود که پایان آن
را در جمهوریهای یوگسالوی پیشین مشاهده کردیم .ناگفته نگذارم که با توجه به پیوندهای ما با
کردها ،به نظر من ،داشتن سرزمین همسایهای به نام کردها ،برای ما ایرانیان مطلوبتر از همسایگی
با اعراب است که خاطرههای خوبی از آنان در دور و نزدیک در دست نداریم.
با توضیحات و شرایطی که از آنها نام بردیم ،داستان پر آب چشم پارهای از گروههای قومی ،در
ایران ،که بخشی از سردمداران ،عنوان «اقلیت ملی» به آنها میدهند کمبود سواد سیاسی آنان را
نشان میدهد .آیا آنان میتوانند روشن کنند که کدام قومِ بزرگ ایرانی در ایران در خارج از سرزمین
نیاکانی خود زندگی میکند؟ و کدام قوم ایرانی است که اسطوره ،تاریخ ،سنن و آدابی غیر از آنچه
میراث مشترک همه ایرانیان است را دارد؟ و یا سرزمین کدام قومی بوسیله ایرانیان تصرف و
تصاحب شده است؟ در حالی که عکس آن در کشورهای همسایه ایران صادق است.
نکته دیگر آنکه چون سرشت ذاتیِ حق تعیین سرنوشت ،تهدید یکپارچگی سرزمینی یک کشور
است .اگر این حق به گونه دیگری عنوان شود ـ مانند خواست نیل به پایگاه آزادی و برقراری
دموکراسی در داخل یک کشور ـ دیگر حق تعیین سرنوشت به معنای اخص کلمه مطرح نخواهد
بود .در چنین حالتی هر گروه (قومی و یا اقلیتی) از سوی همه آزادیخواهان و دموکراتها پشتیبانی
میشود و گرنه در الک خود فرو رفتن و خود را در وابستگی قومی محدود کردن سبب انزوا و عدم
همیاری ملی میشود ،همان گونه که در سالهای  1384و  1385در کردستان مشاهده شد.
اراده قسمتی از مردم یک کشور برای رهائی از سلطه دولت حاکم در بیشتر موارد با دشمنی دولتها
مواجه میشود .حق ملتها برای تعیین سرنوشت خود قابل اجرا به طور مطلق نیست و همواره
مشروط به شرطهایی است .هنگامی که سرآمدان گروه ،بجای توجه به زدودن از خود بیگانگیِ
( )Désaliénationاجتماعی ،حق تعیین سرنوشت را برای آزادسازی جامعه معینی تجویز میکنند،
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برای آن جامعه نوعی وابستگی ذهنی محدود در سطح قومی و محلی ،نه در سطح ملی ،ایجاد
میکنند و امتیازاتی ظاهری برای استقالل میتراشند ،و به این ترتیب خود و قوم خود را از حمایت
همگانی مردم محروم میکنند .در روبرو شدن با خواست حق تعیین سرنوشت ،دولتها با تمام نیرو،
سلطة فراگیر خود را برتمامی کشور تحمیل میکنند .در نتیجه همه جامعه ملی زیر فشار قرار
میگیرد .اما هنگامی که رسیدن به پایگاه آزادی در داخل یک کشور مطرح میشود ،میتوان به
کامیابی دست یافت مانند مردم کبک ( )Québecدر کشور کانادا ،با تاریخ نسبتا کوتاه خود ،که
امروزه بیشتر به دنبال اثبات هویت ملی خویش هستند تا حفظ ویژگی سرزمینی ،در چنین حالتی،
دولتها به مذاکره دست میزنند و بر اساس خواست مردم به توافقهای درباره شیوه زندگی
( )Modus vivandiدر داخل کشور دست مییابند.
حق تعیین سرنوشت برای دو هدف عنوان میشود :رسیدن به استقالل و یا پیوستن به کشوری
دیگر .مورد دوم را میتوان در اروپای شرقی مالحظه کرد :یوگسالوی در تنش دایم با آلبآنی در مورد
ساکنین کوسوو است و با بلغارستان بر سر موضوع مقدونیه اختالف دارد ،رومانی و مجارستان بر سر
مسئله ترانسیلوانی درگیرند ،بلغارستان و ترکیه در مورد بلندیهای رودپ  Rhdopesچنگ و دندان
بهم نشان میدهند و آبخازهای گرجستان از ستم گرجیها به تنگ آمده و تقاضای الحاق به روسها
را دارند.
در بسیاری از موارد از حق تعیین سرنوشت «جنگهای آزادیبخش» برمیخیزد که آن هم در بیشتر
موارد داو بازی منافع اقتصادی و یا سیاسی ـ استراتژیکی هستند .که مردم به جای دستیابی به
حقوق خود ،تحت سلطه و نفوذ نیروهای دیگر حاضر در منطقه قرار میدهد .مانند نقش ایاالت
متحده آمریکا و اتحاد شوروی پیشین در شاخ آفریقا و در آنگوال .در این کشور اخیر ،دولت وابسته به
 MPLAاز حمایت کوبا ،آلمان شرقی و اتحاد شوروی برخوردار بود و جنگجویان  UNITAاز حمایت
چین ،آفریقای جنوبی ،ایاالت متحده آمریکا ،آلمان غربی ،فرانسه و شرکتهای چند ملیتی بهرهمند
بودند .طرفه آنکه دولت کمونیست چین ،هم با رژیم تبعیضگرای آفریقای جنوبی همکاری میکرد و
هم با کشور سرمایهداری آمریکا!
برای جوامعی که افراد آن در کشورهای مختلف پراکندهاند و هیچ سرزمین معینی برای آنها
مشخص نشده ،یا قابل مشخص کردن نیست ،یا موردی که افراد گروه ،به علت همانند سازی
( )Assimilationو یا مهاجرت در کشوری دیگر ،به صورت اقلیت در آمدهاند ،توسل به حق تعیین
سرنوشت نوشداروی رنج و درد آنان نیست .به عنوان نمونه میتوان از جامعه کولیها نام برد .آیا
میتوان برای آنان که در کشورهای مختلف پراکندهاند یک دولت بیسرزمین را تصورکرد؟
در داخل هر کشور نیز چنین است .آیا میتوان برای یک گروه قومی که افراد آن در سراسر خاک
کشوری پراکندهاند حق تعیین سرنوشت قائل شد که به کشوری دیگر بپیوندند و یا در قسمتی از
خاک آن کشور دولت مستقلی تشکیل دهند؟ در چنین فرضی عمال «اقلیت سازی» تحقق مییابد،
زیرا مردمی که عضو آن گروه قومی نیستند در هر دو حالت (پیوند با کشور دیگر و یا استقالل) به
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گونه اقلیت در میآیند و اعضای گروه قومی که در خاک کشور اصلی باقی ماندهاند نیز حالت اقلیتی
خود را در وضع ناهنحارتری حفظ خواهند کرد .در چنین حالتهائی است که چهره زشت پاکسازی
قومی را خواهیم دید.
یکی از عوامل اساسی حق تعیین سرنوشت و همچنین خودمدیری این است که چه کسانی و بر
حسب چه روشی در مورد مسائل گروهی تصمیم میگیرند .آیا بر حسب قواعد کالسیک دمکراسی
است یا روشهای دیگر؟ منظور از روشهای دیگر ،روش استبدادی ،روش پدرساالرانه و یا روش
سنتی است .تا هنگامی که قواعد دموکراسی مراعات نگردد ،در داخل هرگروه (قومی یا اقلیتی) هر
کس و یا هر حزبی خود را نماینده مردم قلمداد کرده و خواستهای متفاوتی را ارائه میدهد و چه
بسا به دستکاری و ساخت و پاخت سیاسی دست میزند و چنین وضعی در گروه اکثریت نیز بوجود
میآید.
بدیهی است عدم امکان اجرای حق تعیین سرنوشت ،درباره گروههای قومی و یا اقلیتهای ملی،
نباید آنها را از حقوقی که برابر اعالمیه حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی برخوردارند محروم کند.
با قبول و اجرای ارزشهائی مانند دمکراسی در نظم حقوقی که برابر آن دولت ،اصل حمایت از
گروهها (قومی یا اقلیتی) را در درون نظام حقوق بشر که بوسیله قانون اساسیاش تضمین کرده
باشد ،میتوان مساله حمایت از گروهها را از حالت غیرعادی و استثنائی خود خارج کرده و با
بکارگیری اصول آزادی و برابری ،از راه ایجاد نهادهای گوناگون ،مجالی برای فرصتطلبی مدعیان
داخلی و مداخله بیگانگان باقی نگذاشت.
با هر تغییر در جامعه مدنی ،حقوق هم باید خود را با آن تطبیق دهد .وظیفه حقوق عبارتست از
همساز کردن زندگی اجتماعی و فراهم کردن وسائلی برای خنثی ساختن تعارضهائی که به تمامی
جامعه اثر میگذارد .حقوق باید شکافهائی را که سبب ایجاد تناقضات میشود به بندد .اگر جامعه
مدنی گوناگونی فرهنگها را میشناسد حقوق نمیتواند و نباید از آن چشمپوشی کند و تنها به
مفهوم دولت وحدتگرا بسنده نماید.
هر دولت مشروعی میتواند به آسانی وضعیتی ایجاد کند که در آن گروهها بتوانند در باره امور داخلی
خود تصمیمگیری کنند .دموکراسی بر اساس سلطه دموکراتیک یک گروه قومی بر گروه قومی
دیگری نیست.
بنظر میرسد تحول ساختار دولت به هدف ایجاد خودمدیری با درجات مختلف در قلمرو «منافع
مخصوصه» ،به اصطالح قانون اساسی پیشین ،هر گروه ،تضمین مشارکت سیاسی و اداری گروههای
گوناگون در تمام سطوح خدمات عمومی و منافع عامه ،بهترین شیوه برای از میان برداشتن شدت و
حدّت ملیتگرائی افراطی و قومگرائی خام دستانه است.
خام دستانه از این جهت که حقوق سیاسی گروهها ،تنها و لزوما برای تشکیل احزاب سیاسی بر
مبنای قومیت و وضع جغرافیائی نیست .آشفتگی تفکر و شیوه عمل سردمداران احزاب محلی ،با
تاریخ بسیار کوتاهشان ،بویژه در کشورما ،درباره دفاع از «منافع مخصوصه» و منافع عمومی ،تسهیل
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کننده استبداد بوده و هست .چنین احزابی ،اگر در خدمت بیگانه باشند ـ فرجام کارشان به انزوا ،به
یاری دادن به ستم محلی و یا استبداد کلی خواهد انجامید نه به آزادی سیاسی مردم.
بر عکس میتوان بوسیله اعطای خودمدیری به جوامع محلی ،نه ایجاد دولتی در دولت ،به گروهها و
اعضای وابسته به آن ،به عنوان شهروندان ،آزادی کامل عقیده و عمل در هر دو قلمرو منافع عمومی
و خاصه را داد .که به گفته خواجه شیراز «خاطر بدست تفرقه دادن نه زیرکی است».
ــ توجه به تاریخ ،چگونگی پیدایش و برآمدن اجتماعات و جوامع انسانی در محدودههای سرزمینی،
چگونگی همزیستی و در همتنیدگی این مردمان از مؤلفه و مفردات بررسی و مالک قضاوت و
ارزیابی مسائل قومی یا ملی در کشورهای مختلف هستند .اخیراً عبارات و مفاهیمی از این دست و در
تعبیرهای گوناگون در بحثهای بسیاری بر سر موضوع اقوام و مسئله تنشهای جدید منطقهای و
مرزی بکار گرفته میشوند ،از جمله این تعبیر که ملت ایران نه قطعات موزائیکی است که با جدا
سازی بندهای آن بتوان آن را از هم جدا کرد و نه این ملت مخلوطی از اقوام گوناگون است که
بشود آن را از هم تفکیک کرد ،بلکه ملت ایران یک ترکیب است .ملتی است که «پارچة تاریخ»
اجتماعی و فرهنگی و هویتی آن از تاروپودها در هم تنیده و بافته شده و از وجود رنگها و
نقشهای قومی خود شکل گرفته است و جدائی آن دیگر تار است و پود نه پارچه ،رشتههای
سرگردان بیمعنا! از نظر شما جایگاه بحتهای تاریخی در مسائل امروز قومی و مطالباتی که احزاب
سیاسی منسوب به آنها میکنند ،کجاست و چقدر اهمیت دارد؟
دکترخوبروی ـ پرسش شما ر ا باید دو بخش دانست :بخشی که مربوط به جایگاه بحث تاریخی در
مورد مسائل قومی ایران است و بخش دیگر مربوط به خواستهای احزاب سیاسی است.
الف ـ به پرسش نخست باید تاریخدانان ما پاسخ دهند ولی من تصور میکنم توجه به تاریخ ،شناخت
چگونگی همزیستی اقوام ایرانی ،گذار این اقوام در فراز و نشیب تاریخ و شیوه کشورداری کمک
موثری برای زدودن پارهای از توهمها است .تجزیه و تحلیل موقعیتهائی که در آن گروههای قومی
با یکدیگر در تضاد بوده ـ که در ایران بسیارکم است ـ و یا در حال همزیستی بودهاند تنها در بررسی
تاریخی روشن میشود و میتوان گفت اولین معیاری است که باید به آن توسل جست.
تاریخ سکونت و زندگی اقوام در هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است .به عنوان نمونه کردها در
عراق پیش از تشکیل دولت فرمایشی عراق ،یا برتانیها در فرانسه پیش از تشکیل فرانسه و
مونتنگروها پیش از تشکیل فدراسیون یوگسالوی در آن سرزمینها زندگی میکردند .این هر سه با
ایاالت متحده آمریکا که دولت ـ مانند بسیاری از کشورهای آفریقائی نو استقالل ـ مّقدم برملت
بوجود آمده است تفاوت دارند .هر دو مثال باال با کشورهای تاریخیی مانند ایران متفاوتند که در آن
همه اقوام با یکدیگر به «ملت سازی» پرداختند .از این رو میبینیم که حتی پادشاهان کوچک برای
تحکیم موقعیت ،خود را پادشاه ایران میخواندند نه مثال پادشاه شیروان .زیرا همبستگی قومی چنان
بود که حتی کوهی از چشم ساختن نیز نمیتوانست و نتوانست آن را از میان بردارد.
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دیگر اینکه از راه تاریخ است که میتوانیم ببینیم چگونه اشغال کنندگان در فرهنگ ایرانی ذوب شده
و یا چگونه بخشی از فرهنگ ایران را گرفتند .ترکهائی که به ایران حمله آوردند نه خط داشتند و
نه مذهب ،این فرهنگ ایرانی بود که هر دو را به آنها داد تا با خود به قسظنطنیه ببرند و همچنان
به فارسی شعر بسرایند .مدعیان ،این موضوع را ناشی از شوونیسم ندانند که گفته استادی فرانسوی
به نام اگزویه دو پالنول است در کتاب امتهای پیامبر.
از سوی دیگر میتوان از تاریخ ،آداب کشورداری ایران را آموخت .منظور از کشورداری نوع دولت
نیست ،بل ،مجموعه روشها و شیوههای اداره کشور است .به عنوان نمونه تداوم دبیری را میتوان
ذکر کرد که از بزرگمهر تا فروغی ادامه داشته است.
از تاریخ میآموزیم که از زمان تشکیل دولت به معنای نوین آن در ایران هیچ گروه بزرگ قومی غیر
بومی ( )Allogèneدر ایران زندگی نمیکند .همه گروههای قومی ما از سحرگه تاریخ تا کنون در
خاکی که اغلب اوقات به نام خود آنان نامیده میشوند زندگی میکنند .به همین دلیل گفتم که
رقابت ،کینهتوزی و جنگ میان اقوام ایرانی کم سابقهتر از دیگر کشورهاست .در حالی که ترکمنها،
کردها ،در عراق و ترکیه ،به قول سیاستبازان کنونی« ،غیرخودی»های آن کشورها و جزو
اقلیتهای ملی به شرحی که در پاسخ به پرسش پیشین شما گفتم هستند.
ب ـ بخش دیگر پرسش شما مربوط به خواستهای احزاب سیاسی در بررسیهای تاریخی بود .من
تا کنون نوشتهای تاریخی و مستدل که فارغ از شعارهای مد روز باشد از احزاب محلی و قومی و
هواخواهانشان ندیدهام .گناه بخت من است این .گناه دریا نیست!
در اغلب این نوشتهها ،ایدئولوژی قومگرایانه ،میهن پرستی والیتی (شوونیسم محلی) و مخصوصا
تکیه بر روی زبان ،مقدم بر بشر و فرد است .این همان گزینهای است که آن را گزینش رفتار
اعتقادی به جای رفتار مسئوالنه مینامند.
نگاه کنید به نوشتههائی که از برخی از احزاب و یا سرآمدان محلی میخوانیم کمتر به اصطالحات و
واژههائی مانند :شاید ،بنظر میرسد ،گمان میبرم و یا میتوان گفت بر میخوریم .در عوض همه به
ضرس قاطع ،متقن و شرط بالغ مینویسند و میگویند و «درسخوانده و ناخوانده» را گمراه
میکنند .اخیرا نیز در ایران واژههای «دقیقا» و «گفتمان» ،بگونهای وسیع ،رایج شده است و
میدانیم که ما که در بیشتر موارد دقیق نیستیم و از گفتمان هم روگردانیم!
این طرز نوشتن ،کار را به آنجا میرساند که نمیتوان در آنها کوچکترین تردیدی کرد و گرنه
مالمتگران به سنت باستانی به گوینده یا نویسنده خواهند تاخت .به عنوان نمونه ،تاریخ تاسیس
حزب دمکرات کردستان مورد اختالف بسیاری از پژوهشگران است .برخی آن را در ماه آگوست
1945م .و برخی دیگر مانند کریس کوچرا ( )Khtschera Chrisو جویس بلو ( )Joyce Blauآن را در
ماههای آخر سال  ،1945پس از سفر سران حزب کومله ،به باکو و تجویز باقر اوف میدانند .اما چون
حزب توده و برخی از رهبران و یا مدعیان رهبری ،تاریخ نخست را به ضرس قاطع تکرار کرده و
میکنند ،بقول از ما بهتران ،باب «اجتهاد» مسدود شده است .نمونه دیگر آمارهای جمعیتی است که
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از سوی مدعیان منتشر میشود و بنظر میرسد هر یک به دلخواه خود شمار گروه قومی را بیش از
آنچه هست ذکر میکنند و هیچیک توجه به آمار صحیح ندارد و انتقاد از آن را نیز بر نمیتابد.
دیگر آنکه آگاهی نادرستی را به مردم میدهند که نمونههای آن فراوان است .برابر نوشتهای در
نشریهای در پاریس ،سوئد ،دانمارک و بریتانیا را جزو دولتهای فدرال قلمداد شده است و یک
«پژوهشگرمسائل سیاسی» در رادیو اسرائیل برای ایجاد امیدی واهی در میان ایرانیان کرد بیش از
صد کشور جهان را فدرال میخواند .که هر دو نادرست است.
بنابراین تا زمانی که برخی از سرآمدان و احزاب بدین نمط رفتار میکنند ،مسلم بدانید که انگیزهای
سیاسی دارند نه سپردن کار مردم به خود آنان و یا بهبود «امور معاشی» مردم به اصطالح قانون
انجمنهای ایالتی و والیتی.
ــ اخیراً در اسناد حزب دمکرات کردستان و در سخنرانیهای رهبران و مسئولین آن سخن از
«مسئلة کرد» میشود .این ترم خودبخود «مسئلة یهود» را که با تشکیل کشور و دولت اسرائیل
موضوعیت خود را از دست داده است ،در ذهن شنونده و خواننده تداعی میکند .لطفاً بفرمائید مقصود
از «مسئلة کرد» چیست و چه مصداقی در ایران و در رابطه با کردهای ما دارد؟
دکترخوبروی ـ اگر مقصود این گفتهها همراه با حسننیت باشد نه هدفهای دیگر ،فراموش کردن
مشکالت اقوام ایرانی علت آن است .نادیده گرفتن مسائل مربوط به اقوام تازگی ندارد .آنچه تازگی
دارد ،عبرت نگرفتن از علتهای داخلی ـ به شرحی که در پاسخ پرسش اول شما گفته شد ،و
رویدادهای بینالمللی پس از فروریزی دژ کمونیسم است .از این زمان ،نادیده گرفتن مسئله قومی
چهره زشت خود را در پاکسازیهای قومی ،جنگهای داخلی ،مداخلههای به اصطالح بشر دوستانه
و مداخلههای نظامی قدرتهای بزرگ به جهانیان نشان داد .اما در همان دوران ،در کشور ما
حاکمان به دنبال تشکیل و وحدت امت اسالمی بودند .آنچه را که در خانه میگذشت فراموش
میکردند و در آسمان به سیر میپرداختند .با نشناختن موضوع ،وصول به راهحل هم امکان پذیر
نیست و بقولی ،حاکمان تنها به پاک کردن مسئله مشغولاند .حوادث اخیرکردستان و اهواز بیش از
آنکه نمادی از حرکت قومی باشد ناشی از نادیده انگاشتن واقعیاتها از جانب حاکمان ،است .به
سخنان نمایندگان شهرستانهای محل سکونت اقوام در مجلس شورای ایران توجه کنید .از طرف
دیگر تحریکهای بیگانگان را نیز بیاد بیاوریم که برخی از آنان اعتقاد دارند« :ایران بیبمب اتمی
هم کشور بزرگی است»!
آنچه را که در مورد مسئله کرد عنوان کردهاید تا آنجا که من خواندهام ،تا پیش از رهآورد سربازان
روسی در جنگ بینالملل دوم برای مردم ایران و نسخههای تجویز شده بوسیله میرجعفر باقر اوف،
ما ،مسئلهای به نام مسئله کرد نداشتیم .خانم جویس بلو که سالهاست در موضوع کردستان
بگونهای کلی و علمی مطالعه میکند ،بیش از چهل سال پیش نوشت« :از سقوط نینوا در سال 218
پیش از میالد تا سال 1514م ،.کردها ـ که مانند دیگر ایرانیها شاخهای از گروه هند و اروپائیها
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هستند ـ با هم زندگی میکردند .برای کردها زندگی با دیگر ایرانیان کامال طبیعی بود .اگر مذهب
شیعه بطور ناگهانی به عنوان مذهب رسمی کشور بوسیله صفویان به مردم ایران تحمیل نشده بود،
هنوز همه کردها با ایران زندگی میکردند» نقل به مضمون .همین عقیده را قاضیمحمد در آن
بحبوحه جنگ دوم جهانی به باقر اوف گفت که اگر قرار است کردستان جدا شده به قوم دیگری
(آذربایجانیها) بپیوندد او ترجیح میدهد با ایرانیها ،که اشتراک فراوانی با کردها دارند ،باقی بماند.
تازگی دیگر این است که نویسندگان خارجی ،که برخی سر به آبشخورهائی دارند ،کردها را به
صورت یک مجموعه کلی تلقی میکنند .اگر حقوق گروهها ـ همانگونه که در پیش گفتم ـ باید
رعایت گردد ،این حقوق را باید در چارچوب هر کشور و با توجه به تاریخ و فرهنگ و پیشینه
همزیستی آنان ایجاد کرد .مشابهت آنچنانی میان خواست کردهای عراق و ترکیه با خواستهای
ایرانیان کرد وجود ندارد .میتوان همه این خواستها طبقهبندی کرد و از آن مشترکات را به دست
آورد .همانگونه که خواست باسکیهای ( )Basquesفرانسوی با خواست باسکیها اسپانیا و راهحل
مشکل آنان در دو کشور متفاوت است .قوم فریزون ( )Frisonsدر آلمان و هلند زندگی میکنند و
تضمین و اجرای حقوق آنان در هر یک از دو کشور با هم فرق دارد .افزون بر آن کردهای پراکنده
در کشورهای مختلف دارای زبان و مذهب واحدی نیستند.
کردهای داخل ایران نیز مجموعهای یکدست نیستند .عوامل چندگونگی عبارتست از تفاوت لهجهها،
تفاوت مذهبی ،تفاوت فرقهای (نقشبندی و قادری و غیره) تفاوت ایلی و تفاوت میان کوچگران و
شهرنشینان .افزون بر این عوامل چندگونگی ،توجه داشته باشیم که جامعه کرد ،جامعهای چند قطبی
است .از یک سو سران ایلها ،از سوی دیگر شیخها و رهبران فرقه مذهبی و آخر سر جماعت
تحصیلکردگان قرار دارند .در گذشتهای نه چندان دور ،در کردستان واقع در ترکیه و عراق نقش
شیخها در قیام علیه دولتها چشمگیر بود.
موضوع دیگر آنکه ،ایدئولوژی ناسیونالیسم در غرب نسبتا فروکش کرده اما در شرق هنوز خبرهائی
هست و آن عبارتست از باال گرفتن خواستهای قومی .منطقهسازی ( )Régionalisationکردن و یا
بهتر بگویم بینالمللی کردن خواستهای قومی پایه و اساس برای «مداخله کردن بشردوستانه»
است که بانوئی فرانسوی! را به صورت «مادرِ کُرد» در میآورد و پزشکی فرانسوی که کردها را
دارای تاریخ ،زبان و مذهب مشترک میداند .بازیل نیکیتین نوشته بود که مسئله کرد در ایران
ویژگی دیگری دارد .بدیهی است تفاوت وضعیت کردها در کشورهای مختلف به هیچ دولتی اجازه
نمیدهد که حقوق حقه آنها را به عنوان شهروندان نادیده انگارد .در کشورما که کردها از
اصیلترین ایرانیها و از پر سابقهدارترین ساکنان این کشورند باید از حقوق خود برخوردار باشند .در
نوشتهای از ایران به نام «خاک مهربانان» ـ با وامگیری از حافظ ـ یاد کردم ،اکنون به آن ،صفت
عالی «میزبانترین» کشور دنیا را میافزایم .کشوری که آوارگانی را از نزدیک به سه هزار سال در
خود جای داد و آنان همه فراز و فرودهای تاریخ را با مردم ایران پذیرفتند و با همه ُقرب جوار رخت
به «کانون» خود بر نبستند .چنین کشوری چگونه میتواند مشترکات تاریخی و تداوم سدهها
سکونت اقوام ایرانی در موطن تاریخی خود و نامیدن هر قسمتی از خاک به نام ساکنان آن را نادیده
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گیرد؟ شواهد تاریخی ،جغرافیائی و فرهنگی همه همزیستی مسالمت آمیز اقوام ایرانی را در بر دارد.
موسیقی ایرانی در هر یک از گوشههای مختلف خود راهی به سوی قوم یا سرزمینی دارد و اشتراک
افسانهها و اسطورهها همه شواهد فرهنگی آن همزیستی مسالمتآمیز است.
برای نشان دادن بیشتر پیشینه همزیستی مسالمتآمیز اقوام ایرانی شواهد زیادی از نویسندگان
مختلف در دست است .از محمد مردوخ کردستانی بگیرید تا گزاویه دو پالنول فرانسوی .یگانگی و
چند گونگی صفت مشخصه ایران است.
فرانسویان ،حتی آن دو نفری را که در پیش نام بردم ـ دویست سال زندگی با مردم ُکُرس ـ که
سرزمینشان به زور به تصرف فرانسه در امده است ـ را کافی برای فرانسوی دانستن کُرسها تلقی
میکنند اما در همین کشور «مادر کرد» برای «فراموش شدگان تاریخ» که کردها باشند گریبان
چاک میدهد.
سرانجام اینکه ملیگرائی ایرانی با ملیگرائی کشور نوخاستهای مانند عراق و یا با ترکیه تفاوت
فراوان دارد .این موضوع فرصت دیگری میخواهد تا بیشتر به آن پرداخته شود.
با این توضیحات بنظر میرسد مسئله کرد اگر هم وجود داشته باشد امری کلی و یکپارچه نیست .به
غیر از مسئله یهود که شما ذکر کردید «مسئله شرق» و «مسئله بالکان» هم وجود داشته که
بدبختانه هیچکدام بگونهای صلحآمیز حل نشده و آثار دهشتناک آن هنوز پا برجاست و بنظر
نمیرسد که مدعیان کنونی «مسئله کردها» چنین آرزوئی داشته باشند.
ــ در این اسناد و توسط این مسئولین نقطة تاریخ معینی نیز برای شروع این «مسئله» در نظر گرفته
میشود؛ «جنگ چالدران»! تا جائیکه در آثار تاریخی متعدد و مورد استناد تاریخنگاران مشاهده
میشود ،جنگ چالدران رویدادی است که به کل تاریخ ایران ربط داشته و برای همة ایرانیان معنائی
یگانه مییابد .به ویژه آنکه در تاریخنگاریها و تحلیلهای تاریخ اجتماعی ،سیاسی و فکری اخیر
ایران این جنگ و شکست ایران در آن یکی از نقطه عطفهای مهم سرنوشت ما تلقی میشود،
یعنی نقطة آغاز شکستهای پی در پی ایران در عرصة اندیشه مدرن و پیامدهای آن ،از جمله
اندیشه و تکنولوژی نوین حاکم بر جنگهای جدید که ایران تا آن زمان ـ و شاید هنوز هم ـ از
آنها بغایت غافل بود .باید توجه شود که ما و کردها دو ملت در دو سرزمین نبودیم که در جنگی
مشترک و متحد شکست خورده باشیم ،بلکه این ایران و حکومت آن بود که شکست خورد و ناظر
پیامدهای این شکست یعنی سلطة دشمن بر بخشی از خاک خود گردید .آیا تعبیر سران حزب
دمکرات از این جنگ مبنی بر چند پارچه شدن یک سرزمین ـ «سرزمین کردستان» ـ با توجه به
همة الزاماتی که از نظر مفاهیم سیاسی ،حقوقی ،ملی برای یک سرزمین مطرح است ،درست
میباشد؟
دکترخوبروی ـ مفهومِ مرز و سرزمین یک دولت ،به معنای امروزی آن ،پس از جنگهای سی ساله
اروپا ،با پیمان وستفالی ( )Westphalieوارد حقوق بینالملل شد .بنابراین جنگهای پیش از آن،
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مانند جنگ چالدران که به سال  1514میالدی رخ داده است ،را نمیتوان با معیارهای امروزی تعبیر
و تفسیرکرد .در این جنگ کشور ایران بود که قسمتی از خاک خود را از دست داد .شگفت آنکه هر
دو طرف جنگ ترک زبان بودند .باری ،پیش از آن ،به نوشته حمداله مستوفی ،کردستان مرکب بود
از :همدان ،دینور ،کرمانشاه ،سنه (سنندج) در شرق کوههای زاگرس و در غرب همین سلسله کوهها
مرکب بود از شهرزور ،خفتیان که مجموعا  12والیت بودند .در جنگ چالدران ایران  % 22از
سرزمین کردستان را از دست داد که مساحت آن نزدیک به 398111کیلو مترمربع است بنا به نوشته
یکی دیگر از پژوهشگران ،امیران کردی که با سلطان سلیم سفاک (یا به قول تاریخنگاران ترک
یاووز (به معنای بُرنده و قاطع) متحد شدند در فکر مرز و دولت نبودند بل ،پیامد خونریزیهای شاه
اسماعیل صفوی برای تحمیل مذهب شیعه آنان را وادار ساخت تا از «دست مور در دهن اژدها»
روند .یادآوری این نکته هم الزم است که در زمان سلطنت بایزید دوم ،پدر سلطان سلیم ،عثمانیها
به تبعید جمعی شیعیان آناتولی به یونان پرداختند و در سال  1511شورش شیعیان را با خشونت
سرکوب کردند.
از آن پس امیرنشینهای کرد در ایران در حالت نیمه خودمدیری میزیستند و بنوشته خانم جویس
بلو ،شهرهای بزرگ کردستان ایران مرکز فرهنگی کردها بود .تا سال  1221میالدی والیهای کرد
و یا به قول نیکیتن شاهزادههای فئودال در کردستان حکومت میکردند .از میان رفتن امیرنشین
اردالن با مرکز سنندح (سنه پیشین) در سال  1221هم به دلیل فشار تهران بود و هم ناشی از
ناکارآئی خود امیرنشین.
در کردستان ضرب المثلی شنیدهام که میگویند اعیان زادگان ،پس از مرگ پدر ،بیخیال و دغدغه
به میراثخواری میپردازند و روزی که کفگیر به ته دیگ خورد در جستجوی کهنه قبالهها
برمیآیند .جنگ چالدران جنگی بود در میان دو قدرت در سده شانزدهم میالدی که اثرهای خود را
در زندگی کردها باقی گذاشته است ،اما ،بنظر من چند پارچه شدن کردستان را در پایان جنگ
جهانی یکم صورت گرفته و از این تاریخ است که کردستان فرا مرزی ایران بوسیله چهار دولت
اشغال شد.
در دوران پایانی جنگ جهانی اول ،متفقین برای تامین تقویت نیروهای خود در شرق امپراتوری
عثمانی ،وعدههای بیش از حد به کردها دادند که پس از پیروزی متفقین معلوم شد همه آنها مکر
بوده و برای فریب کردها بوده است.
آنچه را که در کنفرانس صلح پاریس گذشت بخشی از اسباب چینیهای متفقین برای اغوای کردها
و تامین نظرهای آزمندانه متفقین را روشن میکند:
در  12ژنویه  ،1912شریف پاشا بابان ،به عنوان نماینده جامعه کرد دو گزارش از خواستهای کردان
را به همراه یک نقشه از کردستان بزرگ به کنفرانس پاریس تسلیم داشت .در ساعت  11صبح
همان روز بنا به پیشنهاد داوید للوید جرج ( )Lloyd Georgeانگلیسی ،کنفرانس قطعنامهای را به
تصویب رساند که برابر آن با توجه به خشونتهای اِعمال شده از سوی ترکان درباره ارمنیها و
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دیگر مردم ،سرزمینهای ارمنستان ،سوریه ،بینالنهرین ،فلسطین و عربی باید کامال از خاک
امپراتوری ترک جدا شوند .در ساعت  3بعد از ظهر همان روز للوید جرج اظهار داشت که در پیشنهاد
او سرزمین کردستان از قلم افتاده است و باید به قطعنامه اضافه شود .بدینگونه سرزمین کردستان،
بر اساس قطعنامه ،قرار بود که از خاک عثمانی جدا شود .در کنفرانس سن رمو ( )San Remoدر
آوریل 1981و در قرارداد سِور ( )Sèvresبه تاریخ  11آگوست 1981بریتانیا ،قیمومیت بر بینالنهرین
(والیتهای بغداد ،بصره و موصل) دولت فرانسه قیمومیت بر سوریه را به دست آوردند .ماده 28
قرارداد سِور ،تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان سه دولت فرانسه ،بریتانیا و ایتالیا را پیشبینی
کرد که میبایستی در مدت شش ماه ،برای مناطقی از خاک عثمانی که در شرق رودخانه فرات واقع
شده و در آن کردها اکثریت دارند ،برنامه خودمدیری محلی ( )I`autonomie localeرا تهیه کند.
برابر ماده  23همان قرار داد ،دولت ترکیه متعهد شد تا تصمیمهای کمیسیون ماده  28را اجراکند.
توجه داشته باشیم که قرارداد میان ترکیه و متفقین به امضا رسیده و هیچ اشارهای به کردهای
ساکن ایران ندارد .پس از تاسیس کشور عراق بوسیله قیم (همیشگی؟) آن در سال  ،1981برای
خالی نبودن عریضه ،قیم و محجور (دولت عراق) دست به همهپرسی در نواحی کردنشین میزنند که
شمار کمی از مردم در آن مشارکت داشتند و در آن ،پیوستن به عراق نوخاسته به تصویب میرسد.
در سال  ،1988دولت ترکیه موصل را جزو جدا نشدنی از خاک ترکیه دانست .درماه ژوئیه سال
 1983در کنفرانس لوزان ،ترکیه خوار شده بوسیله قرار داد سِور ،پیروزی بزرگی بدست آورد .زیرا
بموجب قرارداد لوزان ،قرارداد سِور بگونة ضمنی نسخ شد و کردها میان چهار کشور سوریه ،عراق،
ترکیه و در قسمتی ازخاک اتحاد شوروی پراکنده شدند .ادبیات «چپ باستانی» به علت وفاداری به
اردوگاه پیشین سوسیالیسم به جای این کشور آخری نام «ایران مظلوم» را میآورد که نه نقشی در
این ماجرا داشت ،نه خاکی را متصرف شده بود و نه تصرف خاکش مورد نظر و طمع فوری بود.
اصطالح ایران مظلوم را از آقای دکتر پورجوادی استاد دانشگاه تهران و مدیر پیشین مجله نشر
دانش وام گرفتهام .راستی اگر عثمانی پیروز میشد و دولت در مهاجرت به تهران بر میگشت چه
اتفاق میافتاد!؟
از سال  1988شورشهای مختلف کردان در سرزمینهای اشغالی شروع شد که نیاز به بررسی
جداگانه هریک از آنها در کشورهای مختلف دارد.
با این مقدمه طوالنی ببینیم تعریف حقوقی سرزمین اشغالی چیست .منابع حقوق بینالملل آن را
سرزمینی میدانند که تمام یا قسمتی از آن ،بیموافقت دولت ملی ،زیر اداره قدرت نظامی بیگانه قرار
گرفته است .اشغال تنها در آن قسمتی از سرزمین مصداق مییابد که در آن قدرت بیگانه مستقر
است و میتواند قدرت خود را بکار ببرد .تعریف دیگری از اشغال در فرهنگ حقوق بینالملل ()1921
از پروفسور ژول بادوانت ( ،)JulesBasdevantرئیس پیشین دیوان دادگستری بینالمللی الهه وجود
دارد که برابر آن اشغال عبارتست از حضور نیروهای نظامی یک دولت در خاک دولت دیگر بیآنکه
آن خاک از این دولت آخری جدا شده باشد.
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با این دو تعریف خواننده آگاه میتواند به خوبی نتیجهگیری کند که سرزمین اشغالی کردستان
کجاست و اشغالگران چه کسانی هستند.
ببینید ،من تصور میکنم اگر به جای بحث در مورد کهنه قبالهها ،به حال و آینده بپردازیم بهتر
است .اما گذشته و حال و آینده را نمیتوان بگونهای مجرد مورد بحث قرارداد رابطه میان آن سه،
رابطه متقابل است .برای آنکه حزب دموکرات کردستان خدمتی به جامعه ایران کرده باشد و در آینده
در معرض تهمت قرار نگیرد ،به جای شعار دادن بهتر است مجمعی از تاریخدانان و جامعهشناسان از
هر گروه و با هر عقیده سیاسی تشکیل دهد تا در باره تاریخ ایران و زندگی اجتماعی اقوام ایرانی
بگونهای کلی و در آن قسمتی که مربوط به کردستان است مطالعه کنند و نظر خود را اعالم دارند.
این کار را باید دولت ایران انجام میداد ،بویژه که اخیرا «خانه اقوام» نیز درست کرده است که
نظریات مسخرهای را مطرح میکند.
هرقدر بحث در این موارد بیشتر شود خطر اوجگیری محلیگرائی و قومگرائی کمتر خواهد بود زیرا از
این دو است که نخست گِتوی قومی و سپس قبیلهگرائی بوجود میآید .و بقول کارل پوپر ،هر چه
تالشِ برگشت به دوران قهرمانی جامعه قبیلهای افزایش یابد تفتیش عقاید ،پلیس مخفی و
گانگستریسمی که صورتکی رومانتیک برچهره دارد افزوده میشود.
ــ مسئولین حزب دمکرات کردستان ـ که خود مدعی سرکردگی و زعامت سایر اقوام ایران در این
مرحله هستند ـ هر چند داعیة تشکیل «کردستان بزرگ» را از دست نمینهند و این ادعا را باز
گذاشته و بازگشت و مطالبة آن را هرآن «حق» خود میدانند ،اما برای آنکه تا آنجا نروند ،قیمت
دیگری میطلبند؛ فدرالیستی کردن ایران ،یعنی تقسیمبندی ایران و ایجاد ایالتهای خودمختار آن
هم بر مبنای قومی ـ زبانی .ترم نسبتاَ جدید فدرالیسم در گنجینة واژگان سیاسی نیروهای ایرانی،
این روزها ورد زبان افراد و جریانهای زیادی شده است .نظر شما در این باره چیست؟ آیا آن گونه
که سران حزب دمکرات کردستان و برخی دیگر از گروهها میگویند؛ اساساً استقرار دمکراسی و
تحقق حقوق اقوام ایرانی ضرورتاً از فدرالیستی کردن ایران میگذرد؟
دکترخوبروی ـ در سال  1377در کتاب نقدی بر فدرالیسم ،نوشته بودم که لیبرالیسم نو و اقتصاد
بازار ایجاب میکند تا از منابع موجود راه ایجاد دولتکها استفاده شود و نظم نوین به نفع کشورهای
جهان سوم نخواهد بود .در آن کتاب آمده است که در سال  1928یکی از احزاب وابسته به جناح
افراطی در آمریکا برای کشور ما قانون اساسی فدرال تهیه کرده است .نسخه آماده و پیچیده شده که
«ایران مظلوم» فقط باید آن را به طوع یا اکراه بکار برد ،بویژه که هم اکنون بسیاری از اعضای
همان جناح بر اریکه ابر قدرتی قرار دارند .بنابراین تعجبی ندارد که بسیاری از پایگاههای اینترنتی
هم میهنان حرف و سخنی درباره فدرالیسم دارند که بسیار خوب و موجه است اگر توام با قلب
واقعیت نباشد .و کنفرانس است که در هر گوشه دنیا برگزار میشود از American Enterprise
 Instituteبگیرید تا حزب سبزهای فرانسه و آقای موریس کاپیتورن ـ نماینده ویژه کمیسیون حقوق
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بشر سازمان ملل متحد که هریک به دلیلی برای «ایران مظلوم» یقهدرانی میکنند .در اینجا نیز
نباید عوامل داخلی را همانگونه که در پاسخ پرسش اول شما گفتم فراموش کرد .بیگانه نقشه آماده
دارد ،همانگونه که در سالهای  84و  85خورشیدی داشت .بیبی سی ،حزب توده و سید ضیاءالدین
طباطبائی هر سه با هم در شیپور میدمیدند تا ممالک متحده ایران بوجود آید.
فدرالیستها و ضد فدرالیستهای ما از جناحهای محتلف چپ و راستند .از چپ باستانی ،تّوابین چپ،
افراطیها و انقالبینمایان و میانههای چپ ،تا ملیگراهای دو آتشه یا راست میانه و منفردان .در
نتیجه تهیه یک برنامه کامل با مشارکت همه این گروهها نه در میان فدرالیستها و نه در بین ضد
فدرالیستها امکان پذیر نیست .تفکیک میان فدرالیستها و مخالفان آنان تنها جنبه تحلیلی
( )Analytiqueدارد نه جنبه وصفی (.)Descriptif
در میان هواخواهان فدرالیسم ،میهنپرستان والیتی فراوانند .یکی از آنان مجموع مساحت کشور
فدرال ،و آن دیگری ،همانگونه که گفتیم به تعداد آنان میپردازد .گوئی اگر مساحت عربستان
سعودی چند برابر سوئیسِ فدرال یا دانمارکِ نامتمرکز است باید به احترام مساحت ،نظام سیاسی این
دو کشور را به صورت سلطنتی قبیلهای در آورد و اسم یک خانواده را بر روی هر یک از این دو
کشور گذاشت! و یا اگر شمارش دولتها برای انتخاب نظام مهم است ،چرا شمار کشورهائی که با
نظام نامتمرکز اداره میشوند ماخذ قرار ندهیم که بسی بیشتر از مجموع کشورهای فدرال و متمرکز
است و مساحت آن نیز زیادتر ،از فرانسه ژاکوبن بگیرید تا سنگال در آفریقا و چین با دومیلیارد
جمعیت.
در خیل موافقان و مخالفان فدرالیسم کمتر دیده شده است که به تاریخ اولین کشور فدرال ،تعریف از
فدرالیسم ،الزامهای آن ،و مکانیسم آن پرداخته باشند .تفاوت مخالفان و موافقان را تحلیلی خواندم از
این جهت که برخی از فدرالیستهای وطنی ،از ایجاد نظام فدرالی ،انحالل یا کاهش قدرت دولت
مرکزی را منظور دارند در حالی که چنین نیست .فدرالیستهای ایاالت متحده آمریکا ،پیش از
کنوانسیون فیالدلفی ،تمرکزگرا و سلطنتخواه تلقی میشدند و ضد فدرالیستها طیف چپ را
تشکیل میدادند .مادیسون ( )Madisonمیگفت حاکمیت در نظام فدرال نه از آنِ دولت مرکزی و نه
از آنِ ایاالت است ،بل ،مِلک طلق مردم است .از این رو ،پس از کنوانسیون قدرت دولت فدرال
افزایش وسیعی یافت که سپس با اصالحیههای قانون اساسی و آرای دیوان عالی این اختیارات
وسیعتر شد .امروزه فدرالیسم همیاری ،که نوع نوینی از فدرالیسم است ،حتی در کشورهای فدرال
پیشرفته اروپا نیز قدرت دولت مرکزی را افزایش داده است.
هواخواهان اروپای فدرال در فکر این هستند که چگونه از هلسینکی تا قبرس را بتوانند با اتومبیل و
کشتی مسافرت کنند و نیازی به تبدیل پول و گذرنامه و تشریفات گمرکی نداشته باشند .در حالی که
از نوشتههای فدرالیستهای وطنی چنین بر میآید که اگر نظام ایلی و قبیلهای حاکم نیست ،دستکم
در الک منطقه قومی و زبانی خود باقی بمانیم .تعیین مرزها قومی ،آن هم تنها با معیار زبان،
پاکسازی قومی را در پی خواهد داشت و در الک قومی فرو رفتن و چشم به بیگانه دوختن ،تکرار
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اشتباه گذشته از سوی رهبران احزاب قومی است .در نتیجه میبینیم که واکنش حاکمان ایران در
برابر این گونه افراد ایجاد رعب و واهمه در دل مردم برای از دست رفتن قسمتی از ایران است که
هر نظام توتالیتری به آن ترس برای ادامه حکومت خود نیاز دارد.
شما میدانید مشغول تهیه کتابی به نام فدرالیسم درجهان سوم (از امارات تا ونزوئال) هستم .نگاهی
به فدرالیسم در جهان سوم ( 12کشور از  84کشور فدرال در جهان) حقایقی را روشن میکند که از
هر دروغی وحشتناکتر است .به عنوان نمونه شمار کودتاها و بازنگریها در قانون اساسی ،فساد و
وضع ناگوار حقوق بشر در برخی از این کشورها شگفتآور است .در پاکستان ،به گفته پرویز مشرف،
مناطقی وجود دارد که در 151سال اخیر رنگ ماموران نظامی را به خود ندیده است .نظام قضائی این
مناطق هنوز بر اساسی قبیلهای است و خانوادهها به خاطر جرم ارتکابی یکی از اعضای خود مجازات
میشوند .این کشور تا کنون کودتاهای متعدد بخود دیده و  17بار قانون اساسی آن از سال  1947تا
کنون تغییر یافته است ،هند 74 ،بار بازنگری در قانون اساسی خود دیده است و فهرست قبایل و
کاستها در پیوست قانون اساسی آمده است .اوضاع «نجسها» که امروزه خود را ( )Daliteمینامند
اسفبار است و مشکل چند گونگی زبان هنوز حل نشده است.
از این شانزده کشور فدرال  18تای آنها در سده بیستم میالدی ،بدنبال استعمارزدائی و یا جنگهای
خانگی نظام فدرالی را برگزیدهاند (قدیمیترین (پاکستان) در سال  1947و آخرین (سربی و منتنگرو)
در سال  8118میالدی) .از این  18کشور  2کشور مستعمره دولت فخیمه بودهاند .کومور گرفتار
چنبره استعمار فرانسه بود و یکی دیگر (میکرونزی) پس از دست بدست شدن میان اسپانیا ،آلمان و
ژاپن گرفتار آمریکا شد .دوتای دیگر (بوسنی و هرزهگوین و سربستان و منتنگرو) را به طنز
سوالنستان میخوانند به اعتبارِ خاویر سوالنا ـ کمیسرامور خارجی اتحادیه اروپا ـ که نقش اساسی در
ملتسازی آن دو کشور بازی کرده است .همه این  12کشور زبان رسمی دارند که شش کشور تک
زبانه هستند و بقیه برای زبانهای محلی رسمیت قائلند 7 .کشور از  18کشور ،ظاهر و باطن،
غیردمکراتند .به استثنای هند و آفریقای جنوبی ،دیگران در حالت شبه دمکراسی بسر میبرند .درباره
هند و آفریقای جنوبی که حرف و حدیث زیاد است .بنابراین به جای بستن گاری به دنبال اسب،
اسب را بدنبال گاری نبدیم .استقرار دموکراسی ارتباطی با فدرالیسم ندارد.
تاریخ کشورهای فدرال نشان میدهد که واحدهای جدا از یکدیگر ،که سپس به هم پیوستند و متحد
شدند (معنای لغوی فدرالیسم) توانستند ،کم و بیش ،از این نظام بهرهبرداری کنند مانند ایاالت
متحده آمریکا و سوئیس .کشورهائی که سابقه تاریخی کشورداری نامتمرکز را داشتند مانند هند و
آلمان نیز توانستند فدرالیسم را در کشورهای خود پیاده کنند .اما در کشوری مانند بلژیک که از
کشورداری متمرکز به فدرالیسم رسید ـ تنها فدرالیسمی که نه پس از انقالب ،نه پس از نیل به
استقالل و نه همراه با خونریزی ـ هنوز نتوانستند از فدرالیسم استفاده کنند و فالماندها از اینکه در
زمانی زیر سلطه فرانسویها قرار داشتند خود را ستمدیده میدانند در حالی که فرانسویان نیز خود از
همان حاکمان متضرر بودهاند .استدالل فالماندهای بلژیک را میتوان به اعتراض احتمالی فارسی
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زبانان ما تشبیه کرد که ترکان را مسئول ستمدیدگی خود ـ آنهم از نوع مضاعفش ـ بدانند زیرا آنان
سدهها بر ایران حاکم بودهاند.
وقتی از یک کشور یکپارچه به نظام فدرالی میرسیم ،واحدهای جزء (ایالت ،کانتون و یا الندر) هر
یک کوشش میکنند تا سهم شیر را به خود اختصاص دهد .در حالی که اگر از واحدهای جزء و
پراکنده به کشوری یکپارچه با نظام فدرالی برسیم ،اختیارات و صالحیتهای دولت مرکزی بیشتر
است و یکی از ترسهای مخالفان فدرالیسم در اروپا همین قدرتگیری دولت احتمالی در اروپای
متحد است.
در پیش اشاره کردم که اُس و اساسِ استدالل فدرالیستهای وطنی وجود قوم بر اساس زبان است و
زبان فارسی به آنها تحمیل شده است .راستی اگر در ایران ممنوعیت بکار بردن زبانهای محلی
آنچنان بود که میگویند ،این همه روزنامه و نشریات محلی یک شبه چگونه بوجود آمده است؟ از
کجا این همه زباندان محلی پیدا شد؟ اگر زبان فارسی برای آموزش اجباری نشده بود چه بر سر
فراریان جنگ عراق و ایران که به نواحی فارس!! نشین مهاجرت کردند میآمد؟ «باشو غریبه
کوچک» خوزستانی چگونه میتوانست با همساالن خود در شمال ایران همبازی شود؟ و راستی اگر
آموزش فارسی اجباری نشده بود نخبگان محلی ما همین قدر با سواد بودند که امروز؟ و سرانجام
اینکه پشت دروازههای کنونی ایران کدام گنجینه از دانش و فرهنگ را سراغ کردهاید که میخواهید
با زبانهای محلی از آن استفاده کنید؟
فرانکو نوشتن سنگ قبر را به زبان دیگری غیر از زبان رسمی کشور ممنوع کرده بود .بیچاره «ایران
مظلوم» برابر قانون اساسی خود زبان رسمی نداشت ،چون بکارگیری زبان فارسی را امری بدیهی
میدانستند .چند نفر از فدرالیستهای وطنی که از روش هند تعریف و تمجید میکنند ،تفاوت
فدرالیسم هند را با فدرالیسم سوئیس تنها در مورد بکارگیری زبانهای مختلف میدانند؟ آیا
فدرالیستهای ما قبول خواهند کرد که  % 21کارکنان دولت فدرال از اعضای گروهی باشد که در
کشور اکثریت عددی هم دارند؟ در سوئیس چنین وضعی برای آلمانی زبانها برقرار است و اگر این
واقع در ایران رخ دهد فریاد ستم مضاعف همه جا را فرا خواهد گرفت.
در سال  1927دولت هند تصمیم گرفت تا زبان هندی را جایگزین زبان انگلیسی کند (برابر قانون
اساسی) ،اما ،حکومتهای محلی جنوب هند :کِراال ،آندهرا پرادش ،تامیل نادو و کارناتاکا ،که از
زبانهای وابسته به خانواده زبان دراویدی استفاده میکنند ،بگونهای دسته جمعی با این کار مخالفت
کردند که به شورشهای خونینی انجامید و سبب استعفای بسیاری از مقامات دولت فدرال و
حکومتهای محلی نامبرده شد .علت مخالفت حکومتهای محلی جنوب هند ،با برسمیت شناختن
تنهای زبان هندی ،این بود که آن را تحمیلی از سوی دولت فدرال میپنداشتند .از این رو ،ترجیح
میدادند که از زبانهای محلی خود و از زبان انگلیسی که تعلق به قومی خاص ندارد استفاده کنند.
همه دانشگاههای هند ،نیز با این عمل دولت مخالفت کردند و سرانجام دولت مجبور به عقب نشینی
شد و زبان انگلیسی را به عنوان یکی از زبانهای رسمی محفوظ نگاهداشت .هم اکنون در چهار
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منطقه هند که از ایاالت متعددی تشکیل میشود چهار روش مختلف برای مکاتبه با دولت مرکزی
وجود دارد و مدارسی وجود دارد که آموزگار و شاگردان به یک زبان سخن میگویند ،کتابهای
درسی به زبان دیگری است و آخر سر اینکه در خانه کودکان به زبان دیگری صحبت میکنند .که
ذکر جزئیات آن فرصت دیگری میخواهد.
در میان کنفرانسهائی که برای برقراری فدرالیسم در ایران برگزار شده است چهار منطقه کشور را
به عنوان مرکز بحرانها انتخاب کردهاند که عبارتند از کردستان ،خوزستان ،بلوچستان و آذربایجان.
نمونه سومالی شاید بتواند به فدرالیستهای ما کمک کند تا متوجه آنچه را که در دنیا میگذرد
باشند .این کشور در سال  ،1991بدنبال جنگهای داخلی تیرههای مختلف از هم پاشیده شد و
سپس جنگبارگان به جان هم افتادند و کشور را به چند پاره تقسیم کردند و هر یک قسمتی را از آنِ
خود کردند .از آن زمان تاکنون ،همه اقدامها برای برقراری صلح در این کشور ،مانند مداخله نظامی
سازمان ملل متحد ،بوسیله آمریکائیان و  13کنفرانس صلح بوسیله سازمانهای گوناگون بینالمللی
همه به شکست انجامید .مصلحین خیراندیش سومالیائی در سال  ،8115دولت فدرال موقتی تشکیل
دادند اما نه در خود سومالی ،بل ،در نایروبی پایتخت کشور کنیا .این دولت موقتی ،پارلمانی موقت
نیز دارد که اعضای به اصطالح کابینه را تعیین کرده است .برای تشکیل هر دوی این نهادها دو
سال وقت صرف شد و در این میان پنجاه هزار نفر از مردم سومالی به علت سونامی بیخانمان شدند
و از آب آشامیدنی و خوراک محروم شدند .برای رفتن به سومالی این دولت ،احتیاج به کمک دارد،
همسایهها یاری کردند و اتحادیه آفریقا حاضر شده است نیروهائی به آن کشور بفرستد تا حافظ صلح
و جان افراد این پارلمان غیر انتخابی و دولت منصوب آن باشند .قرار است که این دولت در ماه
آوریل  8112در سومالی به کشورداری آن هم بصورت فدرال بپردازد .پارلمان فدرال بر اساس چهار
و نیم ( )5/4برگزیده شدهاند .به این ترتیب که چهار تیره هر یک  21نماینده و یک تیره دیگر 31
نماینده در این پارلمان دارند .با این توضیح که سومالی از لحاظ قومی تقریبا یکدست است .این
پارلمان در ماه اوت  8114در پایتخت کنیا تشکیل شد و تقسیم قدرت نیر بر اساس تیرههاست.
چه کسی چنین فدرالیسمی را میخواهد؟ .اگر آب نمیآوریم ،دستکم ،کوزه را نشکنیم .مبارزه با
جهل و خرافات از طریق ملی و همگانی سامان میپذیرد نه اینکه هر یک به گوشهای فرا روند و
دنبال حقوقِ ویژه خود باشند .پس از استقرار دموکراسی است که میتوان حقوق و «منافع مخصوصه
هر ایالت و والیت» را روشن کرد .آرمانخواهی وقتی مثبت است که در جهت منافع همگانی باشد.
امروزه ،با این شعارها و خواستها ،آرمانهای محلی در برابر هدف ملی قرار گرفته است .تا «من و
تو ما نشویم».
آقای دکتر صدرالدین الهی ،که تا کنون بختِ دیدن ایشان را نداشتهام ،در یک گفتگوی تلفنی از
ماجرای دیدار روانشاد قاضی محمد با پدرش در تهران یاد کرد .هنگامی که مرحوم پدرِ دکتر الهی به
قاضی محمد اعتراض میکند که این بساط جمهوری در داخل یک کشور سلطنتی چیست؟ قاضی
محمد به کنار باغچه میرود و مقداری خاک بر میدارد و به سر خود میریزد که آقای الهی خاک بر
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سرم کنید اگر قصد جدائی از ایران را داشته باشم .امروزه باز هم داریم همان اشتباهات را تکرار
میکنیم .تجربه قیامهای داخل کشور ما نشان میدهد که هیچ قیام محلی به تنهائی و بییاری ملت
ایران موفق نشده است .قیام را به معنای کلی آن بکار گرفتهام که شورشهای ایلی را نیز در بر
میگیرد.
سخن آخر اینکه بیائید خودمان باشیم ولی با هم باشیم .بیائیم از این دشمنیهای فرضی و
پیشداوریهای غرضی دست برداریم .آیا مردم امروز ایران باید تاوان گذشته را بپردازند؟ آیا آنطور
که مینویسند همه پارسی زبانها ستمگرند و میخواستند به دیگران ستم مضاعف روا دارند؟ با
مطرح ساختن قوم و اقلیت از خود پرسیدهاید که جوان خراسانی ،گیالنی و یا مازندرانی و فارسی از
خود خواهد پرسید پس من که هستم و چرا این احزاب پیشرو در فکر من نیستند و تنها به کردان و
دیگر قومها توجه دارند.
بیائیم در این نکته تردید نکنیم که حقیقت در انحصار هیچ فرد یا گروهی نیست.
نمونههائی از تمرکز زدائی در کشورهای مختلف نشان میدهد که از یک سو ،هر یک از کشورها
روش ویژهای را برای ایجاد ساختار نامتمرکز خود برگزیدهاند و از سوی دیگر در هیچ یک از این
کشورها ،با گزینشِ ساختار نامتمرکز ،خطرجدی برای وحدت ملی و یکپارچگی سرزمینی ایجاد نشده
است .کارآئی ساختار نامتمرکز ،بستگی تام و تمامی به ساختار دولتها ،نظام دموکراتیک و فرهنگ
سیاسی مردم دارد .در کشور ما ،که فرهنگ ملی آن ترکیبی از همه فرهنگهای قومی است،
گوناگونی قوم ـ فرهنگی ،غنای فرهنگ ملی را موجب شده که امتیازی بزرگ برای ملت ماست و
باید ارج آن را شناخت .آنچه را که ما نیازمندیم عبارت است از نفی و طرد هر گونه تفکر سلطه
جویانه ،خواه از سوی طبقه یا قوم ویژهای باشد و یا از سوی صنفی از اصناف .و آنچه را که باید
ایجاد کنیم عبارتست از حاکمیت مردم از راه انتخابات آزاد و کنترل قدرت با ایجاد نهادهای
غیردولتی مانند انجمنهای محلی برای برقراری دو اصل :دخالت و مشارکت ـ نظارت و مخالفت
برای همه مردم .به این ترتیب دموکراسی میتواند همگان را به احترام هر چه بیشتر گوناگونیها
وادارد.
ــ ما امیدواریم بتوانیم در شمارة ویژه به مناسبت صدمین سال انقالب مشروطه ـ که سخت مشتاق
انتشار آن هستیم ـ در بارة قانون «انجمنها ایالتی و والیتی و دستورالعمل حکام» مصوبة مجلس
اول مشروطه به عنوان جای پائی برای استوار ساختن گامها و بعد برداشتن گامهای جدید بر مبنای
تاریخ ایران با شما به گفتگو بنشینیم .اما مقدمتاَ لطفاَ بفرمائید ،آیا میتوانیم با تکیه بر تاریخ خود ،با
الهام از آرمانهای آن انقالب ،با تکیه به آنجای پا ،راهی برای خودمان بیابیم که در انطباق با میثاق
جهانی حقوق بشر باشد؟
دکترخوبروی ـ مدرنیته در مرحلهای از فرآیند خود ایجاب میکند که به سرچشمههای فرهنگی هر
چند دور اندیشیده شود .اروپای دوره رنسانس به دوران یونانی ـ رومی خود اندیشد و از آن مایه
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گرفت ،برای چه ما نتوانیم از پیشینه تاریخی نامتمرکزِ اداره کشور و از راهحلهائی که پدران
بنیانگذار قانون اساسی پیشین ـ بیآنکه بخواهیم از کل آن قانون دفاع کنیم ـ آفریدهاند سرمشق
بگیریم؟
تاریخ سده بیستم میالدی و فروریزی دژ کمونیسم بخوبی نشان داد که دولتها ،هر قدر هم که
قوی باشند ،قادر به هویتسازی ملی نیستند .آنچه را که دولتهای خودکامه به مردم تحمیل
میکنند و میخواهند آنان را یکدست و همآهنگ در آورند ،دیر یا زود ،ویران شده و اقوام و ملتهای
مختلف هر یک به اصل خود باز خواهند گشت.
حوادث شبه جزیره بالکان نمونهای از تحمیل دولت خودکامه و برگشت به اصل است .به همین
دلیل ،در کشورهای تاریخی که همزیستی اقوام سابقهای چند هزار ساله دارد نمیتوان از استعمار
داخلی و ستم مضاعف سخن داشت ،زیرا نظامهای خودکامه به همه ستم روا میدارند و به قدرت
رسیدن آنان به معنای توانمندی قوم ویژهای نبوده و نیست .در این گونه کشورها ،اراده مشترک و
قبول سرنوشت مشترک ،اقوام مختلف را با همه گوناگونیها در زبان و آداب به همدیگر پیوند
میزند .این مقوله ،بخوبی در مورد ایران صادق است که در آن قومهای ایرانی با همدیگر نقش
اساسی خود را از آغاز تاریخ ایفا کردند و بنیان ملتی به نام ملت ایران را گذاشتند.
گفتنی است که هیچ بخشی از بشریت ،قواعدی را که قابل اجرا برای همه باشد در اختیار ندارد و
غیرقابل تصور است که بشریت در دامِ زندگی همسان و هم شکل غرقه شود از این روی ،بنظرم
خودمدیری راهی است به سوی دمکراسی مشارکتی که همگان متعهد به تحقق و برقراری آن در
کشورمان هستیم.
تجربه جوامع دموکرات و آزاد نشان میدهد که تحقق آزادی و تضمین آن ،جامعه را به انشقاق و
تشکیل خرده اجتماع نمیکشاند ،بل ،راهی به دیار همزیستی و همیاری میگشاید و بنا به گفته ادگار
مورن جامعهشناس فرانسوی ،یگانگی چند گونه ( )Unité multipleبوجود میآورد .برعکس در
جوامعی که دگراندیشی جرم تلقی میشود ،راه تبادل فکری و بهزیستی اجتماعی مسدود میگردد و
حاکمان با سرکوبگری در پی یگانگی و یکپارچگی میروند که گروههای گوناگون آن را
برنمیتابند .به دو نمونه تجربه کشورهای دموکرات اروپائی بنگریم :در ایتالیا ،دولت همه خدمات
سازمانهای دولتی را حذف و آنها را به منطقهها واگذاشته است .اما مردم این کشور ـ به استثنای
برخی گروهها ـ نه خود را فدرال میخوانند و نه هوادار جدائی از کشور هستند .زیرا برای شناخت و
برسمیت شناختن ویژگیهای قومی و یا ملی ،ابزارهای حقوقی گوناگونی را میتوان بکار گرفت
بیآنکه این امر موجب تنش در داخل یک کشور شود.
نمونه دیگر اسکاتلند ،پیش از تغییرات سال  1997است که در آن زمان هیچ گونه صالحیت و اختیار
قانونگذاری را نداشت ،اما ،دولت انگلیس ،با به رسمیت شناختن پارهای از نهادهای این منطقه مانند
کلیسای ویژه ،نظام قضائی جداگانه و غیره ،وفاداری اسکاتلندیها را بخود تضمین کرد .در فرانسه
نیز مقررات مشابهای برای منطقه آلزاس و لرن وجود دارد .ایجاد این گونه نهادها و یا برسمیت

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

461

شناختن نهادهای منطقهای ـ بویژه در کشورهای انگلو ساکسون ـ را برخی از پژوهشگران
دموکراسی همگامی ( )Consociational democracyنامیدهاند .منظور آنان از این روش عبارتست از
مجموعهای از ساز و کارها و سامان دادنهای نهادی در کشوری مرکب از جامعههای گوناگون که
اجازه زندگی مشترک صلحآمیز را به مردم میدهد در برابر بحران کنونی که گریبان حاکمیت
انحصاری و فراگیرِ ملتهای جهان را گرفته است ،باید روابط دیگری در داخل کشور میان نواحی
مختلف ایجاد کرد.
نه تنها برای مقابله با طرحهای مداخله جویانه ،نه تنها برای حفظ هویت غنی که تعلق به ملت ایران
دارد ،نه تنها برای پاسخگوئی به اغراقهای محلیگرایان ،بلکه برای بهروزی و تفاهم ملی باید به
چارهاندیشیهای گوناگونی دست یازید و بنظر من که نه ضرس قاطع است و نه شرط بالغ:
برای داشتن ایرانی آزاد و مستقل که بر اساس :احترام به حیثیت بشر ،آزادی ،دموکراسی ،برابری و
حقوق جهانی بشر پایهگذاری شده باشد ،افزون بر تغییراتی که الزمه هر قانون کهنی است ،برای
جلوگیری از هر گونه مداخله بیگانگان و تشویق مشارکت فعاالنه مردم ،باید بپذیریم که واگذاری
قدرت تصمیمگیری و اجرا به استانها (ایاالت) ،شهرستانها (والیات) و دهستانها (بلوکات) ـ
روشهائی که راههای کلی آن به وضوح در قانون اساسی پیشین و قانون انجمنهای ایالتی و والیتی
وجود دارد ـ میتوان به خودمدیری واقعی رسید و از خطر تفرقه رهائی یافت.
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فصل سوم :ایران در کانون اندیشهی مدرن

مجلس اول و اهمیت
"قانون انجمنها و تشکیالت ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام"
دکتر محمدرضا خوبروی پاک
مرداد 1325
ــ ما در گفتگوی پیشین خود از شما قول گرفتیم که در این شمارة ویژه ،به مناسبت صدمین سالگرد
انقالب مشروطه« ،قانون تشکیالت ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام» مصوبة مجلس اول
مشروطه را مورد توجه قرار دهیم و بدان به عنوان یکی از تجربههای تاریخی خود ،آنهم در
گذشتهای نه چندان ،دور نظر بیافکنیم.
لطفاً در آغاز این گفتگو بفرمائید؛ تحت چه شرایط اجتماعی و در سایة چه اولویت سیاسی نخستین
نمایندگان ملت ایران حتی پیش از آنکه به تکمیل قانون اساسی مشروطیت و تدوین متمم آن
بپردازند ،به بحث و تدوین و تصویب مجموعهای مشتمل بر چهارصد و سی و دو ماده تحت عنوان
«قانون تشکیالت ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام» پرداختند؟
خوبروی ـ پیش از پاسخ به پرسش شما ،اجازه دهید تا توضیح کوتاهی را برای اگاهی بیشتر
خوانندگان بدهیم .در مجلس دوره یکم ،پس از تصویب قانون اساسی در  2دی ماه 31( 1825
دسامبر  )1912دو قانون در مورد اداره ایاالت و والیات تصویب شد:
نخستین آنها ،قانون انجمنهای ایالتی و والیتی بود که پیش از تصویب متمم قانون اساسی
(درتاریخ  15مهر  1822و  2اکتبر  ،)1917در  2خرداد  82( 1822می )1917تصویب و توشیح شد.
سپس قانون تشکیالت ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام در  12آذر 11( 1822دسامبر )1917
تصویب و توشیح شده است.
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به این ترتیب مالحظه میکنید که در آغاز قانون انجمنها را تصویب کردند و سپس تشکیالت آن را
با دستورالعمل برای حکام به تصویب رساندند .نمایندگان دوره نخست مجلس ،آن چنان تشویش و
دغدغهای در اداره مملکت و جلوگیری از تعدیات حکام داشتند که پس از تصویب قانون اساسی 51
مادهای و پیش از نوشتن متمم در صدد تنظیم امور والیات بر آمدند.
میدانید که حقوق عمومی نوین ،محصول دوره روشنگری اروپا در سدههای هفدهم و هیجدهم
میالدی است .فیلسوفان این دوره مانند جان استوارت میل ،روسو ،جان الک ،اسپینوزا ،مونتسکیو و
دیگران کوشش فراوانی بکار بردند تا حقوق و تکالیف مردم در برابر دولت را مشخص کنند.
یکی از رشتههای حقوق عمومی ،حقوق اداری است .که به بیان خدمات عمومی در داخل یک کشور
میپردازد و قواعد رابطه نهادهای دولتی با مردم را روشن میکند .اگر دولت شخصیت حقوقی مرکب
از اشخاص حقوقی حقوق عمومی بدانیم؛ وظیفه دیگر حقوق اداری روشن کردن و تبیین قواعد
همکاری میان این اشخاص حقوقی است .بنابراین هدف حقوق عمومی تنظیم روابط مردم با دولت و
نهادهای دولتی و نهادها با یکدیگر است.
ایرانیان اگرچه آغازگر بنای امپراتوری جهانی ،شامل اقوام و ملیتهای گوناگون بودند؛ اما در آن
امپراتوری ،همانند دیگر کشورهای آن زمان ،به حقوق فرد در برابر حاکمان توجهی کمتر مبذول
میشد .در امپراتوری ایران ،برقراری مقررات مربوط به اداره و همزیستی مسالمتآمیز اقوام امری
الزامی بود .مدارک و اسناد باقی مانده از تاریخ ما ،حاکی از نوعی توجه به حقوق جمعی اقوام و ملل
گوناگون است .ساختار قبیلهای جامعه ایرانی ،همراه با تفکر رعیت بودن فرد ،اعتقاد دینی حاکم بر
جامعه ،فرضِ الهی بودن قدرت سروران ،و استمرار حکومت استبدادی از دالیل عدم رشد حقوق
عمومی در ایران است .با این همه روش کشورداری و تقسیمات کشوری پیشینهای دراز در ایران
دارد .بیسبب نیست که اصطالح ساتراپی و ساتراپ در فرهنگهای غربی وارد شده است که نشانی
از دیرینگی تقسیمات اداری نامتمرکز در کشور ما دارد.
از دیدگاه سیاسی ،نقطه مشترک در تاریخ ایران ـ پیش و پس از حمله تازیان ـ ساختار دولتی است
که با تغییرات اندکی از زمان هخامنشیان تا پایان دوره قاجاریه پابرجا بود.
قانونخواهی در ایران ،از دورترین زمانها با نامهای برجستهای چون بزرگمهر ،عمیدالملک ابونصر
کُندری ،خواجه نظامالملک طوسی ،خواجه نصیرالدین طوسی و بیهقی آغاز شد و سپس به دوران
نوین رسید که من آن را تداوم دبیری در ایران مینامم.
از سده هژدهم میالدی ،در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر به حقوق اداری توجه میشود
به این خالصه که:
فرمان تاسیس شورای دولتی از سوی ناصرالدین شاه در سال  1837خورشیدی ( 1252م)؛
منشور مصلحت خانه آذر( 1832نوامبر)1259؛
قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت خانههای ایران ،در  119ماده در اردیبهشت  81( 1851می)1271
به همراه دستورالعملی به نام «تحدید حدود فیمابین حکام و رعیت»؛
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نخستین طرح رسمی قانون اساسی ،بنا به نوشته آدمیت ،مبتنی بر ده اصل در  1851خورشیدی (ه
)1278؛
الیحه تشکیل دربار اعظم که از آن به نامهای «مجلس شورای دربار»« ،مجلس وزرای مسئول»
«هیئت وزرا» یا دارالشورای کبری نیز یاد کردهاند در  3آبان  84( 1851اکتبر )1278؛
دستورالعمل همین طرح به نام «دستورالعمل کارگذاران دولت و قرار مشاورات مجلس دربار اعظم»
در برابر با  11فروردین 31( 1858مارس)1273؛
کتابچه تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه ایران در  1858خورشیدی ( 1274میالدی)
دستورالعمل حکام در سال  1822خورشیدی ( 1227میالدی).
مالحظه میکنید که در مدت  89سال  9فرمان ،طرح و دستورالعمل برای خدمات عمومی و قواعد
رابطه نهادهای دولتی با مردم تهیه شد.
تعدیات حکّام و بهبود اداره کشور را میتوان از علل اساسی وضع چنین مقرراتی دانست .در مورد
تعریف حکّام ـ به نظرم میرسد که باید به معنای عام آن یعنی هم حاکم عرفی منصوب از شاه و
هم به حاکمان شرع توجه کرد .زیرا تعدی اینان دستکمی از تعدی حکّام عرفی نداشت.
در منشور مصلحتخانه ،هر چند که در فرمان شاه ،شاید برای نحستینبار ،از واژه ملت استفاده شد؛
اما ،مصلحتخانه حق گفتگو در امور «پولیطیکیه» را نداشت .از جمله تکالیف این نهاد ،مذاکره در
«اشاعه عدل و انصاف و رفع بواعث ظلم و اجحاف» بود .اشاعه عدل و انصاف برعهده حاکمان به
معنای عام آن بود (حکام عرفی یا نمایندگان دولت و حکام شرعی) ولی هر دوی آنان به صورت
«بواعث ظلم و اجحاف» در آمدند .احکام ناسخ و منسوخ حاکمان شرع مانند مالعلی کنی ،آقانجفی
و شفتی و عریضههای متعدد مردم در این باره شاهد تعّدی و آز مالاندوزی آنان است« .تعلیقه» یا
دستورنامه سپهساالر در سال ـ  1851خورشیدی (1271م) و سپس قانون تنظیماتِ وی ،سبب شد
تا بگفته خود او این «روسای ملت» فتنهها بر انگیزند و در این فتته هر دو دستة «بواعث ظلم و
اجحاف» یعنی هم حاکمان و هم مالیان با هم همکاری داشتند.
در مرحله شروع جنبش مشروطیت وضعیت نابسامان اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی و فرهنگی مردم
را به تنگ آورده بود و آنان خواستار رسیدگی بوضع حقوقی و امنیتی خود شدند .آغاز جنبش
مشروطیت را میتوان از سال  1824خورشیدی ( 1915میالدی) با مهاجرت ،معروف به هجرت
صغری ،دیندانایان و مردم به شهر ری دانست .مهاجران درخواستهای خود را در هشت بند اعالم
کردند که بند  4آن «بنای عدالت خانهای در تمام شهرهای ایران برای جلوگیری از ستمگریهای
حکّام» بود.
پس از تنش و کشاکشی که میان مردم و دستگاه حکومتی رخ داد؛ مظفرالدین شاه ،فرمان اول مورخ
دی ماه  )1915( 1824را صادر کرد که در آن ایجاد عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع ...و
تعیین حدود و اجرای احکام شریعت پیشبینی شده بود .این فرمان اگر از سوی مردم پذیرفته
میشد ،دست دیندانایان را از بسیاری امور کوتاه میکرد و شاید نوزائی مذهبی ایران آغاز و راه
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ایجاد نظام حقوقی نوین در ایران فراهم میشد؛ زیرا این گام نخست برای دولتی شدن عدالت و
قانونی کردن احکام شرع بود .بدین سبب دیندانایان رمیده شدند و به تحریک مردم پرداختند که
مهاجرت کبیر به قم و بستنشینی را پیش آورد .شاه مجبور به برکناری صدراعظم و صدور فرمان
معروف به فرمان مشروطیت مورخ  13مرداد  1825برابر  5اوت  1912شد .در این فرمان ذکری از
«عدالتخانه دولتی» نشده و آمده بود که:
«مجلس شورای ملی از منتخبین از شاهزادگان ،علما ،قاجاریه ،اعیان و اشراف ،مالکین ،تجار و
اصناف به انتخاب طبقات در دارالخالفه تهران تشکیل و تنظیم شود که در امور دولتی و مملکتی و
مصالح عامه مشاوره و مداقّه الزمه را به عمل آورده و به هیئت وزرای دولتخواه ما در اصالحات...
اعانت و کمک الزم را بنماید ...به عوناله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح
و به اصالحات الزمه و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید»
دیندانایان برای بار کردن بارِ سنگینِ فقه به قطاری در حال حرکت ،که به قول سهراب سپهری
«سیاست میبرد» ،باز به تحریک مردم پرداختند تا اعتراض کنند .از این روی ،سه روز پس از این
فرمان ،شاه مجبور به امضای مکّملی برای فرمان خود شد که در آن از منتخبین ملت نام برده شده
و سپس خواسته شده بود تا «فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسالمی موافق تصویب و امضای
منتخبین ،بطوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند که به شرف
عرض و امضای همایونی ما برسد »...مالحظه میکنید که چگونه مجلس شورای ملی به مجلس
شورای اسالمی دگرگون شد و از این پس قطار مشروطیت با بار سیاست و فقه ،باز هم به قول
سپهری« ،چه سنگین میرفت» .شروع دعوای مشروعه و مشروطه را هم باید از این تاریخ دانست.
با همه اینها ،پدران بنیانگذار قانون اساسی هشیارتر از آن بودند که تنها به نص و متن فرمان شاه
اکتفا کنند .تطبیق فرمان مظفرالدین شاه با اصول  15و  12قانون اساسی گویای آگاهی نمایندگان
است .در این دو اصل تهیه کنندگان قانون اساسی صالحیت و اختیارات مجلس را بسیار بیشتر از
آنچه در فرمان شاه بود گسترش دادند و در همه قانون اساسی نه نامی از دین و مذهب رسمی برده
شده و نه مجلس را اسالمی خواندند.
با این توضیح میتوان گفت نمایندگان دوره اول مجلس ،هم از مکر برخی از مالها و هم از
تحریکات حکّام عرفی بیمناک بودند و میبینیم این بیم و هراس نه بیدلیل بود و نه تازگی داشت.
از این رو لزوم تنظیم اصول اداره ایاالت و والیات را احساس میکردند .از قرینههای این بیم و
هراس میتوان اختصاص دادن سرفصلی ویژه برای انجمنها دراصول  91تا  93متمم قانون اساسی
را ذکر کرد .پدران بنیانگذار برای استحکام بیشتر قانون انجمنهای ایالتی و والیتی آن را در متمم
قانون اساسی نیز آوردهاند تا از حالت قانون عادی خارج شده و حاکمان نتوانند به میل خود آن را
تغییر دهند .از اینرو میتوان گفت قانون انجمنهای ایالتی و والیتی و آوردن آن در متمم قانون
اساسی تالشی بود برای تشکیل چارچوبی منطقی و قانونی برای مشارکت مردم در سرنوشت خود با
توجه به پیشینه تاریخی آن .زیرا در جامعه سنتی مانند ایران ،احساس تعلق به قوم و قبیله و والیت،
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بیش از احساس ملی ـ که تازگی داشت ـ بود .هم اکنون نیز با توجه به خوار انگاشتن ملت و
ملیگرائی و جانشین کردن امت به جای آنها چنین احساسی قویتر نیز شده است.
ــ در تاریخ ایرانزمین ،به ویژه از آغاز نظام فرمانروائی قبیلهای ،همواره آن بنیانگذاران و یا
فرمانروایانی که قادر به استحکام یک حکومت مرکزی قدرتمند و بازآفرینی وحدت و یکپارچگی
سرزمینی و سیاسی شدند ـ امری که تنها با قدرت شمشیر روی میداد ـ در حافظه تاریخی ایرانیان
به نیکی از آنان یاد میشود .صرفنظر از اینکه آن «فرزند شمشیر» به بهای چه درجهای از
ویرانگری ،خونخوارگی ،رنج و االم انسانی به این مقام نائل آمده باشد .و برعکس یادآوری فروپاشی
سلسلهها که با جداسری و نافرمانی سران قبایل و طایفهها و آشوب و از همپاشیدگی شیرازهها همراه
میشد ،هیچگاه خوشایند و خالی از درد نبوده است .زیرا برای ما وحدت سیاسی و یکپارچگی
سرزمینی جلوهای از تداوم تاریخی کشور و بقای ملتمان بوده است.
اما در تحقیقات و بازنگریهای اخیر اندیشمندان ایرانی زاویة نوینی بر این امور گشوده شده است،
مبنی بر اینکه چنین وحدت و یکپارچگی سرزمینی و سیاسی با همة اولویت و اهمیتش ،اما همواره
آئینة تمامنما و جلوة کاملی از وحدت ملیامان که شالوده آن بر تنوع و چندگانگی آئینی ،فرهنگی و
دینی است ،نبوده است .آنها بعضاً حتا ریشه دوگانگی و بیگانگی میان دولت و ملت را در عدم توجه
به این چندگانگی در ایجاد وحدت سرزمینی ،سیاسی و ملی میدانند .نظر شما در این باره چیست؟
خوبروی ـ درباره حافظه تاریخی ،پرسشهای فراوانی هست مانند :آیا باید تنها به تاریخنگاریهای
رسمی قناعت کرد و یا اینکه تغییر اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی و برخورد نسلهای متفاوت از
یک حادثه تاریخی را در نظر داشت؟ حافظه تاریخی برخی ،از تاریخ بافیهای شرقشناسان
شورویائی سیراب شده است که روش تفکر طبقاتی را درباره تاریخ دوره معاصر ایران نیز به کار
میگیرند .برخی دیگر تاریخنگاری رسمی و شمار کمی هم شاید از مکتب آنال ( )Annaleاستفاده
میکنند .کدام یک از آنان را باید مرجع قرار داد آنچه را که به ما در تاریخنگاری رسمی گفتهاند
سرگذشت پادشاهان و وقایع بود؛ تصور نمیکنم در ذهن ایرانی امروزی نادرشاه همان پایگاهی را
داشته باشد که در ذهن ایرانی معمولی دارد .اخیرا مقالهای در یکی از پایگاه اینترنتی خواندم که
نادرشاه را مسبب نفرت هندیها از ما و باعث از دست دادن یک میلیارد پارسیگوی در هندوستان
دانسته بود .بنابراین حافظه تاریخی یکدست و بستهبندی شده یکنواخت وجود ندارد.
تصور میکنید که مثال مردم ایران در هجوم تازیان به ایران از وحدت سیاسی ساسانیان و روش اداره
کشور و یا از یکپارچگی ایران آگاه بودند؟ آیا مانند امروز از اصل حقوقی تداوم دولتها مطلع بودند؟
به نظرم ما داریم با معیارهای امروز گذشته را ارزیابی میکنیم ،که در این کار خیلی هم استادیم .تا
آنجا که گفته شد که سلطنت ،دو هزار و پانصد سال ما را از دموکراسی محروم کرد و یا اینکه دو
هزار و پانصد سال است ما مستعمره آمریکا هستیم .در سدههای پیشین با کمبود راهها و دیگر
وسائل ارتباطی هرشخص به منطقه و قوم وابستهاش میاندیشید .مفاهیمی نظیر دولت و ملت آن
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چنان که هست بوجود نیامده بود .از این روی ،احساس جمعی مردم پیوند قومی و فرقهای بود نه
ملی و میهنی .که در پاسخ اول هم اشاره کردهام .اما بیتوجهی به تاریخ نیز روش و مذهب مختار
فریفتگان قدرت است؛ همان گونه که نظامهای ایدئولوژیکی (مذهبی یا غیر آن) از تاریخ استفاده
ابزاری میکنند .از این رو باید به تاریخ واقعی توجه کرد؛ تنها از این راه است که آگاهی ملی بوجود
میآید آن هم نه بر اساس نام افراد و یا حوادثی منتزع از مجموع اوضاع و احوال .نکته دیگر آنکه
اتفاقهای تاریخی اگر بگونة قاطع ویژگیهای فرهنگی و یا زبانی مردمی را تغییر ندهد امری درجه
دوم است .افزون بر آن فراموش نکنیم که هیچ تمدنی با جنگجویان آعاز نمیشود.
امروزه ،در تحلیلی استوار بر جامعهشناسی میتوانیم بگوئیم طرح آغازی بافت اجتماعی ملت ایران در
ایران باستان بوجود آمده است .پس از «دو قرن سکوت» ،از تشکیل حکومت صفاریان در سال 847
هجری تا تاسیس دولت صفوی در سال  915هجری ،ایران از داشتن حکومت مرکزی محروم بود.
اما ،هریک از فرمانروایان ،خواه ایرانی و یا غیر ایرانی ،در حالی که تنها بر بخشی از ایران حکومت
میکردند خود را پادشاه ایران میخواندند و این نشان دهنده این بود که اگر هم ایران را میشناختند
آن را منحصر به منطقه و حکومت خود میدانستند.
با روی کار آمدن صفویان ،با همه مصائبی که مردم تحمل کردند نوعی بازاندیشی تاریخی صورت
گرفت و ترکیبهای نوینی از واژه ایران در متون تاریخی ما پیدا شد مانند« :ایران مدار»« ،دولت
ایران»« ،فرمانروای ایران»« ،اهل ایران»« ،ممالک ایران» و «بالد ایران» و «کشور ایران» دولت
صفوی را با توجه به سه نهاد کلیدی یعنی دستگاه دیوانی مرکزی ،حکومت ایالتها و ارتش باید
ارزیابی کرد .در سده هفدهم میالدی تمرکز اداره امور آغاز شد و یکی از عناصر اصلی در فرآیند
تمرکز آن بود که ممالک یعنی ایالتهای کشور ،که توسط روسای قزلباش اداره میشد ،به خاصه
یعنی ایالتهای سلطنتی تبدیل شدند و مستقیما ماموری از طرف دولت مرکزی برای اداره آنها
گسیل میشد .در درازای سده نوزدهم میالدی ( 1179تا  1879ش) ،نهادهای دولتی رشد کرد و به
صورت نوینی در آمد ،حکام و والیان در آغاز از میان خانوادهها و قبایل بزرگ برگزیده میشدند و
تعداد زیادی از شاهزادگان قاجاری به این مقام منصوب شدند .این حکام از خودمدیری گستردهای در
قلمرو خویش برخوردار بودند.
جنبش مشروطیت ،جنبه سیاسی و فلسفی دولت ایران را به انجام رسانید :جنبه سیاسی به معنای
تشکیل دولت نوین و جنبه فلسفی به معنای مشروعیت بخشیدن به آن از راه تهیه و تصویبِ میثاقی
اجتماعی به نام قانون اساسی .در این نکته با شما و اندیشمندان دیگر موافقم که وحدت ملی ما
براساس «تنوع و چندگانگی» قرار دارد .میتوان گفت که در کشورهای تاریخی نوعی ملیگرائی
بومی و کهنسال وجود دارد که باملیگرائی «وارداتی» ـ مانند «دولت وارداتی» در کشورهای نوپا ـ
متفاوت است .ناسیونالیسم کشورهای نوخاسته بر اساس ساختن هویت ملی به جای هویتهای
محلی و قبیلهای قرار گرفته است هرچند که به برابری قانون و حقوق شهروندی اصرار بورزند .در
حالی که در کشورهای تاریخی ،مانند ایران ،به علت تاریخ مشترک و پذیرفتن سرنوشت مشترک به
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ملتسازی و هویت مصنوعی نیازی نیست .نگاهی به تاریخ منطقه خاورمیانه به خوبی نشان میدهد
که تنها ملیگرائی بومی کهنسال است که با مخالفت کشورهای بزرگ مواجه میشود نه ملیگرائی
وارداتی ،و نه ملیگرائی دینی و مذهبی کشورهای نوخاسته.
آشفتگی در کاربرد واژههایی مانند ملت ،دولت ،حکومت و حاکمیت در نوشتههای سیاسی ما فراوان
است و بویژه در مورد مفاهیمی مانند ملت ،مردم و خلق اختالطی شگفت بوجود آمده است .اما این
موضوع منحصر به کشور ما نیست زیرا در اروپا نیز از پایان سده دوازدهم میالدی تا آغاز سده
نوزدهم ،اصطالحهای ملت ،مردم ،کشور ،مملکت و یا دولتها ،نه تنها در میان عامه مردم ،بل ،در
نوشته تاریخدانان ،فیلسوفان و حتی حقوقدانان بجای یکدیگر بکار گرفته میشد .در دوران
کالسیسیم نیز این مفاهیم جهتهای ویژهای داشت ،روسو از «عظمت ملتها» و «وسعت دولتها»
سخن میراند .به گفته ارنست رنان ،جوهر یک ملت این است که همه افراد نقاط مشترک داشته
باشند .در انسان چیز واالتری از زبان وجود دارد و آن اراده است .یک ملت اصلی است روحی ،نتیجه
پیچیدگی عمیق تاریخی ،خانوادهای روحانی نه یک گروه معین که بوسیله پیکر زمین مشخص شود.
یک ملت همبستگی بزرگی است که براساس فداکاریهای گذشته و احساس آنهائی که هنوز حاضر
به فداکاری هستند تشکیل میشود .حاصل آنکه «ملت بیشتر مربوط به روح است تا جسم» .روح هر
ملتی را باید در فرهنگ آن جستجو کرد.
از اینرو ،پذیرفتن چندگانگی در کشوری تاریخی مانند ایران ،مجالی برای قومگرائی و یا برای میهن
دوستی والیتی و قومی ،به تقلید از شعارهای امروزی ،باقی نمیگذارد .به همین دلیل است که هم
شمار جنبشهای قومی و هم شمار سرکوبگریها ،در ایران بسی کمتر از کشورهای همسایه مانند
ترکیه و عراق است؛ زیرا تا پیش از ره آورد کوله بارهای سربازان روسی به ایران «ملت حاکم»ی در
میهن ما وجود نداشت.
اگزاویه دوپالنول ( )Xavier de Planholیکی از برجستهترین اندیشمندان فرانسوی ،درمورد کشور ما
و پیشینه تاریخی آن مینویسد:
از هزاره سوم پیش از میالد ،در خاور نزدیک ،امپراتوریهائی بوسیله مصریان ،بابلیها ،آشوریها
ایجاد شد؛ اما ایران هخامنشیها ،مفهوم وسیعتر ،کاملتر و اندیشمندانهتری از امپراتوری را بوجود
آورد .در این منطقه دو نوع از ساختار سیاسی را میتوان مالحظه کرد .ساختاری بر اساس
ناسیونالیسم که ریشه در یونان دارد و ساختار ایرانی که آنتیتز ناسیونالیسم است و عبارتست از
امپراتوری چند ملیتی با دولتی فراتر از اقوام و بیتفاوت در مورد چهره سیاسی آنان .بهترین شاهد آن
کتیبه خشایار شاه در پلکان شرقی پرسپولیس است که او خود را پادشاه سرزمینهای مردم گوناگون
میخواند .این امپراتوری بر اساس ساختمان بندی محکمی بود که در مرحله آغازی ،با اتحاد
فوقالعاده دو احساس کامال مشخص ،بنا شده بود :احساس قوی هویت ملی و احساس پیوند قومی و
فرقهای.
همو ،درباره پایداری ایران مینویسد:
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ایران کشوری مرکب از مردم گوناگون است که با رشتههای قوی به هم پیوستهاند .این کشور آن
چنان ظرفیت مقاومت خود را با توجه به هرج و مرج ناشی از انقالب ،1357جنگ و شورشهای
ملیگرایانِ محلی نشان داد که مایه تعجب فراوان گردید .چگونه چنین ساختاری ناهمگون توانسته
است در برابر فشار ملیگرایانِ محلی تشکیل دهنده کشور مقاومت نماید؟
او پاسخ این پرسش را در روانشناسی سیاسی ایران میداند .بنظر او تفکر امپراتوری و مفهوم
جغرافیائی ،در درازای تاریخ ایران ،پیوستگی کاملی با هم دارند .در حقیقت ،این قدیمیترین سازمان
سیاسی دنیا ،با همه فراز و نشیبها و تغییراتی ـ تنها در شکل ـ توانست ،پابرجا بماند.
ــ بدون آنکه بخواهیم در بارة عمق آگاهی پدران اندیشه مشروطهخواهی به افراط دچار شویم ،لطفاً
بفرمائید مفاهیم فوق و رابطه و نسبت آنها با هم تا چه میزان در ضمیر آگاه اندیشمندان صدر
مشروطه و تدوین کنندگان قانون اساسی مشروطیت و سایر قوانین آن دوره وجود داشت؟ آیا در
اسناد و آثار برجای مانده از جنبش مشروطیت و در محتوای بحثها و مذاکرات مجلس و تدوین
قانون انجمنهای ایالتی و والیتی و دستورالعمل حکام نشانههایی از وجود تصور روشنی از ضرورت
سامانیابی ایران و حفظ وحدت سیاسی ـ ملی برشالوده تنوع و چندگانگی یافت میشود؟
خوبروی ـ چرا به افراط دچار شویم؟ سخنان نمایندگان اصناف در دوره اول مجلس را بخوانید و با
نظر دولتمردان امروزی در داخل کشور و نخبگان محلی در داخل و خارج مقایسه کنید .قرار نیست
که بقول شادروان سعیدی سیرجانی ما هم مانند «مشدی غلوم لعنتی» به نیاکان خود بد و بیراه نثار
کنیم .یک جمله مشهدی باقر بقال ،نماینده دوره اول مجلس ،کلمه مشروعه را از قانون اساسی
حذف کرد و «تّم الخالف» دیندانایان را زائل ساخت .میبینید که «اکثر الناس الیعلمون» از
روشفکران سنگدل به قول گاندی بسی برتر و بهترند.
نشانههای روشن آگاهی نمایندگان دوره اول را باید در قانون اساسی و متمم آن جست .توجه
نمایندگان دوره اول مجلس به موضوع والیات از قانون اساسی اول شروع میشود .اصل  19آن
قانون به مجلس اجازه «تقسیم ایاالت و ممالک ایران و تحدید حکومتها» را با تصویب مجلس
سنا داده بود .توجه داشته باشیم که منطور از حکومت در آن اصل حکومت محلی است نه دولت.
وگرنه حکومتها را به صورت جمع بکار نمیبردند .بنابراین به قول امروزیها نمایندگان اِشراف! به
موضوع داشتند.
هر قانون اساسی در نظر دارد که هدفهای اجتماعی و سیاسی را تحقق بخشد؛ زیرا قانون اساسی
جامعه را نمیسازد بلکه جامعه است که قانون اساسی را بوجود میآورد .تدوین و تصویب نخستین
قانون اساسی ،پدیدة تاریخی و سیاسی است و به همان اندازه هم پدیدة حقوقی است .تدوین و
تصویب قانون اساسی نوعی تثبیت اصولی گسستگی از بنیاد پیشین برای برقراری رابطه میان
نیروهای سیاسی در یک جامعه است .هر قانون اساسی کارکردی ویژة که بستگی تام به اوضاع
تاریخی ،سیاسی و اجتماعی که موجب پذیرش آن شده است دارد.
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در نوشتههائی که درباره جنبش مشروطیت نوشته شده است؛ اغتشاشی درباره انجمنها وجود دارد
که ذکر همه آنها هم از وقت من و هم از تالش شما بیرون است .به نظر من ،سه گونه انجمن را
باید از هم تفکیک کرد :انجمنهائی که میتوانیم آنها را انجمنهای اجتماعی ـ سیاسی به نامیم؛
دو دیگر انجمنهای نظارت بر انتخابات و سومین آن انجمنهای ایالتی و یا والیتی به معنای اخص
کلمه که برخی از آنان در کار نظارت بر انتخابات نقشی داشتند و برخی دیگر با وجود آنکه جزو گروه
اول به حساب میآمدند به نام ایالتی نیز خوانده میشدند مانند انجمن ایالتی در تبریز .گروه اول
انجمنها ،در برقراری مشروطیت نقش مثبت و منفی داشتند .احتشامالسلطنه یکی از رئیسان مجلس
اول ،در تاریخ  12شهریور ،1822مینویسد:
«به هزار اسم انجمن تشکیل یافته و هر کس از همه جا وامانده و دست از کار کشیده بود
مشروطهطلب و تعزیهگردان شده و مجلس را با خود به این طرف و آن طرف میکشید ...برای
مقصرین کالهبردار ...کافی بود که خود را داخل انجمنی کرده و باز در حقیقت برای چاپیدن ...در
لباس مشروطهخواهی اقدامات خود را دنبال کنند ...احوال والیات بدتر از پایتخت است ...حدود
اختیارات هیچ کس از والت و حکام ...تا انجمنهائی که به نام ایالتی و والیتی تشکیل شده نامعلوم
است»...
علت این وضع را میتوان چنین پنداشت که تا پیدایش مشروطیت هیچ طبقهای به تعبیر اروپائی آن
توانائی تاثیرگذاری بر دولتها در ایران را نداشت .جمعی در لباس آخوندی و جمعی دیگر بر اساس
ایلی از مزایا و توانائیهائی برخوردار بودند که در بیشتر اوقات از هر دوی آنها به ضرر مردم و کشور
استفاده میکردند .از اینرو« ،تصور روشنی از ضرورت سامانیابی ایران و حفظ وحدت سیاسی ـ ملی
برشالوده تنوع و چندگانگی» وجود نداشت .رهائی از استبداد و سپردن کار مردم مطرح بود نه
دگرگون کردن روانشناسی اجتماعی بر اساس وحدت در چندگانگی .از اینرو دو قطب جداگانه به
نام دولت و ملت در برابر یکدیگر قرار گرفتند.
توضیح بیشتری هم بدهم و آن اینکه در جنبش مشروطه آنچه بیش از همه مورد توجه مردم و یا
دستکم دست اندرکاران جنبش بود رهائی از استبداد حاکمان (به معنای عام آنکه در پیش گفتم) بود.
اما استبداد نه تنها در دولت و حاکمان آن دوران ،که شاید در تفکر هر ایرانی ریشه دوانده بود
(است؟) و پایداری آن بدیهی مینمود .بر این اساس ،همه کوشش بنیانگذاران برای قانونمندی دولت
و رهائی از استبداد حاکمانی که یاد کردم قرار گرفت .یکی از تفاوتهای جنبش مشروطیت با انقالب
فرانسه ،با همه تطابق شعور ملی ایرانیان با مفاهیم نوین ،این است که در این آخری به فرد توجه
شد و متفکران اعالمیه حقوق بشر و شهروندان را نوشتند در حالی که ما تنها به رهائی از استبداد
قناعت کردیم و تصور کردیم که با از میان رفتن آن آزادی فردی نیز تامین میشود .ما توانستیم
رابطه «خدایگان و بنده» ،به گفته هگل را ،برای دورهای کوتاه دگرگون کنیم بیآنکه به فرد و
جامعه مدنی توانائی الزم برای حفظ آزادی را داده باشیم .در نتیجه در همان دوره کوتاه دگرگونی
رابطه با خدایگان ،روزنامهها به فحش و توهین پرداختند و انقالبیها به ترور دست یازیدند و تکلیف
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توده گرفتار سنتهای دیرینه ،خرافات و باورهای مذهبی هم که روشن است .میشل فوکو به حق
گفت که «ساخت ملت بر اساس نابودی فرد ،به دولتی قانونی و مشروع منجر نخواهد شد».
ــ شما در فصل انتهائی کتاب خود ـ نقدی بر فدرالیسم ـ گفتهاید« :در دورة قاجار ،به علت مواجهه
با سیاستهای خارجی ،کوششهای زیادی برای شکلگیری وحدت سیاسی منسجمتری صورت
پذیرفت .فتحعلی شاه به اسکان برخی از عشایر و ایالت یا معدوم کردن سران آنها اقدام کرد ».در
آثار دیگری نیز به این رویدادها اشاره شده است .همانگونه که در پرسش نخست نیز اشاره شد ،در
حافظه تاریخی ایرانی نیز فرمانروایانی در ایران درخور احترام بوده و هستند که در درجة نخست به
انسجام و یکپارچگی سیاسی کشور خدمت کردهاند .آیا فکر میکنید؛ اینکه دولت مشروطه همین
مهم را با اعزام حکام مشروطهخواه از تهران ،با پشتوانة نیروی نظامی از مرکز و با کتاب قانون زیر
بغل انجام داد ـ سرکوب جنبش خیابانی ،جمهوری گیالن ،درهم شکستن نیروی اسماعیل آقا
سیمتقو در کردستان و سرکوب شیخ خزعل در خوزستان و ...ـ تفاوتی در ماهیت امر ایجاد میکند؟
خوبروی ـ در پیش هم عرض کردم که ما استاد استفاده از معیارهای امروزی برای گذشته خود
میباشیم .در حالی که به تاریخ و دستاوردهای آن از دیدگاه امروزی نمیتوان داوری کرد.
دیگرآنکه مقایسه میان فرمانروایان پیش و پس از مشروطه درست نیست .زیرا وظیفه پادشاهان
پیشین با پادشاهانِ مصونِ پس از مشروطه تفاوت فراوان دارد .اجازه بدهید به قول مالیان،
طرداللباب ،این جمله را بیافزایم که مصونیت پادشاه را در اصل  44متمم قانون اساسی ما از قانون
اساسی بلژیک گرفتهاند و واژه فرانسوی  Inviolableرا که به معنای مصون بودن است به مبرا بودن
از مسئولیت برگرداندهاند .در حالی که این دو :مصون بودن و از مسئولیت مبری بودن ،دستکم در
حقوق ،با هم فرق دارند .دومی به معنای آن است که اگر پادشاه ضرری به دیگری یا مملکت وارد
کرد تعهدی بر رفع ضرر ندارد در حالی که مصون بودن وضعیتی است که شخص را از تعرض
مخصوصی تا زمان معینی معاف میدارد .با اجرای اصل  ،4محمدعلی شاه ،پس از خلع از سلطنت ،را
نمیتوان به علت تجاوز از اختیارات و یا ضرر و زیان وارده به مردم و یا مثال ساختمان بهارستان
محاکمه کرد زیرا مانند محجورین از مسئولیت مبری بود .در حالی که اگر مصون بودن او را قبول
کنیم؛ تنها تا زمان پادشاهیاش مصون از تعرض بود و پس از خلع از سلطنت میشد به اتهامات او
در دادگاهی قانونی رسیدگی کرد .همین جا بیافزایم که جنبش مشروطیت یکی از مسالمتآمیزترین
و روا دارترین جنبشهای ضد استبدادی بود .رفتار هیئت مدیره با هواخواهان استبداد و برکشیدن
احمدشاه به سلطنت پس از دوسال هرج و مرج شاهد این مدعاست .بیهقی درست گفته که «از
حدیث ،حدیث شکافد».
بازهم به قول بیهقی اگر در گذشته «پادشاهی به انبازی» نمیشد کرد؛ پادشاهان مصونیت دارِ پس
از مشروطه نه به خاطر سرکوب کردن ،بل ،به تناسب احترام به آرای مردم و رعایت اصول
دموکراسی مورد احترام قرار میگیرند .خوآن کارلوس پادشاه کنونی اسپانیا نه به خاطر سرکوب
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جنبش باسکیها ،بلکه برای خاموش کردن کودتای نظامیان وکوشش وی برای تداوم دموکراسی
مورد احترام جامعه بین المللی است.
دیگر آنکه ،مقایسه در میان افرادی که «سرکوب» شدند نیز معالفارق است .پرسشی که همواره
برای من مطرح است این است که چرا در ایران همه این جنبشها را به نام سران آن میخوانیم نه
به نام سرزمین و یا قومی ویژه؟
اسکان عشایر نیز با کشتن سران ایلهای شورشی دو موضوع جداگانه است .شگفت آنکه از آغاز
سلطنت قاجاریه هیچ شورش ایلی به استقاللِ محلی کامل یا برآمدن دودمان جدید پادشاهی
نینجامید و این به معنای قدرت و اقتدار دولت قاجار نیست ،شاید نشانه آنست که خانها و روسای
ایالت از سودای سلطنت دست کشیده و دربافت نخبگان دولت ادغام شدهاند مانند اردالنها در
سنندج.
سران ایلهای ایرانی در معرض انواع تطمیعها بودند و سودجوئی نیز آنان را وادار به اعمالی میکرد
که نام آن خیانت است و رسیدگی به آن پس از مشروطه از اختیارات و در صالحیت قوه قضائیه بود.
این نکته را نیز اضافه کنم که تا آنجا که من دیدهام در دویست سال اخیر نخستین کسی که ادعای
خودمختاری کرد نه یک رئیس ایل ،بل ،به گفته خانم هما ناطق ،سید باقر شفتی در اصفهان بود که
به تحریک دکتر مکنیل ،فرستاده دولت بریتانیا ،خودمختاری را برای اصفهان مطرح کرد و
لشکرکشی محمدشاه قاجار به هرات را خطا دانست.
اما در مورد اسکان عشایر به نظرم نمیرسد که در دیگر کشورهای دنیا ایلها را با نوازش و یا
دموکراتمآبانه اسکان داده باشند ولی به هر روی پس از برقراری مشروطیت بر اساس قانون باید
عمل میشد .نگاهی به تاریخ ایران در هنگامه جنگ جهانی اول و سالهای چندی پس از آن نشان
از آشفتگی کلی کشور در همه موارد دارد و فراموش نکنیم که آن دوره ،دوره برآمدن مستبدان
اصالح طلب بود .سخن آخر آنکه گمان نمیبرم که همه حکام هم مشروطهخواه بودند و با کتاب
قانون به والیات میرفتند.
ــ در هر صورت این امر غیر قابل اغماض نیست که برای نمایندگان ملت در مجلس اول در عجله
و اولویتی که در تنظیم و تصویب قانون انجمنهای ایالتی و والیتی و دستورالعمل حکام به خرج
دادند ،مسئلة نظامند کردن ادارة کشور ،خاتمه دادن به هرج و مرجهای خانخانی ،خودسری ملوکِ
طوایف و بستن دست حکام ظالم محلی بود .آیا تالش در ایجاد چنین نظمی به یاری قانونی که
سرچشمة قدرت و اعتبار آن مرکز و مجلس ملی است ،خود به معنای گامی در جهت ایجاد مرکزیت
و استقرار قدرت مرکزی نیست؟
خوبروی ـ جنبش مشروطیت را باید از دو دیدگاه متفاوت بررسی کرد .نخست آنکه با تنظیم قانون
اساسی و متمم آن ،دولت نوین ملی مبتنی بر قانون و مشروعیت آن با توجه به قانون اساسی بر
اساس شهروندی فراهم آمد .در این قسمت کوشندگانِ راه مشروطیت و مردم به هدف خود رسیدند.
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رابطه خدایگان ـ رعیت ،حداقل در قانون اساسی و دیگر قانونها ،از میان برداشته شد .اصطالح
«رعایا» ،آخرین بار ،در فرمان مشروطیت آمد و پس از آن ،در قانون اساسی و متمم آن از واژههای
«عامه» ( 8بار)« ،اتباع» (8بار)« ،ایرانیان» ( 1بار) «مردم» ( 8بار) «خلق» ( 8بار)« ،افراد ناس» (1
بار) «اهالی» ( 2بار) و «ملت و ملتی» ( 12بار) استفاده شده است.
اما در مورد دوم یعنی برقراری دمکراسی مردم با شکست مواجه شدند .در پیش گفتم که بیتوجهی
به حقوق فرد به دوران مشروطیت و حتی به پس از مشروطیت نیز کشیده شد .زیرا هدف پایان دادن
به استبداد و خودکامگی حاکمان بود و برقراری حکومت قانون .ناآشنائی مردم و برخی از معدود
سرآمدن هم مطبوعات و هم انجمنها ،که وظایف و اختیارات فراوانی برابر با قانون اساسی داشتند؛
را به بیراهه کشاند .در نتیجه آن ،انجمنها نتوانستند نقش خود را ایفا کنند.
با این مقدمه کوتاه و با شواهدی مانند تاریخ تصویب انجمنها ،برخی از مواد قانون اساسی و متمم
آن مانند اصل  19قانون اساسی و اصل  3متمم ،مرکزیت به آن معنائی که مرسوم بود مورد توجه
قرار نگرفت .به نظر میرسد در جنبش مشروطیت ،پدران بنیانگذار تنها یک بار اراده خود را برای
«بازگشت به خویش» و استفاده از «آنچه خود داشت»ند نشان دادند و آن تصویب اصول نامبرده و
قانون انجمنهای ایالتی و والیتی است.
زیرا پیشینه تاریخی اداره کشور بر اساس اداره نامتمرکز بود که دیرینگی آن به زمان هخامنشیان
میرسد .شیوه قانونگذاری و تاریخ تصویب هر یک از قوانین (قانون اساسی ،قانون انجمنهای ایالتی
و والیتی ،متمم قانون اساسی و قانون تشکیالت ایاالت و والیات و دستورالعمل حکام) نشان دهنده
این هدف قانونگذاران است .آنچه را که آنان پیش و بیش از همه میجستند همان «یک کلمه» بود
که به حکومت فردی و استبدادی خاتمه دهد .بیهوده نبود که محمدعلی شاه به هنگام توشیح قانون
اساسی اصطالح «به موهبت الهی» را به اصل  35متمم قانون اساسی اضافه کرد .زیرا پس از
شکستهای ایران از روسیه و از دست دادن هرات همه دستورات غزالی در نصیحتالملوک و
پندنامه خواجه نظامالملک اعتبار مطلق خود را از دست داد؛ همانگونه که ظلاللهی برارض؛ هم از
میان برداشته شد.
ــ در حالیکه تا مقطع تشکیل مجلس مشروطه و تدوین قوانین کشور ،در اسناد رسمی دولتی و
حکومتی از ممالک محروسة ایران سخن گفته میشد ،اما در مادة یک قانون تشکیالت ایاالت و
والیات و دستورالعمل حکام واژة مملکت محروسه بجای ممالک محروسه بکار برده شد و
عبارتهای ایاالت و والیات برای تبیین واحدهای تقسیمبندی اداری کشور بکار گرفته که بعدها در
پروسة جایگزینی واژههای فارسی ایاالت و والیات به استان ،شهرستان ،دهستان و ...بدل شدند .آیا
چنین تغییرات عبارتی معنای سیاسی خاصی داشتند ،یعنی مقصود از واژة ممالک محروسه مثالً این
بوده که ایران پیش از آن کشورهای مستقل با جغرافیای سیاسی و حاکمیت جداگانهای بوده است،
که بعداً بهم پیوسته ـ حال به زور شمشیر یا قانون ـ و عبارت مملکت نماد این یکی شدن به حساب
میآمد؟
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خوبروی ـ در خود قانون اساسی نیز ازممالک ایران در اصل  19یاد شده است .در اصل نودم 91
متمم نیز از ممالک محروسه نام بردهاند .ماده اول و هشتم نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی
مصوب  12شهریور 2( 1825سپتامبر  )1912نیز از ممالک محروسه یاد کرده است .به نظرم میرسد
که اصطالح ممالک محروسه از عثمانی به ایران آمده است و منظور از آن امپراتوری بود .بسیاری از
پژوهشگران امپراتوری ایران را نوعی از فدرالیسم مینامند .این همان موضوعی است که در پبش از
آن یاد کردیم؛ یعنی ارزیابی گذشته با معیارهای امروزی .نمیدانم چرا باید دموکراسی نیم بندِ
دولتشهرهای یونانی را مادر دموکراسی امروزی خواند اما روش اداره امپراتوری بر اساس ساتراپیها
را موثر در حقوق عمومی نوین ندانست؟ به هنگامی که در ایران روش اداره ساتراپی معمول بود؛
امپراتوری روم ساختاری متمرکز داشت که سپس کلیسا نیز همان روش را پیشه کرد .سلجوقیان نیز
روش اداره ساتراپی را برگزیدند و تقسیمات اداری ایران پس از آنان نیز نشان دهنده تداوم آن است.
بنا به گفته یکی از اندیشمندان «اخالق ناصری در واقع قانون اساسی و اساسنامه ممالک محروسه
بوده است در برابر سیاستنامه که بر اساس فلسفه آریائی یونانی و روش امپراتوری تنظیم شده
است».
از آخرین یادگارهای دوران ساتراپی میتوان به ترتیب از دربار سنه (سنندج) و دارالسلطنه تبریز یاد
کرد که بقول دکتر جواد طباطبائی خالق مکتب تبریز است .اصطالح ممالک محروسه نشان دهنده
کشورهای مستقل و یا حاکمیتهای جداگانه ،آنگونه که گفتید ،نیست؛ بل ،نشان دهنده چندگانگی
در یگانگی اقوام ایرانی از سحرگه تاریخ است.
ــ شما در همان اثر خود اعالم داشتهاید« :کتابچه تنظیمات را میتوان اساس و پایة موادی از قانون
اساسی و متمم آن و پایة اصلی قانون اصلی انجمنهای ایالتی و والیتی دانست ».و میدانیم که
«کتابچة تنظیمات» از مجموعه تالشهای میرزا حسین خان سپهساالر صدراعظم برجسته دورة
ناصری است که در جهت قانونمند کردن ادارة کشور و انسجام امورمالی و قضائی آن صورت گرفت.
به عنوان نمونه وضعیت دستگاه قضائی در نظر گیریم؛ که تا پیش از اصالحات سپهساالر و وزیر با
درایتش ،مشیروالدوله ،زیر سلطة شرع و روحانیت مستقل از دستگاه قدرت سیاسی و مکانی برای
هرج ومرج و صدور احکامِ ـ بقول دکتر جواد طباطبائی ـ ناسخ و منسوخ اهل شریعت بود و ابزار
تعدی و ظلم حکام محلی! سپهساالر نخستین تشکیالت قانونی عدلیه ایران را به یاری قانون
«وزارت عدلیة اعظم و عدالتخانههای ایران» تأسیس کرد که در توصیف آن از کالم خود شما و متن
آن قانون بهره میگیریم:
مادة اول این قانون مقرر میدارد« :مطلق دعاوی و تظلماتی که در ممالک محروسة ایران طرح
میشود ( )...باالنحصار راجع به وزارت عدلیة عظمی است ».و در مورد ترتیب عدالتخانهها چنین
آمده است« :در هر مملکت از ممالک محروسه یک نفر رییس عدلیه و یک نفر معاون رییس
فرستاده خواهد شد».
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این نمونه نشان میدهد که روح این تالشها درست است که از یکسو کاهش قدرت شاه ،دربار و
شاهزادگان ،اما از سوی دیگر در جهت انسجام و یکپارچگی ادارة کشور بوده است و نه در جهت
کاهش قدرت حکومت مرکزی!
خوبروی ـ جمله آغازین پرسش شما را من از فریدون آدمیت وام گرفتهام .اما ،حدیث عدلیه ایران
سودائی است «به درازی ابد» و نیاز به بحث مفصلی دارد که به نظر من اندیشمندان خارج از کشور
باید همت کنند چون با اوضاع حاکم بر ایران تشخیص درست از نادرست ممکن نیست .افزون برآن
نوعی «کاپیتوالسیون» داخلی نیز بر قرار شده است و دادگاه ویژه روحانیت انتقادها را بر نمیتابد.
راستی آن غوغای انحالل دادگاههای اختصاصی در هیاهوی انقالب که از سوی نخبگانِ حقوق
خوانده ما مطرح میشد به کجا انجامید؟ اینک چند دادگاه ویژه و اختصاصی داریم؟
مهمترین نکتهای که در تاریخ دادگستری باید به آن پرداخت مداخله برخی از آخوندهاست .نگاهی
کوتاه به سیر جنبش مشروطیت که در پاسخ اول شما گفتهام نشان میدهد که چگونه حاکمان شرع
توانستند پایگاه خود را محفوظ نگاهدارند و راه تعقل را ببندند .در حالی که در مذهب شیعه یکی از
راههای استنباط احکام« ،عقل» است که امروزه دارد از «بسیط» میهن ما رخت بر میبندد.
در  89فروردین  12( 1827آوریل  )1912یک سال و نیم پس از گشایش دوره اول مجلس
نمایندهای در مجلس اظهار میدارد که« :هنوز در والیات عدلیه نیست همان ترتیبات سابق است».
در جلسه  11اردیبهشت  31( 1827آوریل  )1912بیشترین موضوع مورد بحث نمایندگان موضوع
عدلیه بود.
برای روش شدن نظر مالیان ببینید آقای آقا سیدعبداله مجتهد چه میگوید «تمام ترتیب عدلیه
راجع به اجرای احکام شرع میشود و عدلیه کاری ندارد مگر اجرای قوانین و احکام شرعیه چنانچه
ناصرالدین شاه یک وقت میفرمودند که عدلیه فراش باشی شرع است» در همین جلسه همه
زیرکیهای تقیزاده و دمِ گرم مستشارالدوله در آهن سرد آقایان اثری نکرد و نمایندهای به نام آقا
شیخ حسین میگوید «همانطور که حجتاالسالم فرمودند که عدلیه فراش باشی شرع است بنده
عرض میکنم این فراش باشی در والیات به چه ترتیب باید اجرای حکم نماید .در صورتی که بنده
میبینم یک حکم از این آقا و یک حکم از فالن آقا میآورند آن وقت این بیچاره کدام یک از آنها
را مجری بدارد».
از مذاکرات همین جلسه روشن میشود که قانون عدلیه تهیه شده بود ولی بازیها پیش و پشت
پرده برخی از آخوندها نمیگذاشت کار به تصویب برسد زیرا در همان صورتجلسه از قول آقا میرزا
سیدحسن میخوانیم «بنا بود بعد از قانون اساسی [متمم] قرائت شده تنقیح و تصویب شود زیرا که
اصول آن در قانون اساسی نوشته شده است و چیزی که باقی است فروع آنست».
در نتیجه تنظیم قانونهای دادگستری به درازا انجامید و کوشش مشیرالدوله (حسن) در  2مرداد
 89( 1829ژوئیه  ،)1911به تنظیم قانون موقتی اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شرعیه و حکام
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صلحیه انجامید که آخوندها باز هم با آن مخالفت کردند و هشت ماده بر آن افزودند .سرانجام در
سال  1891خورشیدی قانون اصول محاکمات با رعایت نظر آنان تهیه شد.
مبارزه برای تنظیم این قوانین نشان میدهد که مالیان با چنگ و دندان برای حفظ پایگاه خود
میجنگیدند و شاه و دربار تقریبا به دور از این ستیز بودند .افزون بر آن «شاه ،دربار و شاهزادگان»
نقش آن چنانی در محاکم نداشتند.
در مورد «کاهش قدرت حکومت مرکزی!» همان گونه که در مصاحبه پیشین گفتم ما در زمان
مشروطیت این همه نخبه محلی نداشتیم که با استفاده از عناوینی مانند فدرالیسم در صدد کاهش
قدرت مرکزی و تثبیت سروریشان در والیتها باشند!
ــ نگاه و بررسی قانون انجمنهای ایالتی و والیتی و دستورالعمل حکام نشان میدهد که هرچند
این انجمنها منتخب مردم محلی بودند ،اما در تصمیمات خود ـ در مواردی که به دقت محدودة
آنها در این قانون تعیین شده است ـ تابع قوانین سراسری کشوری بوده و در موارد دیگر به ویژه
اجرای قوانین کشوری در این مناطق حکم ناظر را داشته و محل رسیدگی به ادعاها و اختالفاتشان
با مأموران و دستگاه دولتی یا وزارت خانههای مرکزی و یا مجلس شورای ملی بوده است .حکام هم
که در اصل منصوبان و فرستادگان دولت مرکزی بودند.
آیا فکر نمیکنید که اگر روزی بخواهیم قانون انجمنهای ایالتی و والیتی و دستورالعمل حکام را به
عنوان یکی از «سرچشمههای فرهنگی» خود و به عنوان «راهحل ایرانی» پایة تمرکز زدائی و
تقسیم قدرت قرار دهیم ،باید به جریان و سیر آن نیز توجه دقیق نمائیم ،که حرکتی بوده است از کل
و انجام تحوالت و اصالحاتی در حکومت و قوانین مرکزی و دادن اختیارات بیشتر به مناطق مختلف
کشوری و نه آن سیری که برخی از گروهای سیاسی محلی میخواهند؛ یعنی حرکت از مناطق و
اجزاء تشکیل دهنده و بعد رسیدن به کل؟
برخی از سازمانها و گروههای منصوب به اقوام ایرانی بر این نظرند چون در ایران نهادها ،ارگانها و
ابزار الزم برای دمکراسی و تقسیم قدرت و انتقال قدرت تقسیم شده به آنها وجود ندارد ،پس باید
اقوام ایرانی را پایة استقرار قدرت قرار داد .بر مبنای چنین طرحی سیر تمرکززدائی از پایین و از جزء
به باال و کل است که ربطی هم به قانون فوق نخواهد داشت!
خوبروی ـ در اداره نامتمرکز به معنای عام و در خودمدیری به معنای خاص ،انجمنها باید «تابع
قوانین سراسری کشوری» آنگونه که گفتید باشند .در کتاب نقدی بر فدرالیسم از کمبودها و
نامشخص بودن برخی از مواد قانون انجمنهای ایالتی و والیتی بحث کردم و یاد آور شدم که این
قانون همانند بسیاری از قوانین دیگر احتیاج به بازنگری دارد.
پس از انقالب سال  1357به دنبال حوادث خونین و تاثرانگیزی که در کردستان و ترکمن صحرا رخ
داد؛ طرحهای گوناگونی از سوی سازمانها و احزاب مختلف ارائه شد از جمله این طرحها ،طرح
فدراتیو کشور که با شرکت چهرههای معروف از حقوقدانان و تاریخنویسان تهیه شده بود.
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شوربختانه ،نخبگان انقالبی و یا انقالب زده ،حتی گوشه چشمی به قانون اساسی مشروطه و قانون
انجمنهای ایالتی و والیتی نینداخته بودند و شاید از توسل به آن به خاطر اتهامات احتمالی بیم
داشتند .از انقالب  1357تا سال  ،1321جمهوری اسالمی  9قانون و دو آئیننامه برای شوراهای
محلی تهیه و تصویب کرد که همه بر اساس «مذهب مختار» حاکمان یعنی «بدوی سازی» کشور و
ملت قرار دارد .نحبگان محلی ما همیشه هم بیحق نیستند!
در کتاب تازه خود به نام تمرکز زدائی و خودمدیری ،مقایسهای میان قانون انجمنها و منشور
اروپائی خودمدیری محلی ،که در سال  1925به تصویب اتحادیه اروپا رسیده است ،به عمل آوردهام.
منشور خودمدیری محلی اروپائی ،شرایط و کارکردهای جامعه خودمدیر را به نحو روشن و تفصیلی
یاد آورشده است تا کشورهای اروپائی با استفاده از آن بتوانند تلفیقی میان دو اصل یکپارچگی
سرزمینی و تفویض کار مردم به مردم بعمل آورند .نکات اساسی این منشور میتواند راهگشائی برای
دولتها و هواداران خودمدیری محلی باشد .از این روی ،برای نشان دادن مباینت و یا تطبیق متمم
قانون اساسی پیشین و قانون انجمنهای ایالتی و والیتی با نکات اساسی این منشور ـ که هم تازگی
داشته و هم از نظر کشورهائی آن را پذیرفتهاند جنبه بینالمللی دارد ـ اختالفها و مشابهتهای
آنها را بگونهای مختصر آوردهام .این مقایسه نشان از آن دارد که قانون انجمنها هنوز هم با اصول
مورد قبول جهان متمدن و دموکرات میخواند .چند نمونه از این همانندی و یا ناهمانندی را میآورم:
الف ـ ماده دوم منشور اروپائی ،خودمدیری محلی را به موجب قوانین داخلی دانسته ولی ذکر آن را
در قانون اساسی کشورها مناسبتر میداند.
در ایران :افزون بر قانون انجمنهای ایالتی و والیتی ،در اصل  91متمم قانون اساسی مشروطیت
نیز ،تشکیل انجمنهای ایالتی و والیتی برای تمام ممالک محروسه پیشبینی شده بود .منظور نهائی
از این اصل استحکام قانون انجمنها بود تا دولتها نتوانند با قانونی عادی ،از تشکیل انجمنها
جلوگیری کرده و یا آنها را منحل کنند....
ب ـ ماده سوم منشور اروپائی مقرر میدارد که حقوق جامعههای محلی بوسیله انجمنهائی که
مرکب از افراد برگزیده مردم محل هستند تحقق پیدا میکند .انتخابات باید همگانی ،آزاد ،با رای
مخفی و مستقیم مردم باشد .انجمنها میتوانند دارای ارکان اجرائی ـ مسئول در برابر انجمنها ـ
باشند.
در ایران :برابر اصل  91متمم قانون اساسی مشروطیت اعضای انجمنها بالواسطه از طرف اهالی
انتخاب میشوند .در مواد  8تا  11قانون انجمنهای ایالتی و والیتی نیز شرایط انتخاب کنندگان ذکر
شده است که جز «حکام و معاونین آنها و عمال نظمیه شهری و مامورین نظامی بری و بحری»
بقیه مردم بشرط داشتن تابعیت ایرانی ،بیست و یکسال سن ،داشتن ملک یا خانه و یا پرداخت
مالیات حق انتخاب کردن را دارند .روشن است که با توجه به تحوالت اجتماعی نه سن بیست و یک
سال و نه داشتن ملک و خانه نمیتواند در اوضاع کنونی مورد توجه واقع شود.
پ ـ منشور اروپائی خودمدیری محلی ،صالحیتهای اساسی جامعه محلی را هنگامی معتبر میداند
که بوسیله قانون اساسی و یا قانون عادی کشور تعیین شود.
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در ایران :اصل  ،89متمم قانون اساسی مشروطیت ،ترتیب و تسویه منافع مخصوصه هر ایالت و
والیت را از صالحیت عام قوای سه گانه خارج کرده و بر عهده انجمنهای ایالتی و والیتی قرار داده
است .اصل  98متمم قانون اساسی ،اختیار نظارت تامه در اصالحات راجع به منافع عامه را با رعایت
قوانین مقرره در صالحیت انجمنها دانسته است .ماده  27قانون انجمنهای ایالتی و والیتی،
وظائف انجمن را منحصر به «نظارت در اجرای قوانین مقرره و رسیدگی و قرارداد در امور خاصه
ایالت و ...اخطار و صالح اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت» میداند .ماده  92و  97همان
قانون ،صورت ریز اموری را که بر عهده انجمنهاست قید کرده است .ماده  113نظامنامه
انجمنهای ایالتی و والیتی ،تعریفی کلی از صالحیت و اختیارات آنها را بدست میدهد« :در کلیه
امور معاشی و اداره انجمن ایالتی میتواند رای خود را اظهار کند لیکن در امور سیاسی حق مذاکره
ندارد» .برای زدودن ابهام از ماده یاد شده ،تبصره زیر آن ،امور سیاسی را تعریف میکند« :امور
سیاسی عبارت از مسائلی است که راجع به اصول اداره و قوانین اساسی مملکت و پولیتیک دولت
باشد».
همان گونه که گفتید انجمنها میتوانستند در مواردی به مجلس شورای ملی متوسل شوند با توجه
به اینکه در زمان تصویب قانون انجمنها و متمم قانون اساسی ،تشکیالت نوین دادگستری در ایران
وجود نداشت و تنها مرجع میان مردم و دولت مجلس شورای ملی بود؛ قانونگذار به این تنها مرجع
متوسل شد .در حالی که صحیحتر آن است که صالحیت مراجع قضائی را در مورد :رعایت قوانین
بوسیله انجمنها ـ قانونی بودن مصوبات انجمنها و همچنین شکایات انجمنها از مسئوالن دولتی
برسمیت شناخت تا همه این امور بوسیله قوه قضائیه حل و فصل شود.
ماده  27قانون انجمنها و اصل  98متمم قانون اساسی اختیارات و وظایف انجمنها را مشخص
میکند که حدود آن بسیار وسیع است و باید بررسی آن را به فرصت دیگری بگذاریم.
اما در مورد «حدیث مدعیان» باید به عرض برسانم که آن نظرها و ادعاها نواختن شیپور از سر
گشادش است .در دورانی که برخی از اصول و قواعد حقوقی ،جنبه جهانی بخود گرفته؛ رابطه دو
سویهای میان حقوق ملی و اصول عام و کلی جهانی بوجود آمده است .برپایه این رابطه برخی از
قواعد حقوق ملی تغییر کرده و میکند ،اما نظامهای گوناگون حقوقی باقی میمانند .حقوق تطبیقی،
تنها مقایسه میان حقوق دو یا چند کشور نیست .شناخت همانندیها حقوق کشورهای مختلف ،هم
برای همآهنگ سازی با حقوق جهانی و هم برای استفاده از تجربههای دیگران در یک موضوع ویژه
سودمند است .افزون بر آن ،نشان دادن وضعیت کشورهای گوناگون ،هم میتواند دولتمردان ما را به
پارهای از عواقب بیتوجهیشان آشنا کند و هم پاسخ مناسبی برای آن دسته از نخبگان محلی ما
باشد که به تقلید از کشورهای بیگانه شعارهائی سر میدهند که با تاریخ و با سنتهای ما تطبیق
نمیکند .همزیستی صلح آمیز اقوام ایرانی امری نیست که بتوان آن را انکار کرد و به قول حافظ
«کاین سابقه پیشین تا روز پسین دارد».
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فصل سوم :ایران در کانون اندیشهی مدرن

در ایران ،قومی به نام قوم ایرانی وجود ندارد
محمدرضا خوبروی پاک
دی 1327
ــ شما در فصلنامه تالش  31در مقالهئی تحت عنوان «دکترین نوین حق تعیین سرنوشت» این
مفهوم را با توجه به آخرین تحوالت جهان پس از فروپاشی کشورهای سوسیالیستی اروپائی بویژه
یوگسالوی مورد بحث قرار دادهاید .در این بحث شما مضمون «حق تعیین سرنوشت» را در رابطه با
دو موضوع دیگر یعنی «دولت ـ ملت» و «حقوق مردم» مورد بررسی قرار دادهاید .هنگامی که در
کنار این مطلب و نوشتهها و مصاحبههای دیگر شما که به این مضامین پرداخته شده ،به نوشتههای
افراد دیگر که مضامین مشابه را مورد توجه و بحث قرار دادهاند ،مراجعه میشود ،در نگاه نخست
نوعی درهمریختگی و آشفتگی نظری به چشم میخورد .به عنوان نمونه در حالی که شما با استناد
به نظریههای برخی از فالسفه آلمان آغاز و تأسیس «دولت ـ ملت» در ایران را در سپیده دم تاریخ
میدانید برخی از اندیشمندان میهنمان هر چند تأسیس کشور و پیدایش ملت ایران را در همان
سپیده دم میبینند ،با وجود این با استناد به مفهوم «دولت ـ ملت» به عنوان یکی از مفاهیم پایهئی
اندیشه سیاسی نوآئین در اروپا ،بر این نظرند که ما در ایران ـ حداقل تا مرحله پیروزی انقالب
مشروطه ـ نمیتوانیم از پیدایش «دولت ملی» سخن گوئیم.
پرسش در اینجا این است که آیا ما باز هم با تداخل معانی و یا تعابیر گوناگون از یک مفهوم یکسان
در میان ایرانیان روبروئیم؟ چگونه است که یکی مفهوم دولت را با ملت و کشور معادل میگیرد اما
دیگری دولت را مفهومی نوآئین و نهادی نوین و مجزا از آن دو دیگر تعریف میکند؟
خوبروی ـ با سپاس از شما و تالشتان .مختصری از ناسازگاری کاربردِ دولت ـ ملت برای ایران را در
مقالهای که نام بردید نوشتهام .من خواهش کرده بودم که صاحبنظران در باره آن اظهارنظر کنند تا
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از برخورد عقاید و آرا نتیجهای حاصل شود .اما ،بار امانت به دوش من افتاد .به نظرم میرسد که
دولت ـ ملت اگر درباره بسیاری از کشورهای جهان صادق باشد درباره کشورهای تاریخی مانند
ایران مصداق ندارد.
ظریفی اصرار نخبگان ما برای ملقب شدن به افتخار دولت ـ ملت را با حال آن قهرمان نمایشنامه
مولیر ،آقای ژوردانِ نوکیسه و تازه به دوران رسیده ،همانند میدانست .آقای ژوردانِ تا روزی که با
معلم فلسفهِ سرخانه خود برخورد نکرده بود نمیدانست که آنچه را که میگوید نثر است .او در آن
نمایشنامه خود را وامدار آموزگار فلسفه میداند که پس از چهل سال به او فهماند که به نثر حرف
میزند .البد ما هم باید با فراموش کردن همه پیشینه تاریخی خود را باید تازه بدوران رسیده بدانیم
و وامدار غربیان شویم تا ما را دولت ـ ملت بنامند .در حالی که بیهقی سدهها پیش گفته بود« :دولت
و ملت دو برادرند که بهم بروند و از یکدیگر جدا نباشند».
شما میگوئید نوعی درهمریختگی و آشفتگینظری به چشم میخورد .آری همین طور است .بنظرم
ما در اوج آشفتگی فکری و عملی و با بحران معنا در مورد یک کلّیت انتزاعی روبرو هستیم .در
کشور ما به خاطر نبود نهادهای دموکراتیک ،سروری همیشگی بیخردی و بیفرهنگی و فرومایگی،
شمار بروتوسهای ما فراوان است .برخی از نخبگان ما به جای سخنگوی حقایق بودن و بازگوئی
وجدان همگانی جامعه ناخواسته آب به آسیابهای دشمنان گوناگون میهن میریزند؛ چون از یکسو
سیاستبازی رهایشان نمیکند و از سوی دیگر برای پشیزی و یا تقرّب به قدرتی ـ وطنی و بیگانه ـ
و یا نوالهای؛ میفروشند «همه ایران را» .برخی دیگر از نخبگان ما بحثهای آکادمیک و نظری
روشنفکران غربی را که باید در تزهای دانشگاهی و گفتگوهای اندیشمندان مطرح شود؛ به میان
مردم ،هر چند دانا و زیرکسار ،میآورند؛ اما چون همه جزئیات و شرایط را روشن نمیکنند؛ موضوع از
اسباب گمراهی و آشفتگی میشود .از این روی میبینیم که مفاهیم و کلّیات مجرد و آبستره ،بویژه
در سامانههای فارسی زبان ،فراوان است.
گاهی فکر میکنم که باید پژوهشی درباره مفاهیم مجردی که در کشورهای جهان سوم آالُمد است
به عمل آید تا معلوم شود که چه اندازه وقت ،انرژی و سرمایه فکری در این کشورها هدر رفته است،
تا اثبات کنند که مثال هویتی به نام عاجّیت در کشور ساحل عاج و یا هویتی سوری برای سوریه و یا
دولت ـ ملتی برای گینه استوائی وجود دارد .از همه بدتر آنکه چه میزان دشمنیها و جدائیها بر سر
این مفاهیم ،که به قول سویفت در سفرنامه گالیور همانند خوردن تخم مرغ از سر یا ته آن است،
میان نخبگان و سرآمدان این کشورها ایجاد شده است و چه بسیار خونها که بیهوده ریخته شده
است که نمونه اعالی آن در کشور ما مفاهیمی مانند خودمدیری ،فدرالیسم و یا حق تعیین سرنوشت
است.
به عنوان نمونه ،یکی مینویسد که« :در دنیای جدید ...دولت نماد اراده ملت و برخاسته از آن است.
دولت ـ ملت یا دولت ملی از همین رو تعبیری است که برای اشاره به این برداشت تازه به کار
میرود» .در چنین استداللی همه جنگهای میان دولتی ،استعمار و جنایات آن و دو جنگ بزرگ
جهانی که همه ناشی از وجود دولت ـ ملتها و ناسیونالیسم آزادیکُش ( )Liberticideبرخی از آنان
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بود فراموش میشود .در دنیای کنونی چند دولت ـ ملت را میتوان نمادی از اراده ملت و برخاسته از
آن دانست؟ در دنیای واقع ،پیش و پس از تاریخ زایش اصطالح دولت ـ ملت ،ساختار هر دولتی با
توجه به شکل بومی و محلی ویژه خود بوجود آمده است .فرآیند تقویت و پایداری دولت ـ ملت
روشهای گوناگون دارد .کشور آلمان ،ایتالیا و ژاپن هر یک روش ویژه خود را داشتند .و هر سه آنان
با آرژانتین که در همان زمان برای مدتی بگونه دولتی متمرکز درآمد تفاوت داشتند .دنیا در سده
نوزدهم به گفتهای به دو قسمت تقسیم شده بود :دولت ـ ملت و دیگر کشورها .گاهی برخی از
نخبگان ما فراموش میکنند که از سال  1241تا سال  1221خشونت بیسابقهای در دنیا حکومت
میکرد .در این دوران چهل ساله بنا به برخی از برآوردها 177 ،جنگ در دنیا در گرفت که شمار
زیادی از آنان برای تقویت و پایداری دولت ـ ملتهای نوین بوده است (.)Bender
در غرب با توجه به تاریخ کوتاه آن در مقام مقایسه با چین ،هند ،یونان و ایران ،گره کور آنجا بود که
غربیان میخواستند میان سه مفهوم میهن ،ملت و دولت چفت و بستی ( )Articulationایجاد کنند.
آغاز این گره کور پس از فروریزی امپراتوری رم در اروپای غربی و از سده یازدهم میالدی بود.
برخی از تاریخنویسان غربی مینویسند که پس از جنگهای صدساله ( 1337ـ  ،)1453لوئی یازده
پادشاه فرانسه ( 1421ـ  )1423بنیانگذار اولین دولت ـ ملت بوده است .برخی دیگر از مورخان شعار
مورد عالقه آبراهام لینکلن« :به دست مردم و برای مردم» را از ابتکارات شورای کاتولیکهای شهر
بازل در سال  1432میدانند و آن را پایه نخستین دولت ـ ملت میانگارند.
در آن زمان در اروپای غربی سه مفهوم ملت ( ،)Nationمیهن ( )Patrieو منافع عامه ()Res publica
مطرح بود .با این توضیح که ملت هم به معنای مردم و هم به معنای خوی و طبیعت ( )Ethosبود و
هم بار سیاسی به معنای ( )Populusداشت که ریشه آن در حقوق رم بود .حال پرسش این است که
اصطالح دولت ـ ملتها و پیشینه تاریخی آن چه ربطی به تاریخ ما مردم و نظام حقوقی ما دارد؟
بِندِر ( )Benderکه پیش از این نیز از او یاد کردهام میگوید دولت ـ ملت دنیای ما را در سدههای
نوزدهم و بیستم دگرگون ساخته است ولی نمیتوان دوران کنونی را بیتوجه به اندیشه دولت ـ ملت
درک کرد .آیا ما نیز دچار چنین مشکلی هستیم و نمیتوانیم دوران کنونی خود را درک کنیم؟ در
غرب ،دولت ـ ملت ،نوزاد طبیعی و تاریخی نبود بلکه موضوعی در تاریخ اندیشه سیاسی است که
باید ساخت و مکانیسم آن را در درازای زمان و بر حسب هر کشوری مورد مطالعه قرار داد .روشن
است که پژوهش درباره دولت ـ ملت بسیار بجاست به شرط آنکه آثار و عوارض آن را نیز بررسی
کنیم و سپس نتیجه کارکرد این دولتها را هم در سطح بینالمللی و هم نسبت به ایران مورد توجه
قرار دهیم .اما بر سر بازار آوردن یک مفهوم انتزاعی نابجاست و راه به جائی نمیبرد .دولت ـ ملت
آنگونه که برخی میپندارند موجودی مستقل نیست بل ،محصولی است از یک فرآیند جمعی ناشی از
دولتها و ملتهای گوناگون .با چنین اصطالحاتی نمیتوان آنچه را که در آگاهی جمعی ما از دولت،
ملت ،کشور و یا میهن وجود دارد دگرگون کرد .بقول دکترمصدق که گفته بود تازه دارند برای ما
مسئله اقلیتها را پیش میکشند؛ نخبگانی هم تازه دارند برای ما «مسیر شکل گیری دولت ـ ملت
ایرانی» را ترسیم میکنند.
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برخی دیگر از نخبگان اصطالح ملت را برای اقوام ایرانی هم بکار میگیرند؛ در نتیجه هر ایرانی از
هر قومی میپندارد که اگر دولتی تشکیل دهد؛ آن دولت نمادی از او و خواستههایش خواهد بود.
پیامد چنین تفکری عبارتست از دیواری بلند از تردید و انکار در میان گروهها و اجتماعهای ساکن
ایران .بگذارید نمونهای را به شما بگویم :درسده نوزدهم میالدی به هنگام نوسازی دولت عثمانی،
اصطالح ملت ـ نه به معنای اسالمی ـ آن بکار گرفته شد .در همان زمان ـ  1231تا  1275م ـ در
اروپا ،دولت در مرکز نظام سیاسی قرار داشت؛ اما در سرزمین امپراتوری عثمانی هر یک از گروهها نه
تنها از دولت فاصله میگرفتند؛ بل ،کوشش میکردند تا با شورشهای خود با هر گونه نوسازی نیز
مخالفت کنند .نتیجه آنکه جنبشهای گروهی مردم رواج یافت و همین موضوع سبب دخالت دولت
صِرب و دیگر دولتها در امور داخلی عثمانی شد .منظورم این است که تقویت و برجسته کردن
موارد ناهمگونی میان گروههای قومی و غیر آن نتیجهای جز بیزاری و جدائی ندارد.
برخی دیگر گمان میبرند که دولت ـ ملت دموکراسی را با خود به همراه دارد .در حالیکه این
دموکراسی است که دولت را قانونمند و یا به گفته محمدعلی فروغی آن را «با اساس» میکند نه
برعکس .فکر دموکراتیک به همراه مفاهیمی نظیر آزادی و برابری توانست در برخی از دولتها موثر
باشد .فرانسه پس از سالها و با از سرگذراندن انقالبها و نظامهای سیاسی گوناگون به آن رسید.
 71سال پس از انقالب فرانسه ،در جمهوری سوم ،نهادهای ملت مدرن ایجاد شد مانند :آموزشگاهها،
ارتش و نظام ارزشهائی که قسمتی از آن مرده ریگ نظام سلطنتی بود .میگویند این نهادهای
نوین ،مردم دهات و مهاجران را «ملی» کردند .ابزار این ملی کردن عبارت بود از ممنوعیت
بکارگیری زبانهای محلی ،قانون نظام وظیفه اجباری و قوانین تابعیت ( .)Schnapper.66بنابراین
هرچند فکر دموکراتیک از اتحاد اندیشه آزادی با اندیشه برابری آفریده شد؛ اما همه دولت ـ
ملتهای موجود در سایه این تحوالت بنیان نیافتهاند .صنعتی شدن اروپا و دلمشغولیهای اقتصادی
نظیر یافتن بازارهای تازه و مانند آن بیشتر از فکر دموکراتیک و یا اراده ملی به ایجاد دولت ـ ملت
کمک کرده است.
*
روالند برتون ( ) R. Bretonملتها را به انواع گوناگون تقسیم میکند از جمله آنکه:
ملتهائی که شماری از آنان فراتاریخی ()Transhistoriqueاند و از زمان باستان تا کنون پایدار
ماندهاند .پیوستگی این ملتها هم عینی و ذهنی است؛ که بیتوجه به فاصلههای دوران دولتسازی
و یا گزیدن ایدئولوژی و یا مذهبی ویژه باقی ماندهاند .حفظ زبان یا زبانهای محلی در سرزمینی
ویژه ،نشانی آشکار از این پیوستگی و تداوم است ( .)Breton 14وی در این مورد اشارهای دارد به
ایرانیان و یونانیان که به نظر او در مدتی نزدیک به چهارهزار سال زبان خود را با تغییر مختصری
حفظ کردند اما چند بار دین و آئین تازهای را پذیرفتند ولی سرانجام همان ملت باقی ماندند .در
کشورهائی مانند چین ،یونان و ایران هرچند که وحدت سیاسی همانند گستره جغرافیائی آنان
دگرگون گشته و میگشت؛ آنان هنوز خود را دارای همان ریشه و اصل میدانند و زبانی که از آن
استفاده میکنند همان زبان کهن است .)Breton15( .در نوشتههای پیشین خود و یا در مصاحبهها
در نشریه تالش ،نظریه پالنول  ** X. de Planholدر مورد ایران را به این شرح آوردهام:
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ایران کشوری مرکب از مردم گوناگون است که با رشتههای قوی به هم پیوستهاند .این کشور آن
چنان ظرفیت مقاومت خود را با توجه به هرج و مرج ناشی از انقالب ،1357جنگ و شورشهای
ملیگرایانِ محلی نشان داد که مایه تعجب فراوان گردید .چگونه چنین ساختاری ناهمگون توانسته
است در برابر فشار ملیگرایانِ محلی تشکیل دهنده کشور مقاومت نماید؟
وی پاسخ این پرسش را در روانشناسی سیاسی ایران میداند .بنظر او تفکر امپراتوری و مفهوم
جغرافیائی ،در درازای تاریخ ایران ،پیوستگی کاملی با هم دارند .در حقیقت ،این قدیمیترین سازمان
سیاسی دنیا ،با همه فراز و نشیبها و تغییراتی ـ تنها در شکل ـ توانست ،تا زمان خالفت عربان،
پابرجا بماند .به نظر او ساختار ایرانی آنتیتز ناسیونالیسم ،ریشهدار در یونان است ،و عبارتست از
امپراتوری چند ملیتی با دولتی فراتر از اقوام و بیتفاوت در مورد چهره سیاسی آنان .بهترین شاهد آن
کتیبه خشایار شاه در پلکان شرقی پرسپولیس است که او خود را پادشاه سرزمینهای مردم گوناگون
میخواند .این امپراتوری بر اساس ساختمان بندی محکمی بود که در مرحله آغازی ،با اتحاد ژرف دو
احساس کامال مشخص ،بنا شده بود :احساس قوی هویت ملی و احساس پیوند قومی و فرقهای
( .).et S 495از این روی ،استدالل برخی در باره اینکه «احساس تعلق به قومیت و بوم ،هرچند
قویتر از احساس تعلق به ملت باشد مانعی برای ملت بودن است» درست به نظر نمیآید.
آخرین نمونه «احساس وابستگی به مفهوم ملت و احساس تعلق و احساس وظیفه و احساس تعهد
نسبت به چیزی به نام ملت» را میتوان در جنگ عراق با ایران مشاهده کرد .زیرا شمار زیادی از
داوطلبان جنگ را آذربایجانیان تشکیل میدادند و قبیلههای عرب زبان خوزستان پاسخ مساعدی به
شعار اتحاد عربی ندادند و در نتیجه دیدیم که «همبستگی ملی ایرانیان ...دستکم در ماههای اول
تجاوز عراق با مقاومت همگانی و میهن دوستانه همگانی روبروشد» (.)Richard, 1988, 273
بگونهای که «توده مردم ایران به پایداری در برابر تجاور عراق پرداختند» ( .)Coulandبه این ترتیب
بود که بافت جمعیتی شهرهای بزرگ ایران دگر گشت .به عنوان نمونه یکصد هزار پناهنده از
شهرهای آبادان و خرمشهر به تبریز آمدند و با آمدن کُردها این شهر به دومین شهر کُردنشین ـ پس
از کرمانشاه ـ تبدیل شد .)Hourcade, 169( .همان گونه که مالحظه میکنید که تنها متفکران
آلمانی نیستند که مردم ایران را ملت دولتمند و دارای روش ویژهای در کشورداری میدانند .بارها
این موضوع را نوشته و گفتهام که آوردن اصطالح ساتراپی در فرهنگ نامههای کشورهای غربی
حکایت از دیرینگی روش کشورداری در میهن ما دارد.
درباره این گفته شما« :استناد به مفهوم «دولت ـ ملت» به عنوان یکی از مفاهیم پایهئی اندیشه
سیاسی نوآئین در اروپا .»،در پیش گفتم که دولت ـ ملت آنگونه که برخی میپندارند موجودی
مستقل نیست که به یکباره بوجود آمده باشد بل ،محصولی است از یک فرآیند جمعی ناشی از
دولتها و ملتهای گوناگون .توجه داشته باشیم که آن استناد در یک اروپای یکپارچه و برای همه
کشورها یکسان نبوده و نیست .دولت ملی در همه کشورها نه تعریف و نه مصداقی یکسان ندارد .دو
نمونه عمده در چگونگی ملتسازی در اروپا دیده میشود که:
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ـ نخستین نمونه بر اساس ایجاد یگانگی در برابر چندگانگی است .در این روش ،فرآیند یکپارچگی
سرزمینی ،تثبیت وحدت سیاسی و زبانی و کشف دوباره اجتماعی تاریخی صورت میگیرد .مانند
آنچه که در فرانسه ،پرتغال ،سوئد ،دانمارک و اسپانیا و سپس در آلمان ،ایتالیا ،یونان ،فنالند و اتریش
انجام شد .در این نمونهها ،ملت به عنوان یک کل همگن معرفی میشود و روابط شهروندان بر
اساس اصل برابری قرار میگیرد .دلمشغولی بزرگ در چنین کشورهائی پدیدار شدن تفاوتهای
فرهنگی در میان مردم است.
ـ نمونه دوم ،جمع آوری واحدهای موجود در درون یک دولت ـ ملت است .در چنین کشورهائی
خودمدیری اداری و قضائی رواج دارد و واحدها بر آن اساس عمل میکنند .به عنوان نمونه میتوان
از بریتانیای کبیر ،کنفدراسیون سوئیس ،بلژیک فدرال ،هلند و در درجه پائینتری از کشورهای
اسکاندیناوی نام برد .به عنوان معترضه بگویم که یکی از کشورهائی که میتوان آن را با ممالک
محروسه ایران مقایسه کرد هلند است که اساس اصلی روشِ کشورداری آن از سده شانزدهم
میالدی ،با همه فراز و نشیبها ،ثابت مانده و استانها از خودمدیری وسیعی بهرهمندند .باری ،در
این گونه کشورها ،ملت بر اساس چندگانگی فرهنگی ،زبانی تشکیل شده و ملت در چندگانگی
واحدهای موجود خود را میشناساند.
افزون بر این تفاوت در روشها ،مفهوم فرانسوی ملت با مفهوم آلمانی آن تفاوت دارد .در فرانسه،
ارنست رنان آن را تصویب و تائیدی همگانی ( )plébisciteو همه روزه میداند در حالی که در آلمان
تاکید بیشتر بر اساس یگانگی تاریخی و فرهنگی ملت و تعلق به ( )volkischاست که معانی
گوناگون دارد .از جمله به معنی گروهی از مردم با سرنوشت مشترک .به این ترتیب در تعریف
فرانسوی خاک و شهروندی و در آلمان ارتباط خون و فرهنگ )Renaut, 28( .از مفاهیم اساسی
است .با این حال ،اجازه بدهید شرح مفاهیم مورد استفاده اساتید را به خودشان واگذار کنیم تا با
توضیحات خود ما پویندگان را راهنمائی کنند.
ما باید به جای ایدئولوژیهای وارداتی ،مانند «دولت وارداتی» راهحل ایرانی مشکالت خود را از
درون تاریخ ایران پیدا کنیم .از این راه است که ما میتوانیم پایه و اساس تفکر ایرانی را استوار
سازیم و بحثهای غربیان ،که مربوط به تاریخ و کیش آنان است ،را به خودشان واگذار کنیم .اما،
این امر مانع از آن نیست که مثال اصول جهانشمول را بپذیریم و یا در حقوق بهترینها را برگزینیم
که این خود یک هنر است.
در نوشته پیشین خود (تالش شماره  )31اشارهای به کشورهای مرّکب و امپراتوری داشتم .از گفته
الکساندر کوژِو ( ،)Alexandre Kojèveفیلسوف فرانسوی روسیاالصل و هگلشناس برجسته ،در
فردای جنگ دوم جهانی یاد کردم که گفته بود« :دولت نوین ،به عنوان واقعیتی سیاسی باید دارای
بنیادهای محکمتری بیش از ملت ،که بنیاد کنونی آن است باشد .برای تداوم زندگی سیاسی،
کشورهای مدرن باید اتحادی امپراتوریوار ( )Impérialeدر میان ملتهای خویشاوند بوجود آورد و
دولتهای نوین ،هنگامی دولتی واقعی خواهند شد که بگونه امپراتوری درآیند» و یادآوری کرده
بودم که منظور کوژِو از امپراتوری ،ساختهای ( )Formationsسیاسی بزرگ و فراملی است که وی
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آن را در مورد بنیانگذاری بازار مشترک اروپا بکار گرفته بود .هم اکنون نیز این نظریه هواخواهانی
دارد و این نشان دهنده بطالن آن توّهمی است که دولت ـ ملت را اکسیر اعظم و یکتائی میداند که
توانائی حل همه دشوارها را دارد .به نظر بِندِر ( )Benderدر مصاحبهای در ماه نوامبر  :،8112سه
گونه اجتماع سیاسی در دنیا وجود داردکه عبارتند از امپراتوریها ،دولت ـ ملتها و ملت ـ
امپراتوریها .بِندِر مصداقهای این اجتماع آخرین را ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیرشوروی
میداند که مشخصات دولت ـ ملت را دارند اما زیادهخواهیهای امپراتوریوار نیز دارند.
ــ پیش از ادامه بحث در باره اختالف نظرات و نتیجهگیریهای گوناگون از حوادث تاریخی جهان
در میان ایرانیان ،شاید الزم باشد پرسشی بکنیم در باره معنای مشخص و روشن برخی از واژههائی
که به ضرورت پاسخ به پرسش نخست هم در توضیحات شما و هم در نقلقولهائی که آوردهاید،
بکار رفتهاند ـ البته اگر اساساً ارائه معنای واحد و برخوردار از اعتبار نسبی ممکن باشد ـ از جمله
اینکه گفته شده است؛ «ایران یک ملت تاریخی» (وگاه فراتاریخی) است ،یعنی چه؟
رابطه این عبارت با اینکه از ایران به عنوان «قدیمیترین سازمان سیاسی دنیا» یاد میشود چیست؟
معنای «سازمان سیاسی» در اینجا چیست و چه تفاوتی با نظام حکومتی و فرمانروائی دارد؟ ارتباط
کشور و سرزمین با این مفاهیم چیست؟ جایگاه سرزمین ،سازمان سیاسی برای اینکه مجموعهئی از
انسانها یا مردم به هیئت ملت درآیند کجاست؟ آیا اشتراک زبان و تداوم این زبان مشترک در میان
آن مردم برای ملت شدن آنها کافی است؟ آیا ملتی بدون سرزمین و بدون سازمان سیاسی قابل
تصور است؟
خوبروی ـ شما میدانید که در حقوق و علوم سیاسی واژههائی وجود دارند که تعریف مشخصی
ندارند اما بار معنای حقوقی و سیاسی را در خود دارند .واژههائی مانند مردم و اقلیتها از این
دستاند .در کشورهای نوخاسته بقول یکی از پژوهشگران همیشه این پرسش مطرح میشود که
ملت چیست؟ در حالی که پرسش اساسی باید این باشد که ملت چگونه تشکیل میشود)Martelli( .
میدانیم که در اروپا ،ملت به معنای سیاسی آن پس از انقالب فرانسه بر سر زبانها افتاد و پیش از
آن مردم بود و بس .قانون اساسی ایاالت متحده آمریکا ( )1727نیز با جمله «ما مردمthe ،We ...
 »peopleآغاز میشود و سپس همین جمله در پیشگفتار اساسنامه سازمان ملل میآید .از این روی،
برخی ،سرزنش کنندگان ناسیونالیسم را سرزنش کنندگان مردم میخوانند چرا که روح جمعی و ویژه
هر ملت در مردم آن است ( .)Galice, 11برتولت برشت به رهبران آلمان شرقی هواهخواه استالین
پیشنهاد کرده بود «مردم را از میان بردارید» (همان ص  .)15باری ،پس از انقالب فرانسه مردم
جای خود را به ملت داد که در معنای سیاسی ـ حقوقی خود ،عبارت بود از اجتماعی از شهروندان در
یک فضای مدنی که فراتر از هرگونه ریشه و اصل ،وابستگی فرهنگی و شغلی قرار داشت.
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آلن تورن ( )A. Tourainفیلسوف و جامعهشناس فرانسوی درباره دولت ملی ،با یادآوری قانون
اساسی ایاالت متحده آمریکا ،اعالمیه حقوق بشر و شهروندان و شعار مردم فرانسه (آزادی ـ برابری
ـ برادری) و میگوید «ملت ،مردم نیست و میتوان گفت حتی به معنای دقیق مخالف آن است.
ملت عبارتست از حاکمیت معتبر و اکنونی مردم ،مردمی که به شهروند تبدیل شدهاند و اجتماع
شهروندان را ایجاد کردهاند .امروزه واژه ملت ،تقریبا در همهجا ،نه به معنای فرانسوی ـ آمریکائی
آن ،بل ،در مواردی به غلط ،به معنای واژه آلمانی ( )Das Volkو یا واژه روسی ( )narodاستفاده
میشود .منظور این هر دو اصطالح یاد شده اجتماعی از مردم است که دارای سرنوشت ،فرهنگ،
تاریخ و زبان مشترک هستند» .مالحظه میفرمائید که در کشوری که اصطالح ملت به جای مردم و
دولت ـ ملت از آن برخاسته است ،تعریف مشخصی از آنان وجود ندارد .همانگونه که درباره تئوری
حاکمیت ( )Sovereigntyنیز اتفاق نظر وجود ندارد که آن خود بحث مفصّلی است.
در دهه هشتاد میالدی پژوهشگران و جامعهشناسان آنگلوساکسن نظریههای خود را درباره تشکیل
دولت ـ ملتهای مدرن و ملیسازی هویتها عرضه داشتند .تعریف ملت و ملیت گرائی ،درک
فرآیند و هویتشناسی ( )Identificationملی با پژوهشگرانی چون گلنر و هابس باوم ( E. Gellner
 )E. Hobsbawmبه اوج خود رسید .هر دوی آنان کوشش فراوانی برای تعریف ملت و واژههای
وابسته به آن کردند که شکافی میان تجزیه و تحلیلهای پیشین که حاکم بر تعریف ملت بود ایجاد
شد .آنان آگاهی داشتند که تعریف جامعی از ملت به دست دادن توّهم است .به نظر آنان ملت
نمیتواند به عنوان قاعده و یا ارزشی هنجارآفرین باشد مگر آنکه از آن دولت آفریده شود .از این
روی ،هر دو پژوهشگر ،بیشتر به دگرگونی مفهوم ملت و رابطه ملت با ملیتگرائی که در جریان
فرآیند تاریخی ظهور دولت ـ ملت رخ میدهد ،پرداختند تا درباره ملت و چگونگی تشکیل آن .در
نتیجه به نظر آنان ملیتگرائی در خوانش سیاسی آن همان جنبش یگانهسازی است که در سده
نوزدهم میالدی در اروپا برای آفرینش دولت ـ ملت نوین رایج بود .اما بحث دولت ـ ملت در میان
نخبگان ما ،بیشتر زیر تاثیر ارنست گلنر ( )Ernest ،Gellnerو همفکران اوست که به ملیتگرائی پسا
مدرنیته میپردازند و تقریبا ملتهای تاریخی را به حساب نمیآورند .گوئی ما همه مدارج مدرنیته را
طی کردهایم که امروزه بحث دولت ـ ملت و هرمونتیک ورد زبان ماست .در برابر این طرز تفکر
گلنر ،تئوری دیگری رایج است .بر اساس نظریه آنتونی اسمیت ( )Anthony Smith 92جامعهشناس
انگلیسی ،همه احساس ملیتگرائی نوین بر اساس الهام از فرهنگ قومی است که دولت ابزار جذب
و عروج آن را فراهم میکند .وی ،جوهر ملتها و تداوم آنان را ریشههای تباری و همپیوستگی
قومی میداند.
البته میدانید قدرت شکلهای گوناگونی را بخود میپذیرد و نباید آن را با نظام سیاسی اشتباه کرد.
قدرت ممکن است فرو دولتی ـ ملی و یا بینالمللی باشد که هر یک از آنان مشروعیت معینی دارند.
دیوان بینالمللی دادگستری در الهه در رای ( )AFDI, 1975, p272خود درباره صحرای غربی
آفریقا نظر داد که شکلهای دیگری از سازماندهی قدرت وجود دارد که ممکن است دولت نباشند.
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به نظر دیوان ،هیچیک از قواعد حقوقی بینالمللی اقتضای تاسیس دولت با ساختاری از پیش تعیین
شده را ندارد .آنچه که مورد توجه دقیق نخبگان ما واقع نمیشود این است که خیال میکنند رواج
پدیده دولت یعنی متحدالشکل شدن دولتهاست .در حالی که این ظاهر قضیه است و موضوع شکل
قدرت دولتها دشوار و بحث انگیز است.
خوانندگان تالش از ریشه واژه ناسیون در زبانهای فرانسوی و انگلیسی آگاهی دارند و میدانند که
از ریشه التینی و به معنای تولد است که در همین واژه مفهوم دگرگونی و تحول نهفته است .این
واژه در سدههای میانه در اروپا به معنای مردم و یا گروهی بود که برحسب تولد با هم اشتراک
داشتند .در سده هفدهم میالدی ،مفهوم ملت به تعلق به جامعهای که زیر اداره یک فرمانروا بود
دگرگشت .سپس در میان انقالبیهای فرانسوی مفهومی سیاسی پیدا کرد و از واژه ناسیون برای
نشان دادن مردمی آرمانی و کمال مطلوب ( )Idealاستفاده شد .از اینجا بود که ایده ناسیونالیسم
توسعه پیدا کرد و این تفکر در تمامی سده نوزدهم حاکم بود بگونهای که آن را سده ناسیونالیسم
میخوانند .در نتیجه ناسیونالیسم هم در باره اتحاد مردمی پراکنده و در زیر اداره قدرتهای مختلف
مانند آلمان و ایتالیا بکار برده شد و هم درمورد مستقل شدن از بند قدرتهای بیگانه مانند بلژیک و
لهستان .از آن زمان بود که اصطالح کنسرت ملتها رایج شد .در سده پیشتر از آن ،به جای
وفاداری به شاه ،احساس گروهی بوجود آمد و کشور واقعی آن کشوری بود که در آن زبان ،خاطره
گروهی ،روان و عاطفه ملی وجود داشت .از این هنگام بود که میهن ( – Patrie – Vaterland
 )Homelandجای مملکت یا ایالت را ( Paysـ  Heimatـ  )Countryگرفت .احساس مشترک تعلق
نیز به جای پیشینه تاریخی و تداوم آن قرار گرفت و هویت ملی دلیل اثبات واقعیتی نوخاسته شد
(.)Breton34
تعریف ملت فراتاریخی را در پاسخ به پرسش نخستین شما از قول برتون ( )Bretonگفتم یعنی
مردمی که از زمان باستان تا کنون پایدار ماندهاند .پیوستگی این ملتها هم عینی و ذهنی است؛ و
بیتوجه به فاصلههای دوران دولتسازی و یا گزیدن ایدئولوژی و یا مذهبی ویژه باقی ماندهاند .برای
شناخت کشورهای تاریخی کافی است به چند تاریخ توجه کنیم :پیش از هزاره یکم میالدی ،از
هزاره اول تا پیمان وستفالی ،از آن پیمان تا سده هژدهم و نوزدهم و در پایان سده بیستم (پایان
جنگ یکم و دوم جهانی) و سرانجام سال  1991به بعد .در چنین تقسیمبندی میتوان جایگاه
کشوری مانند ایران را پیدا کرد.
تعریف ملت را باید از دو دیدگاه جداگانه آورد .دیدگاهی حقوقی که آن را میتوان مجموعهای از
گروههای مردمی دانست که در قلمرو جغرافیایى معین زیر حاکمیت یک دولت زندگی میکنند .این
گروهها یکدست نیستند و در داخل هر یک از آنان نیز گوناگونیهائی وجود دارد .اما همین ملت از
دیدگاه فلسفه سیاسی و جامعهشناسی تعریف دیگری دارد که در آن باید هم عوامل عینی و هم
عوامل ذهنی را در نظر داشت و تلفیقی از آن دو را برای تعریف ملت بکار گرفت .عوامل عینی مانند
سرزمین ،زبان ،زندگی اقتصادی و فرهنگی مشترک .عوامل ذهنی مانند تملک مشترک میراث
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گذشته :اساطیر و باورها ،اراده بهروری از آن میراث ،قبول سرنوشت مشترک .بقول ارنست رنان ملت
یعنی یک همبستگی بزرگ بر اساس گذشتهای استوار که هم اکنون نیز محسوس است .این عوامل
ذهنی را میتوان روح ملت نامید که یکی از نمودهای آن ساختن و بازسازی است.
برای آن ساختن و بازسازی ،دولت وسیلهای اساسی است که تجسم آن در نهادها ،در پارلمان و در
همه خدمات عمومی بچشم میخورد .این دولت است که به اراده عمومی تضمینهای الزم را
میدهد و تداوم آن را مهیا میکند .در درون کشور والیات یا ممالک را درهم میآمیزد ،به مردم
امکان میدهد تا در آسیاب آفرینش نمونه برین ( )Archetypeخود را بازسازی کنند .همین دولت در
برابر بیگانگان از یکپارچگی ملت دفاع میکند( .گالیس .)35
در ایران به نظر من ساختار ملت بیشتر بر اساس عوامل ذهنی تشکیل ملت قرار داشت که از جمله
آن عوامل میتوان از اساطیر مشترک ،و قبول سرنوشت مشترک یاد کرد .روز و روزگاری این ملت
یگانگی سیاسی خود را از دست داد و در هر گوشه آن امیری و شاهی حکومت میکرد؛ اما همچنان
که در پیش گفته شد ایران و ایرانی باقی ماند .واژه کشور در فرهنگهای ما افزون بر اقلیم ،موطن
یا زیستن جای معنای دیگری هم دارد و آن عبارتست از یک ناحیهای با حکومت معین که مترادف
با مملکت است .این واژه و کاربرد آن پیشینه دراز در ادبیات فارسی دارد .همانگونه که در پیش گفتم
ما در ایران نه به ملتسازی و نه به بازسازی هویت آنگونه که در ترکیه عمل شد و یا با آفریدن
هویتی مجعول به معنای عراقیت در خاک عراق عرب نیازی نداشتیم .نمونهای از نظر یک استاد کرد
تبار علوم سیاسی را برای شما میآورم .او مینویسد:
«با بنیان نهادن دولتهائی بر اساس قومیت و با آفرینش دولت ـ ملتهائی که مردم کُرد در آن کنار
گذاشته شده بودند ناسیونالیسم کُرد مفهومی سیاسی پیدا کرد» ( .)Bozarsalan, 81اگر دولت ـ
ملتهای «وارداتی» در خاورمیانه و نزدیک به دنبال ملتسازی ،یگانهسازی و هویتتراشی بوده و
هستند و از این راه دشواریهای فراوانی در همزیستی مردم ایجاد کردهاند؛ ایران نیازی به ایجاد
هویتی ساختگی نداشته و ندارد .در ایران برعکس کشورهای دیگر «اصطالح قومیت تابوئی [نیست]
که به یگانگی ملی آسیبی وارد کند» ( .)Bozarsalan, 267ایران ،برخالف کشورهای همسایه خود،
کشوری در حال ایجاد و تشکیل نبود تا نیازی به ایجاد دولت ـ ملت برای یگانگی خود و یا درهم
آمیختن کُردها در مردم خود داشته باشد .کُردهای ایرانی هم مجبور به انتخاب هویتی دیگر غیر از
هویت قومی خود نبودند؛ چون واژه ایران برخالف واژههای ترکیه و یا عراق عرب ،مختص به هیچ
قوم و فرقهای نیست .به گفتهای «در ایران ،قومی به نام قوم ایرانی وجود ندارد» (.)Vercellin, 226
پرسش دیگرتان این بود که معنای «سازمان سیاسی» چیست و چه تفاوتی با نظام حکومتی و
فرمانروائی دارد؟ ارتباط کشور و سرزمین با این مفاهیم چیست؟ ببینید ،پویائی پیدایش دولتها که
برخی آن را ( )Politogenèseچرخهای دائمی است ( )Breton, 90که در هر یک از این چرخهها یا
دورانها ساختار دولتها ،پیدایش آنان و یا امپراتوریها تراکم جمعیت و عامل انسانی دگرگون
میشود و در پایان به آنجا میرسد که مردم بوسیله دولتها معرفی میشوند .علت بوجود آمدن این

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

431

چرخهها در میان مردم است که خواستهای آنان ،آگاهی آنان و سازمانهای آنان بگونهای
همیشگی تغییراتی در نظام دولتها ایجاد میکند.
ایران نیز از این مدار خارج نبوده و به نظر من سازمان سیاسی برای اداره کشور (کشورداری) با نظام
سیاسی تفاوت دارد .در دورههای امپراتوری در ایران و در دیگر امپراتوریها با توجه به خواست
توسعهطلبی آنان بیشتر ساماندهی و کشورداری مطرح بود و در آن نظام حقوقی فراگیر به معنای
امروزی وجود نداشت .به همین دلیل هم اقلیتها در وضع مساعدتری زندگی میکردند و اغلب،
بویژه در ایران ،قوانین ویژه خود را اجرا میکردند.
نظامهای سیاسی همانند نظام حقوقی بر اساس سنتها و آداب هر جامعهای استوار است و هر دوی
آنان بر حسب تاریخ جوامع بوجود میآیند و دگرگون میشوند .در میان ملتهای تاریخی ،حاکمان
همواره فراتراز مردم بودهاند .در تاریخ ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر دولت فراتر از مردم
قرار داشت و مشروط به شرایط قانونی نبود در نتیجه همواره برخوردها میان مردم و یا گروهی از
آنان رایج بود .واتسالو هاول ،رئیس جمهور پیشین چک و اسلواکی گفته بود در هر جامعهای که
صاحبان قدرت را «اونا» بخوانند حتما نظامی خودکامه بر سرکار است .در ایران هنوزهم «اونا»
حاکمند.
همان چرخه تکوین دولت که در پیش از آن یاد کردم؛ درتاریخ ایران ـ تنها از برای شناسائی تعریف
دولت و کشور ـ هر بار به بازسازی دولت منتهی شد که آخرین آن در جنبش مشروطیت بود و شاهد
صدیق آن قانون اساسی و متمم آن است .در متمم قانون اساسی پس از کلیات عنوان اول آن
«حقوق ملت ایران» ـ به معنای ترک معنای اهل یک مذهب و کیش و برقراری مفهوم شهروندی
است ـ که مجموعا  12اصل را شامل میشود و در آن از «اهالی ایران»« ،افراد مردم» و «ایرانیان»
نامبرده شده است .بنابراین ،مصداق ملت دستکم از لحاظ حقوقی در آن زمان روشن شده است.
دولت بازسازی شده ،برابر قانون اساسی و متمم آن ،مشروعیت خود را نه از خدا گرفت و نه از راه
وراثت نسبی بدست آورد ،بل مشروعیت او از مردم بود .شگفت آنکه در متمم قانون اساسی واژه
ملت در جای صحیح خود قرار گرفته است ،مانند اصل  82متمم که مقرر میدارد «قوای مملکت
ناشی از ملت است» .منظورم این است که «مردم» یا «اهالی» آنجا که به عمل سیاسی دست
میزند دگرگون به ملت میشود .نمونه دیگر اصل  35متمم است که در آن سلطنت به عنوان ودیعه
از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شد .با این توضیح که در قانون اساسی بلژیک ( ،)1231که
مورد استفاده نویسندگان قانون اساسی مشروطیت قرار گرفته بود ،چنین تصریحی وجود ندارد.
بحث دیگر در مورد دولت ـ ملت این است که کدام یک از آنان بر دیگری مقدم است .به نظر
میرسد در مورد ملتهای تاریخی ملت مقدم بر دولت است .یعنی این دولت است که باید بر اساس
ملت ،تعریف و مشخص شود و نه برعکس .یکی از پژوهشگران فرانسوی ایاالت متحده آمریکا را
تنها کشوری در جهان میداند که در آن دولت مقدم بر ملت است .نگاهی به تاریخ کشورهای
اروپائی نشان میدهد که این دولتها بودند که ملت را بوجود آوردهاند که بخشی از آن را در پاسخ
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پرسش نخستین شما آوردهام .آنچه که ملت را میسازد «یگانگی و یکتائی» نیست ،بل ،اشتراک در
عوامل عینی و ذهنی و به معنای لغوی انباز شدن و با یکدیگر بودن است که آن هم در درازای
تاریخ بدست میآید .در داخل این گونه ملتها شما به اقوام و ملیتهای دیگری نیز برخورد میکنید
که همگی به اساطیر و پیشینه تاریخی خود و یا مشترک اعتقاد دارند و سرنوشت مشترک را هم
میپذیرند.
در سالهای پایانی سده هژدهم و آغازین نوزدهم ،شکستهای ایران در جنگ با غربیان ایرانیان را
مجبور به بازنگری در ساختار دولت موجود کرد .گسترش روابط ایران با کشورهای غربی و مهاجرت
ایرانیان به آن کشورها سبب شد که فکر دگرگونی نظام سیاسی پیدا شود .قانونهای دوره ناصری و
اقدامهای سپهساالر از اولین گامهای این دگرگونی در ساختار دولتی بود .که سرانجام به مشروطیت
و بازسازی دولت انجامید.
درباره سرزمین و تعلق آن به مردم ،پرسیدهاید باید بگویم که سازمان ملل متحد کنفرانسهای
متعددی تشکیل داد که اگر اشتباه نکنم آخرین آن در ماه می 8117بود که با شرکت نمایندگان
بومیان قارههای مختلف و نمایندگان دولتها تشکیل شد .این کنفرانس پیشنهادهائی درباره بومیان
به عنوان صاحبان سرزمینها و بهرهمندی آنان از منابع سرزمینیشان را ارائه کرد .اقلیتهای ملی را
میتوان از گروههائی خواند که دولت در اختیار ندارند و برخی از آنان تمام یا قسمتی از سرزمین
مادریشان در کشوری دیگری است.
ــ در آغاز پاسخ به پرسش دوم از قول پژوهشگری ،نقل کردید« :در کشورهای نوخاسته همیشه این
پرسش مطرح میشود که ملت چیست؟ در حالی که پرسش اساسی باید این باشد که ملت چگونه
تشکیل میشود».
شاید در برابر این پرسش هم ،همانند پرسش دیگر به صورتی که سعی کردید نشان دهید ،هرگز
نتوان به یک تعریف «مشخص» و «جامعی» دست یافت .زیرا راهها و چگونگی تشکیل ملتها ـ یا
بهتر بگوئیم ظهور آنها ـ نیز به گواه شواهد بسیار امروز و دیروز تاریخ جهان ما ،گوناگون بودهاند.
تعریفها ،تبیینها و نتیجهگیریها از پی پدیدار شدن پدیدهها صورت گرفته و در بهترین حالت تابع
یا متأثر از شرایط و وضعیتهای خاص و متفاوت هستند ،و ناگزیر گوناگونند وگاه متضاد و مغایر.
و اما در یک نگاه کلی به روش شما در پاسخ و از مجموعه اطالعاتی که ارائه نمودید ،هم به نوعی
همین برداشت میشود ،اینکه هر تالش و هر نقطه عزیمتی در تعریف و هر وجه مشترکی در تبیین
پدیدههائی چون ملت ،دولت و ...که برپایه آن بتوان ضابطه و نظمی برقرار نمود ،با تعریف مقابلی
نفی یا نقض شده و مورد تردید قرار میگیرد .شاید چنین روشی در حوزه بحثهای آکادمیک
رشتههای علوم انسانی و در بحثهای نظری نه تنها مانعی نداشته ،بلکه ضروری باشد .اما درحوزه
امنیت ،ضابطه و نظم ـ و اگر در برابر شما به عنوان یک حقوقدان اجازه بکارگیری این واژه را به
خود بدهم ـ در حوزه حقوق و آنچه که در این حوزه باید در نظر گرفته شود ،چطور؟ آیا این به
معنای بیضابطگی نیست؟
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علت طرح این پرسش آنست که برخی از گرایشها بر بستر چنین فرضی ،یعنی فرض «بیضابطه»
بودن مناسبات ،تشکیل ملت و بنای دولت آن را امری ارادی و بسته به «یک تصمیمگیری سیاسی»
قلمداد میکنند.
خوبروی ـ اجازه بدهید پرسش شما را به بخشهای کوتاهی تقسیم کنم تا هم برای خواننده خواندن
و هم برای من پاسخ آن آسان شود.
ـ نخست اینکه گفتهاید «راهها و چگونگی تشکیل ملتها ـ یا بهتر بگوئیم ظهور آنها ـ نیز به گواه
شواهد بسیار امروز و دیروز تاریخ جهان ما ،گوناگون بودهاند .تعریفها ،تبیینها و نتیجهگیریها از
پی پدیدار شدن پدیدهها صورت گرفته و در بهترین حالت تابع یا متأثر از شرایط و وضعیتهای
خاص و متفاوت هستند ،و ناگزیر گوناگونند وگاه متضاد و مغایر ».آری این صحیح است .در تماشاگه
گیتی تفاوت میان ملتها و دولتها فراوان است همانگونه که منافع ملی هر کشوری با کشور دیگر
فرق دارد .در پیش گفتم :نظامهای سیاسی مانند نظام حقوقی بر اساس سنتها و آداب هر جامعهای
استوار است و هر دوی آنان بر حسب تاریخ جوامع بوجود میآیند و دگرگون میشوند.
ـ دو دیگر آنکه گفتهاید «اینکه هر تالش و هر نقطه عزیمتی در تعریف و هر وجه مشترکی در
تبیین پدیدههائی چون ملت ،دولت و ...که برپایه آن بتوان ضابطه و نظمی برقرار نمود ،با تعریف
مقابلی نفی یا نقض شده و مورد تردید قرار میگیرد ».خیر ،حتما پاسخهای من نارسا بود که شما به
این نتیجهگیری رسیدهاید .چرا که من از عدم ِشمولِ مصداقِ دولت ـ ملت به کشورهای فراتاریخی
میگویم و شما از تعریف آن.
در کتابهای بیگانه و حتی نوشتههای سیاسی در درون کشور تعریفهای گوناگونی از دولت ـ ملت
وجود دارد که بسیاری از آنان منطقی هم هست .ضربالمثلی چینی میگوید مبادله کاال با مبادله
ایدهها تفاوت دارد .زیرا ،هنگامی که دو ایده و طرز تفکر را با دیگری مبادله میکنیم؛ در پایان آن
مبادله هر یک از ما دارای دو طرز تفکر میشویم و این با مبادله کاال که تنها یکنفر مالک چیزی یا
پولی میشود تفاوت دارد .آنچه که منظور من است این است که تعریف دولت ـ ملت در اروپا شامل
همه کشورهای دنیا نمیشود.
ـ پرسیدهاید که اگر این تعریفهای گوناگون «در بحثهای نظری نه تنها مانعی نداشته ،بلکه
ضروری باشد .اما درحوزه امنیت ،ضابطه و نظم ـ و ...در حوزه حقوق و آنچه که در این حوزه باید در
نظر گرفته شود ،چطور؟» خوشبختانه چون شما حقوق خواندهاید بیان این تفاوت آسان به نظر
میرسد .نمونهای ساده شاید راهگشای این پرسش باشد .به این معنا که تعریفِ بسیاری از بزهها در
هر کشوری متفاوت است ولی این سبب هرج و مرج نمیشود؛ بل ،هر کشوری با شرایط و آداب و
سنتهای خود مقرراتی را برای هر بزه وضع میکند و یا اصال عملی را بزه نمیداند .شما میدانید
که قانون کاالئی صادراتی و یا وارداتی نیست .اگر گرایشهائی در درون جامعه ایران و یا در بیرون
از کشور در پی اغراضی که پیش از این یاد کردیم نباشند؛ ناچار باید گفت که دچار آشفتگی در
مفاهیم انتزاعی هستند .ترجمه غلطِ برخی از اصطالحها ،بیآنکه در پی کاهش ارزش کار مترجمان
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و پژوهشگران باشم؛ به آشفتگی در استنباط و بکارگیری نابجای اصطالحها ،میانجامد .ما ،با توجه
به روابط فرهنگی درازمدت خود با اروپا ،اصطالحهائی نوین را از آنان گرفتهایم و سپس کوشش
کردیم تا واژهای در زبان پارسی برای آن بیابیم؛ بیآنکه به پیشینه تاریخی و فرهنگی آن اصطالح
در میان اروپائیان و تفاوت آن با خانه خود توجه کنیم .اجازه بدهید برای جلوگیری از پرگوئی این
جمله آلبر کامو را برایتان واگویه میکنم که :نامگذاری نادرست ،افزودن درد جهان است.
ــ اینکه ما در «خانه خود» بر مبنای تاریخ ،سنت و آداب خویش میتوانیم در جهت بهبودی و
بهروزی خویش ـ صرف نظر از تفاوت تعریفها از بهبودی و بهروزی ـ همه چیز را دگرگون کنیم،
به هیچ روی ما را از مصداق دولت ـ ملت و از ضابطه و نظمی که در جهان امروز وجود دارد ،خارج
نمیکند .نظمی که مرزهای ما را محترم میشمارد ،ما را ملت ایران ـ صرف نظر از گوناگونی عناصر
تشکیل دهنده آن ـ و احاد ما را ایرانی خطاب میکند ،برای «نمایندگان» ملت ما در نهادهای
بینالمللی کرسی قائل است« .فراتاریخی» ـ صرف نظر از معنائی که از این مفهوم مورد نظر است ـ
شمردن ملت ما و تحوالت درونی آن ،فکر نمیکنم ما را از شمولیت این نظم حقوقی جهانی ،که
برآمد آن بسیار بعد از پیدایش کشور و ملت ایران صورت گرفت ،بدر برد .ما در تاریخ نزدیکتر خود
و در فاصلهئی کمتر از یک قرن دو انقالب عظیم ـ بدست خود ـ داشتهایم که هر یک به نوبه خود
پیامدهای دگرگون کننده ژرف و گستردهئی برای ما به همراه آوردند .اما پس از پیروزی هر یک و
استقرار نظم سیاسی و حقوقی جدید درونی ،ما کماکان از نظر سایر بخشهای جهان ،ملت ایران
ماندیم و حکومتها و دولتهای برخاسته از این دو رویداد ـ صرف نظر از ماهیتهای بس متضاد و
مغایر آنها ـ به عنوان «نمایندگان» ملت ما به رسمیت شناخته شدند .در هر دوره نیز هرچند
متجاوزینی به بخشهائی از مرزهای این واحد جغرافیای سیاسی دستدرازی کردند ،اما این مرزها
همچنان پابرجایند و در چهارچوب همان نظم به رسمیت شناخته شده و به استقالل این کشور ـ با
همه محدودیتهائی که امروز همان ضوابط بینالمللی برای چگونگی اعمال این استقالل قائل است
ـ احترام گذاشته میشود.
به عنوان پرسش آخر آیا ما برای حل مشکالت درونی خود ،از جمله تغییر ساختار و نظام سیاسی ـ
حقوقی و تأسیس «نظام غیرمتمرکز اداره کشور» الزم است جای خود را در چهارچوب ضوابط و
مقررات جهانی که ما را یک کشور مستقل صاحب یک ملت و یک دولت به رسمیت میشناسد،
مورد تردید قرار دهیم ،یا آنها را ،چون برخاسته از وضعیت تاریخی ما نبودهاند ،مورد بیاعتنائی قرار
دهیم؟ آیا ما برای دگرگون کردن وضعیت ناشاد درونی خود ناگزیریم هستی بیرونی خود را دمادم به
کانون جدال بدل کرده و به چالش بکشیم؟
خوبروی ـ مصداق به معنا و اصطالحی که در منطق به کار میرود عبارتست از موجودی خارجی که
مفهومی بر آن صدق کند .به عنوان نمونه شما و من که ساکن دو کشور آلمان و فرانسه هستیم
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مصداق مردمی از ریشه ژرمنی یا گلوآ ( )Gauloisنیستیم .اما ،این مصداق نبودن سبب نمیشود که
ما با همه خلق خدای ساکن این کشورها ستیز داشته باشیم.
اگر جامعه بینالمللی ما را میشناسند و ایرانی میخواند این از قواعد بینالمللی است نه ارمغان
اصطالح دولت ـ ملت .در این جامعه هر کشوری به نامی خوانده میشود .هم کشور چین با بیش از
یک میلیارد و دویست میلیون نفر جمعیت و هم فدراسیون ایاالت میکرونزی با  718کیلومتر مربع،
پراکنده در دریائی نزدیک به دومیلیون و نیم کیلومتر مربع ،و باجمعیتی نزدیک به صد هزار نفر،
نامی و دولتی دارند و به آن نام خوانده میشوند .چین کشوری است که در آن یکصد و پنجاه گروه
به عنوان ملیت غیرچینی به رسمیت شناخته شدهاند؛ تنها 5 ،ملیت در وضعیت روشنی بسر میبرند
که عبارتند از :مغولها ،تبتیها ،اویغورها ،زهویانگها ( )Zhuangsو سرانجام مسلمانان چینی زبان به
نام هیوها ( .)Huiبقیه ملیتها و اقوام در وضعیت اقلیتهای فرودست بسر میبرند.)Breton, 47( .
متاسفانه برخی از نخبگان ما گرفتار بینش بیدرنگ ( )Vision immédiateو یکسویه هستند و تنها
بخشی از حقیقت را بیان میکنند و واقعیتهای موجود و متعارض را بفراموشی میسپارند .این چنین
بینشی در دنیای امروز و با سرعتی که جانشین تفکر شده است قابل بحث و توجه است .بنگرید به
اصرار قومگرایان ما برای قبوالندن زبان و شناساندن گروه خود به عنوان ملت که از همین بینش
برمیخیزد .زیرا افکار عمومی دنیا بخوبی نتیجههای از میان بردن زبان و نابودی فرهنگ را میداند.
و همان افکار عمومی ،بیتوجه به تاریخ و اساطیر هر سرزمینی ،تبدیل یک گروه به ملت ،بویژه در
کشورهای توسعه نیافته ،را کم و بیش درک میکند؛ و از این روی ،باشعارهای برخاسته از بینش
بیدرنگ آسان و وفوری قانع میشود.
اما ،آن روی دیگر سکه بینش بیدرنگ عبارتست از تخم ترس در دلها نشاندن است که اگر ما را
ایرانی نشناسند اگر به مرزهای ما احترام نگذارند ...چه فاجعهای پیش خواهد آمد .گویا هستی ایران
تنها به دولت ـ ملت بودن و یا به آن به اصطالح نظام جهانی بسته بوده و هست .دولت ـ ملت ،در
بینش بیدرنگ این توهم را بوجود خواهد آورد که دولت ـ ملت ایران یعنی دولت تک ملیتی که
هیچ موجودیت فرو ملی مانند اقوام و یا هیچ نهاد فرو دولتی مانند خودمدیری را قبول ندارد .در حالی
که دولت ملی همواره مال یک ملت نیست و در مجموعه هرملت گروههای گوناگونی وجود دارند .در
پیش هم گفتم که ما به ملتسازی و یگانهسازی نیازی نداشته و نداریم.
غربیها نیز بینش بیدرنگ را برای ما بکار میبرند تا ما نیز به این افتخار نائل شویم که دولت ـ
ملت هستیم .زیرا در قارهای که اصطالح دولت ـ ملت از آن برخاسته است ،نگاهی یکنواخت و
یکسان به کشورهای قاره آسیا و آفریقا وجود دارد .آنان هنوز خیال میکنند که قوم یعنی گروهی که
نیاز به متمدن شدن دارد و تنها صاحب تمدن هم که غربیها هستند .بنابراین اگر این اقوام را بگونه
دولت ـ ملت در آوریم هم بازار تازهای خواهیم یافت و هم سروری خود را ،با پریشانی و تجزیه آن
محکمتر خواهیم ساخت .تاریخ آفریقای پس از استعمارزدائی و تشکیل دولت ـ ملتها در آن شاهد
این بینش است و کشتار روآندآ در سال  1994گواه فرجام آن است.
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در کشورهای غربی و بویژه در اروپا ،گروههای قومی هستند که مشابهت فراوانی با کُردان ما دارند و
در کشورهای مختلف زندگی میکنند؛ مانند مردم باسک که هم در خاک فرانسه و هم در خاک
اسپانیا سکونت دارند .باسکیهای اسپانیا از خودمدیری وسیعی برخوردارند در حالی که مردم باسک
ساکن فرانسه تنها از مزایای روش اداره نامتمرکز برخوردارند .نمونه دیگر مردم فریزون Frisons
هستند که در هلند و آلمان بسر میبرند .برای هر دو نمونه یاد شده هیچگاه راهحلی یکدست و
همانند ارائه نشده و هر کشوری برحسب تاریخ ،سنت و نظام حقوقی خود با آنان رفتار میکنند .غرب
با تضعیف ایدئولوژی ملیگرائی در دنیای خود ،قومگرائی را برای شرق تجویز میکند و میبینیم که
این گرایش روز به روز نیروی بیشتری یافته و ما شاهدان خموش خشونتهای ناشی از آن هستیم.
حال اجازه بدهید جای خود را عوض کنیم و به جای پاسخگوئی من از شما بپرسم که منظور شما از
ضابطه و نظمی که در جهان امروز وجود دارد کدام است؟ آیا همان ضابطهای است که در درازای
سده بیست میالدی ،به ترتیب تاریخی ،نسلزدائی ارامنه ،یهودیان ،کامبوجیها و ایبوها (در نیجریه)
و توتسیها (در روآندا) را دید و کاری آن چنانی نکرد مگر در یک مورد؟ آیا منظورتان همان نظمی
است که بقولی بر اساس حقوق بینالملل کالسیک قرار دارد و بیشتر نظام قواعدی است که
محتوای آن از دیدگاه جغرافیائی (اروپائی) ،از نظر مذهبی (مسیحی) و از دید اقتصادی (سوداگرانه) و
سرانجام از نظر سیاسی (امپریالیستی) است؟ پس از جنگ دوم جهانی و بویژه از دهه  1921م ،هنوز
هم قواعد بینالمللی بیش از هر چیز به سود تقویت حقوق زورمندان است .بگونهای که حتی
استعمارزدائی نیز دگرگونی زیادی در این واقعیت ایجاد نکرده است .اما ،متنهای فراوان تهیه شده
که در نگاه نخست نشان از پریشانی و نابسامانی داشته و دارد .حوادث همین سال  8112م نشان
دهنده کدام ضابطه بینالمللی است؟ ()Jouve. 3
اساسنامه سازمان ملل هرچند با واژگان ما مردم ملل متحد شروع میشود اما این دولتها هستند که
عضو آنند و بقولی نام حقیقی آن سازمان دولتهای نه چندان متحد است .آنچه را که نظام جهانی
مینامید بیشتر نظام دولتهاست .این نظام تنها به نقش دولتها در چارچوب ژئوپولیتیکی توجه دارد
و پیچیدگیهای ژرف قومی و هویتی کشورها را در نظر ندارد .بیائید با هم مرزهای تازه را نه از دهه
 1921میالدی؛ بل از سال  1929بررسی کنیم تا ببینیم چه ضابطهای به دنیا حکمفرماست.
ضابطهای که دارد حق مداخله قدیمی را در لباس وظیفه مداخله به مردم جهان عرضه میدارد .این
نظم حقوقی جهانی که شما از آن نام میبرید کدام نظمی است که نیرومندترین کشور جهان نه
میخواهد تغییر شرایط زیست بومی آن را بپذیرد و نه پیمان تشکیل دادگاه کیفری بینالمللی را امضا
میکند؟ و یا روسیه را وادار به قشون کشی میکند و جمهوریهای مستعجل میتراشد اما در همان
حال خودمدیری مردم چچن را هم نمیپذیرد .این چه نظم حقوقی جهانی است که هر کشوری
میخواهد به میل خود قواعد جهانشمول حقوق بشر را اجرا کند؟ پرسش دیگر من این است که آیا
واقعا معتقدید که در این نظم حقوقی جهانی که ذکر کردهاید به استقالل و حاکمیت کشورها احترام
گذاشته میشود؟ آن هم در زمانی که وابستگیهای چند سویه کشورها را در خود گرفته است تا آنجا
که بزرگترین طلبکار دولت نماینده سرمایهداری کشور کمونیست چین است.

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

437

نظم حقوقی مجموعهای از قواعد اجباری و ساختار و روش کارکرد نهادهاست .وجود چنین نظمی
بیحضور دستگاه قضائی قابل تصور نیست .ممکن است آن قواعد اجباری و آن دستگاه قضائی
الزماالطاعه را به من نشان دهید؟ چه کسی گفته که که ما باید چهارچوب ضوابط و مقررات جهانی
را مورد تردید و یا بیاعتنائی قرار دهیم و یا هستی بیرونی خود را به چالش بکشیم .خیر ،باید پرده را
از رازها به کناری زنیم و نیرو و توانی که بقول شما میتواند برای دگرگون کردن وضعیت ناشاد
درونی خود بکار گیریم صرف مفاهیم انتزاعی که سبب جدائی میشود نکنیم .خالصهتر بگویم دولت
ـ ملت در همان حال که جامعهای سیاسی است مبّین اجتماعی تک هویتی نیز هست .این تک
هویتی ،هویتهای دیگر را مورد انکار قرار میهد و از آنجا بیزاری برمیخیزد که مقدمه
جدائیخواهی است .چنین جامعهای را برخی از پژوهشگران جامعهای با قومیت فرضی ( fictive
 (Ethnicitéنامیدهاند .در حالی که میدانیم هیچ ملتی بگونهای طبیعی بر اساس قومی بنا نشده
است؛ اما به تدریج که ساخت اجتماعی ( )Formations socialesملی انجام میگیرد؛ مردم درون
مجموعه و همچنین گروه حاکم «قوم زده» میشوند .یعنی بگونهای خود را معرفی میکنند که
گوئی در گذشته و همچنین در آینده ،آنان اجتماعی طبیعی را که دارای هویت و فرهنگی اصیل و
منافعی فراتر از منافع افراد و شرایط جتماعی دارد را معرفی و بیان میکنند.
نگاه کنید به ترکیه کشور همسایه و نمونه اعالی دولت ـ ملت «وارداتی» که چگونه هویتهای
دیگر را مورد انکار قرار میدهد و اسالم ناب محمدی نیز نتوانسته است این انکار را زائل کند و به
همین دلیل هم پذیرفتن این کشور در اتحادیه اروپا دور به نظر میرسد .برخی از آنهائی که عشاق
سینه چاک دولت ـ ملت در ایرانند نه تنها نمونه اتحادیه اروپا را که دارد به اجتماعی از مناطق
مختلف کشورها تبدیل میشود نمیبینند؛ بل این نمونه کشور همسایه ما را نیز در خور بررسی
نمیدانند .اینان دانسته و یا ندانسته آب به آسیاب دشمن میریزند تا به دیگران بنمایانند که در ایران
نیز تنها یک هویت وجود دارد و آن هویت ایرانی است در حالی که چنین قومی در ایران وجود ندارد.
کوشش و هنر ما باید بر این اساس قرار گیرد که چگونه میتوانیم با تجربه تاریخی خود قوانین
اساسی را بر پا داریم که در آن همه مردم ایران را شامل شود و قدرت کارآئی داشته و موثرباشد.
از این روی ،بار دیگر تکرار میکنم که ما باید راه حل ایرانی مشکالت خود را از درون تاریخ ایران
پیدا کنیم .از این راه است که ما میتوانیم پایه و اساس تفکر ایرانی را استوار سازیم و بحثهای
غربیان ،که مربوط به تاریخ و کیش آنان است ،را به خودشان واگذار کنیم .اما ،این امر مانع از آن
نیست که اصول جهانشمول را بپذیریم و یا در حقوق بهترینها را برنگزینیم که این گزینش خود
یک هنر است .هدف باید آن باشد که گاندی گفته بود« :میخواهم خانهای داشته باشم که
پنجرههایش باز باشد و نسیم فرهنگهای دیگر از این خانه بگذرد ولی دلم نمیخواهد که طوفانی
بیاید و خانة مرا از جا بکند».
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فصل سوم :ایران در کانون اندیشهی مدرن

آشفتگیهای مفهومی بیرون از «خاک مهربانان»
دکتر محمدرضا خوبروی پاک
آبان 1329
ــ در آثار منتشره و همچنین تحقیقاتی که در دست دارید ـ و ما بعضاً از اقبال خواندن بخشهائی از
آنها پیش از انتشار برخوردار بودهایم ـ بر آنچه که به عنوان مرکز ثقل یا پرسش محوری میتوان
انگشت گذاشت ،عبارتست از موضوع «اقلیتها» ،چگونگی زیست مسالمتآمیز و دمکراتیک آنها
در چهارچوب یک کشور و چگونگی تقسیم قدرت و مشارکت همگانی مردمی که از نظر قومی،
زبانی و مذهبی گوناگونند ،در ادارة محلی خود و ادارة کل کشور.
در چهارچوب تالش برای یافتن پاسخ به این پرسشها ،در دو اثر خود ـ «نقدی بر فدرالیسم» و
«فدرالیسم در جهان سوم» ـ اشکال مختلف نظام فدرالیستی را در دو دسته از کشورها در حوزههای
مختلف مورد بررسی قرار دادهاید .الزم به ذکر است که اثر دو جلدی دوم یعنی «فدرالیسم در جهان
سوم» در ایران مورد استقبال قابل توجهای قرار گرفته و از پرفروشترین کتابها شناخته شده است.
و اما در آغاز این گفتگو بفرمائید چرا و از چه نظر محقق و متخصص ما در حوزة حقوق عمومی و
حقوق بینالملل الزم دانسته :اوالً مفهوم فدرالیسم را مورد بررسی قرار دهد؟ و دوم اینکه چرا و از
چه نظر کشورهای دارای نظام فدرالی را به دو دسته تقسیم و در آثار جداگانهای به آنها پرداخته
است؟
خوبروی ـ با درود و سپاس از تالشهای شما ،پیش از پاسخ اجازه دهید تا صادقانه عرض کنم که
هنوز «دانشجوی علوم اجتماعی» و پژوهشگری آزاد و از هر بند تعلقی رها هستم.
موضوع تحقیق در فدرالیسم به خیلی سالهای پیش بر میگردد .به هنگام دانشجوئی در دوره
دکتری دانشکده حقوق تهران ،از میان  18درس آموختنی ،تنها حقوق اساسی بود که جائی نداشت.
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در دوره لیسانس نیز این درس چندان جدی گرفته نمیشد و یتیم بود .چرا که مشروطه به دنبال
دولت با «اساس» به گفته شادروان فروغی بود و این باب طبع نبود و باید مورد فراموشی قرار
میگرفت .از این روی ،نه تحقیق درباره فدرالیسم و نه پژوهش تطبیقی درباره تمرکز زدائی به جائی
نرسید .پس از انقالب «شکوهمند» درپی ادامه دانش اندوزی در دانشگاه لوزان ،با قانون اساسی
فدرال ایران که از سوی محافل دست راستی افراطی آمریکائی ـ هنوز آن موقع نئوکانها در عرصه
سیاست نبودند ـ نوشته شده بود برخورد کردم .این موضوع را یکبار در یک جلسه گفتگوی پالتاکی با
انجمن سخن گفتهام که شما آن را در سامانه تالش به تاریخ  89مه  8119آوردهاید .مشخصات این
نوشته رابار دیگر به عرضتان میرسانم:
Lyndon H. Larouche Jr. Final Defeat of Ayotollah Khomeine ،A dotrine of
Constitutional Law for the Iranian renaissance from Dark Age of Neo-Asharite
Irrationalism ،The New Benjamin Franklin House ،New York1923 ،

دراین جزوه نظام جمهوری فدرال را برای ما تجویز کرده بودند .در آن زمان من درباره اقلیّتها
تحقیق میکردم و آن جزوه کنحکاوی مرا برانگیخت تا علت این نسخه پیچی بیگانگان را درک
کنم .پیآمد این کنجکاوی تحقیق درباره فدرالیسم و سپس کتاب اقلیّتها بود.
در کتاب نقدی بر فدرالیسم پس از شرح و بیان فدرالیسم در چند کشور به راه حّل ایرانی همزیستی
اقوام پرداختم .این نوشته مانند بسیاری دیگر از نوشتههای دیگران و من ،بازتابی انتقادی نداشت و
«مدعیان بوریا باف» همچنان همه با هم در شیپور ایران چند ملیتی ،خودمختاری برای بخشی از
ایران ،فدرالیسم و شعار «حق تعیین سرنوشت تا حد جدائی» میدمیدند و هنوز هم میدمند .طرفه
آنکه در میان این مدعیان نه در تعریف ملت ،نه در شناخت خودمختاری (خود مدیری به نظر من) ،
و نه در بررسی انواع فدرالیسم و بیشتر و پیشتر درباره تعریف اقلیّت توافقی حاصل نشده است .در
نتیجه گروههائی داریم که هر یک سازی ناساز با دیگران مینوازد .پیآمدهای این ناسازگاریها برا ی
میهنمان دردناک خواهد بود.
من به دنبال تقسیم بندی میان کشورهای فدرال نبودم ولی با دیدن و خواندن نوشتههای دیگران،
در بیرون از کشور ،که هر یک نمونههائی از کشور فدرال محل سکونت خود ،که بیشترشان
دموکراتیک هستند ،را میآوردند؛ بر آن شدم که نمونههائی از کشورهای فدرال جهان سوم را ارائه
دهم تا روشن شود که فدرالیسم نه دموکراسی میآورد و نه معجزه میکند .نتیجه آن کتاب
فدرالیسم در جهان سوم است.
مدعیان حتی به این نکته آغازین نظام فدرالی توجه ندارند که فدرالیسم نظام سیاسی (سیستم
پولیتیک) است که به دوگونه تقسیم میشود :فدرالیسم متحد کننده  Fédéralisme agrégatifمانند
سوئیس ،ایاالت متحده و ..و جدا کننده  Fédéralisme ségrégatifکه در کشوری متمرکز بوقوع
میپیوندد مانند هند ،،پاکستان ،اتیوپی و بلژیک.
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این کشور اخیر ،در طی چهار مرحله از  1971تا  1993به تدریج برای حّل دشواریهای همزیستی
مردم خود ،نه از راه همه پرسی ،بل ،از راه بازنگری گام بگام قانون اساسی تبدیل به فدراسیون شد.
و این تنها موردی است که بیخونریزی و بیانقالب یا رهائی از استعمار فدرالیسم در کشوری برقرار
شد ولی تا کنون استقرار نیافته و آشفتگی در آن همچنان ادامه دارد .هم اکنون مدت چهارماه است
که پادشاه دربدر به دنبال نخست وزیر و تشکیل کابینه سرگردان است .به نظرم در دموکراتیک بودن
بلژیک کمتر میتوان تردید کرد.
آنانی که فدرالیسم را در خارج از کشور «قابل گفتگو» میدانند حق دارند امّا با دیدِ که و بر چه
اساسی میخواهند آن را برگزار کنند .آیا میخواهند ما را متحد کنند که هستیم و یا اینکه میخواهند
مجموع ما را به تفرقه بیاندازند؟ و سپس از راه این تفرقه باز هم ما را به گفته حافظ «مجموع» کنند.
آیا هزارههای همزیستی ما ایرانیان و پیشینه روش کشورداری ایرانیان نباید مورد توجه قرار گیرد؟ آیا
نمونه بلژیک پند آموز نیست؟
شگفت آنکه نماد پادشاهی ایران که هم زبان فرانسوی را بسیار خوب میداند و هم با خانواده
سلطنتی کشور بلژیک آشنائی دارد؛ آیا بهتر نبوده و نیست که پیآمدهای فدرالیسم را در نوشتههای
بلژیکیها و یا از خانواده سلطنتیشان بپرسد؟ و یا از خانواده سلطنتی کشور هلند ،حال و هوای اداره
دولت نامتمرکز را که از سده شانزدهم میالدی در هلند برقرار است و همانندی با روش اداره ممالک
محروسه ما دارد ،جویا شود؟
ــ بنابر این سالها تحقیقات شما در مورد فدرالیسم نه تنها یک کار صرف تئوریک و ذهنی بلکه از
مسیر بررسی این موضوع برپایه آنچه در واقعیت رخ داده ،بوده است .و در عمل ،در پیروی از یک
روش علمی ،ناگزیر از توجه ،ثبت و بررسی تفاوتهای مهم این نظم سیاسی در مکانها ،شرایط
مختلف کشورهای جهان و در میان مردمان با روحیهها و سنتهای گوناگون شدهاید .و برخالف
هموطنانی که مفاهیمی ـ در اینجا فدرالیسم ـ را بدون توجه به واقعیتهای تاریخی و تجربی ،در
قالب شعارها و پیچیده در هالهای از «پاکیزگی» آرمانی سرمیدهند ،سعی کردهاید در پایبندی به
الزامات یک کار علمی واقعیت را در همه جنبههایش آشکار کنید .حال شخصاً به عنوان نویسندة
کتاب «فدرالیسم در جهان سوم» بفرمائید چرا این اثر در داخل ایران در مقایسه با دو اثر قبلیتان،
مورد توجه بیشتری قرار گرفته است؟
خوبروی ـ آنچه را که در مقدمه پرسش گفتهاید درست است .در یک پژوهش بیطرفانه چارهای
جزاین نیست .ببینید در کتاب تمرکززدائی و خودمدیری (نشرچشمه تهران  ،)1324نه تنها تفاوت
خودمختاری با استقالل و خودگردانی روشن شده؛ بلکه روشهای مختلف خودگردانی ،اختیار سپاری
و تمرکززدائی در کشورهای مختلف از اسرائیل تا الجزایر و سنگال و سپس ایتالیا ،انگلستان و فرانسه
را آوردم .و سرانجام منشور خودمدیری اتحادیه اروپا ( )1925را با قانون انجمنهای ایالتی و والیتی
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ایران ( )1912مقایسه کردم تا خواننده از همه راهحلها آگاهی یابد و خود بهترین را برگزیند .وگرنه
با شعار دادن که :هرجا خودمختاری نیست دموکراسی هم نیست کار ما سامان نمییابد .بگذریم.
درباره توّجه مردم به کتاب فدرالیسم در جهان سوم ،من نیز در برخی از سامانههای داخل کشور آن
را خواندم و در یکی از آنان کتاب را دائره المعارف فدرالیسم نامیده بودند که صد البته چنین نیست .با
توّجه به اقامت من در بیرون از کشور از میزان اقبال عامه به کتاب آگاهی موثقی ندارم .امّا ،به نظرم
امروزه روز با توّجه به زبانزد بودن اصطالحهائی مانند  Networkدر انگلیسی و یا  Réseauبه
فرانسوی که در ایران به شبکه ترجمه شده است؛ شبکههای زیادی از میهن دوستان وجود دارد و
شگفتآور است که آنان همدیگر را ندیده و شخصا نمیشناسند امّا از راه انترنت با هم ارتباط دارند.
شاهد آن شمار ایمیلهائی است که از استانهای پیرامونی کشور میرسد و مسلما شما هم آنان را
دریافت میکنید .هر قدر توجه حاکمان کنونی به سرنوشت ایران و ایرانی کمتر میشود این شبکهها
بیشتر میشوند و این امر در تاریخ ما پیشینهای دراز دارد.
ــ به نکتة مهمی اشاره کردید؛ به روحیه ایرانیان و پیشینه آن .ما هم میبینیم که در کنار استقبال از
اثر شما ،همچنین کارهای تحقیقی جدی و علمی در بارة مفاهیم مختلف مورد توجه قرار میگیرند،
از جمله به آنها که به موضوع تقسیم قدرت باز میگردند ،در حوزههای مختلف حقوقی،
جامعهشناسی ،ویژگیهای جمعیتی ،تاریخی و تجربههای مختلف در زمینه مشابه در کشورهای دیگر
جهان .به نظر ما این یک تازگی است که به آن روحیه اضافه شده و نشانگر نوعی بلوغ است که
جامعه را از افتادن به مسیرهای خطرناک و ایدئولوژیزدگی حفظ میکند.
آثار شما در باره فدرالیسم به ویژه بررسی تجربی و تاریخی آن در کشورهای جهان سوم ،بطور
جامعی امکان نگاه واقعیتری به شعار فدرالیسم را میدهد که امروزه در میان محافلی به شعار و
ایدئولوژی جدید بدل شده و آن را معادل همه چیز از جمله «عین دمکراسی» و «تنها راه» دستیابی
به حقوق بشر معرفی میکنند و اگر هم نمونهای عملی از آرمانهای خود ارائه میدهند تنها به
وضعیت امروز کشورهائی نظیر آمریکا ،آلمان ،سوئیس ختم میشود .چرا ما در ایران نمیتوانیم و
نمیباید چشم خود را بر تجربه کشورهای جهان سوم ببندیم؟ به نظر ما استقبال از اثر شما باید
نشانه کوششی بلوغ یافته برای نبستن چشمها باشد!
خوبروی ـ در بیرون از «خاک مهربانان» آشفتگی بسیاری در مورد بسیاری از مفاهیم علوم سیاسی و
حقوق به چشم میخورد .واقعیت این است که فدرالیسم دموکراسی را به ارمغان نمیآورد .نمونه
بلژیک را که در پیش آوردم عکس این موضوع را ثابت میکند .نگاهی کوتاه به وضعیّت کشورهای
فدرال جهان سوم نشان میدهد که در هیچ یک از این کشورها فدرالیسم قادر به حل موضوع
همزیستی گروههای مختلف اجتماعی نبوده است .به عنوان نمونه نگاهی کوتاه به اوضاع پاکستان،
نیجریه ،مالزی و اتیوپی گویای این وضع است .دستآورد فدرالیسم برای هر یک از کشورها را
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درکتاب فدرالیسم در جهان سوم آوردهام .گمان نرود که در کشورهای پیشرفته و دموکراتیک حال و
روزگار گروهها (اقلیّتی یا غیر آن) بهتر است .نگاهی به اختالف بیپایان فالماندها با فرانسوی
زبانها در بلژیک؛ استقالل خواهی چندین ساله مردم کِبک و یا وضع گروه اقلیّتی  Sorbenدر آلمان
نشان دهنده این است که فدرالیسم توانائی حل همه دشواریهای اجتماعی را ندارد.
متاسفانه ما در بیرون از کشور ،شاید به امید غنیمت و نصیبی ،به ریسمان فدرالیسم چنگ میاندازیم
که چندان هم محکم نیست .مخالفان سومالیائی نیز در زمانی راهحل خود را فدرالیسم میدانستند.
حکومت موقت فدرال را درنایروبی پایتخت کنیا تشکیل دادند و پارلمانی نیز ایجاد کردند .نشان به
آن نشان که امروز سومالی الند ـ بخشی از کشور ـ عمال از سال  1991جدا شده و سرنوشت
سومالی نیز با دولتهای پی در پی و نقش مسلمانان متعصب به نام شباب نامعلوم است.
مقایسه ایران با کشورهای دیگر جانشین کردن قیاس با خِردورزی است که ما را به جائی نمیرساند؛
هر چند که در حقوق گزینش قوانین متناسب از دیگر کشورها و تطبیق آن با اوضاع اجتماعی و
حقوقی کشور دیگر هنر است .نمونه بهینه آن قانون اساسی ،قانون مدنی ایرانِ پیش از انقالب است.
امّا به صرف اینکه هند با بیش از یک میلیارد جمعیت فدرال است؛ دلیل پذیرش آن برای ما
نمیشود .باید به زوال زبان هندی ،وضع کاستها ،قبیلهها ـ که فهرست هر دوی آنان در پیوست
قانون اساسی هند آمده است ـ را هم دید .باید به روزگار غیرانسانی ناپاکان (دلیتها  )Dalitsهم
اندیشید و از ناسازگاری و تعارض دائمی میان مذاهب در هند هم یاد کرد.
راستی اگر قرار بود دنیا همه نهادها و ابزار حقوقی را به صرف شمار جمعیت تقلید کند ،امروزه در
جهان تنها یک نظام اقتصادی حکمفرما بود و آن هم «سوسیالیسم بازار» حاکم در چین با بیش از
یک میلیاردو نیم جمعیت است.
پاسخ بخش پایانی پرسش شما ،همانگونه که گفتم این است که گزینش ابزار و نهادهای حقوقی
بهینه کشورهای مختلف هنر است .مانند پنجیات در هند و یا همه پرسیهای گوناگون در ونزوئال
و ...که در کتاب فدرالیسم در جهان سوم آمده است .از این جهت ما نه تنها نباید چشم خود را بر
تجربههای دیگران ببندیم بلکه باید با پیروی از «پدران بنیانگذارِ» دولت با اساس ایران ،بهینهها را
برگزینیم.
بیائید بیطرفانه نگاه کنیم که آنان با چه ظرافت و دقتی از قانون اساسی بلژیک  1231استفاده
کردهاند .بیاندیشیم که چرا با وجود حضور چند تن وکیل آذربایجانی و آشنا به حقوق غرب در
کمیسیون تهیه متمم قانون اساسی راه و روش بلژیک را برای زبانهای محلّی به کار نگرفتند؟ و از
همه مهمتر چرا از آوردن زبان رسمی خود داری کردند؟ ببینیم «پدران بنیانگذارِ» با چه دقتی قانون
انجمنها ایالتی و والیتی را تهیه کرده و چگونه «منافع عامه» را از «منافع خاصه» تفکیک کرده و
برابر قانون اساسی هر سه قوه را از مداخله در کار ایاالت والیات برحذر داشتهاند .و سرانجام بنگریم
به قانون مدنی ایران که چگونه فقه امامیه را با قانون مدنی  1214ناپلئون تلفیق کردهاند .این قانون
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اخیر آنچنان تهیه و تدوین شده است که پس از انقالب هم کمتر دچار تغییرات مورد نظر دینورزان
حاکم شده است.
«آنچه خود داشت» ما اینهاست؛ نه تشیع صفوی و نه فدرالیسم جهان یکمی ،دومی و یا سومی.
این پیشینه نه چندان دور (دوره مشروطیت) نشان میدهد که اگر کورسوئی از دموکراسی در کشورما
باشد ما نیز این هنر را داریم که با توّجه به تاریخ خود نهادهای مناسب ایجاد کنیم .از این روی ،ما
بیش و پیش از فدرالیسم به برقراری و تمرین دموکراسی نیازمندیم.
نو آوریهای قانون اساسی پیشین ایران ،بیآنکه دچار ناسیونالیسم آزادی کش و یا نخوت بیهوده
شویم ،باید ما را به اندیشیدن وادارد که «استثنای ایرانی» بودن چیست؟ چرا چنین گزینشی را که ما
در قانون اساسی خود آوردهایم در هیچیک از کشورهای خاورمیانه انجام نگرفت؟
ــ البته که الزم است خود در مقام پاسخ به پرسشهائی که طرح کردید ،درآئید .در عین حال پاسخ
به این پرسش که ما اگر بخواهیم بدور از مسئله تفرقه و تفکیک قومی زبانی نظامی را بنا کنیم ،از
چه اصل یا اصول بنیادی آغاز کنیم که در گستره و فراگیری خود در برگیرنده مطالبات فرهنگی،
سیاسی ،زبانی باشد و مانع تمرکز قدرت؟ میدانیم دست درکار تحقیقاتی هستید در زمینه حقوق
مردم و معنای آن در دمکراسیهای کنونی و بر بستر تفسیر برخی مقررات بینالمللی از جمله معنای
«حق تعیین سرنوشت» که پیش از «فدرالیسم» بر زبان برخی چهرهها و سازمانها آیه آسمانی بود.
روشنگریهای حقوقی ـ تاریخی شما در بارة این «حق» چگونه رابطه و پیوندی با مطالبات
دمکراتیک در ایران برقرار میکنند؟
خوبروی ـ برای اینکه بار سنگین مالل مصاحبه را سبکتر کنیم؛ شوخکی برایتان نقل کنم:
فرانسویها برآنند که از برخی از اقوام یا ملّتها نباید سئوالی را پرسید؛ زیرا جواب آن را با پرسش
دیگری به شما خواهند داد .حال حکایت شما و بنده است.
پاسخ پرسش درباره «استثنای ایرانی» بودن را باید در تاریخ کشور ما یافت .ما مردم ایران از
نادرترین ملّت هائی هستیم که همانندسازی ( )Assimilationرا نه درباره شکست خوردگان از ایران،
بل در مورد اشغالگران ایران بکار گرفتیم .به عنوان نمونه بنگرید به شیوه اداره ایران پس از ورود
تازیان ،دربار عباسیان و دربار محمود ترک غزنوی .فرهنگ ایرانی بود که دین و نوشتن را به ترکان
داد و پادشاه عثمانی را به شعر گفتن و نوشتن به پارسی واداشت .در کشورداری ،استثنای ایرانی
بودن را باید در چرائی تاسیس نهاد ساتراپی جستجو کرد .در همه تاریخ ما شمار جنگ و کارزار میان
اقوام ساکن درون ایران یا وجود ندارد و یا بسیار ناچیز است .شما شنیده و یا خواندهاید که ایرانیان
عرب زبان با لرها و یا کردها جنگیده باشند؟ .شنیده یا خواندهاید که ترکمنهای ایران با مازندرانیها
و یا بلوچ هائی که به ترکمن صحرا مهاجرت کردهاند جنگیده باشند؟ اقوام ایرانی با بیگانگان
جنگیدند ولی با هم نه .به تاریخ ما نگاه کنید و با همسایگان ما مقایسه کنید .جنگهای پایان ناپذیر
کردها با عربان و ترکان .اختالف عمیق پشتونها و تاجیکها و نمونههای دیگراز این دست استثنای
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ایرانی بودن را نشان میدهد .در همه تاریخ ما ،به استثنای جدائی افغانستان ـ هیچگاه قومی
بیمداخله بیگانگان از ایران جدا نشده است.
درباره بخش دوم پرسش شما ،نخستین اصل برای جلوگیری از تفرقه و تفکیک قومی برقراری
دموکراسی و سپس گفتگو است .گفتگو با نمایندگان مردمی که در شرایط آزاد و به دور از هرگونه
اجبار محلّی یا دولتی بگونة صریح و روشن خواستهای خود را بیان کرده باشند.
نگاهی به رویدادهای کشور کانادا و نظریههای دیوان عالی آن کشور گواه ارزش و اعتبار دو عامل
فوق (دموکراسی و گفتگو) است .به جای آنکه از نظام فدرالی کانادا تقلید کنیم به دنبال این باشیم
که کشوری دموکرات چگونه و با چه ابزاری میخواهد از تفرقه مردمی که در اصل از هم جدا بوده و
پیشینه تاریخی چندان طوالنی هم ندارند جلوگیری کند .در یکی از نوشتهها و یا گفتگوئی با شما
موضوعی را از قول ژان دانیل ( ،)J. Danielسردبیر نشریه نوول ابسرواتور ،آورده بودم .او دویست
سال زندگی مشترک مردم فرانسه با ساکنان جزیره کرس را برای اثبات یک ملّت به عنوان ملّت
فرانسوی کافی میداند .امّا زندگی مشترک چند هزار ساله ما ایرانیان هم از سوی بیگانگان و هم از
سوی نخبگان محلّی ما ارزشی بیش از پشیز ندارد ،چرا؟ کشوری مانند کانادا میخواهد ناهمگونی
چند صد ساله را به همگونی دگرگون کند امّا ،برخی از نخبگان محلّی میخواهند همزیستی و
همگونی چند هزار ساله را به ناهمگونی تبدیل کنند .شگفت آنکه همه اسطورهها ،پیشینه تاریخی و
قبول مداومِ سرنوشت مشترک که همه قومهای ایرانی در آن شریکند را به کناری مینهند و تنها به
عامل زبان چنگ میزنند که گوناگون است .زبان به تنهائی نمیتواند ملّت سازی کند و مهلتی
بایست و ابزار فراوانی تا مردمی به ملّت دگرگون شوند .برای میهن دوستان درون کشور دعوی بر
سر واژههائی همانند گویش ،لهجه و زبان خندهآور است .آنان با پوست و گوشت خود «وحشت
زندان سکندر» را احساس میکنند و ما در بیرون ...باری ،با برقراری دموکراسی در ایران ،میتوان با
نمایندگان همه اقوام ایرانی به گفتگو نشست و باتوسل به پیشینه تاریخی راه حل مناسب برای
تمرکز زدائی و خود مدیری را یافت.
بخش سوم پرسشتان درباره حق تعیین سرنوشت و رابطه آن با مطالبات دمکراتیک در ایران است.
میدانید حق تعیین سرنوشت ،مانند حق حاکمیّت ،قلمرو یا گسترهای دوگانه دارد :گستره درونی و
گستره بیرونی یا بینالمللی .در حالت نخست ،حق تعیین سرنوشت ،حق مردم است تا آزادانه پایگاه
سیاسی ،روش توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی خود را برگزینند .حق تعیین سرنوشت ،بویژه در
گستره درونی آن بر پایه نظریه حاکمّیت مردم استوار است .بدین معنی که بدون تحقق آن حق
حاکمّیت مردم یا همه ارزش خود را از دست میدهد و یا اینکه بگونة کامل اجرا نمیشود .از این
روی ،برابر ماده  85میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،همه اعضای یک جامعه بی هر گونه
فرقگذاری و محدودیت حق مشارکت در اداره امور عمومی و حق انتخاب نماینده یا نمایندگان را
دارند و حق دارند به مشاغل امور عمومی اشتغال ورزند.
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منظور از حق تعیین سرنوشت ،در گستره بیرونی یا بینالمللی آن است که مردمی میخواهند بگونة
مستقل پایگاهی در جامعه بینالمللی دولتها داشته باشند .منظور از حق تعیین سرنوشت ،در گستره
بیرونی یا بینالمللی استقالل دولتها در برابر بیگانگان است .این حق امروزه برای مردم استعمار زده
و یا زیر ستم اعمال میشود .اعالمیه سازمان ملل متحد درباره روابط دوستانه دولتها به سال 1971
نیز بر این نکته تائید دارد.
پاسخ پرسش شما ،مربوط به حق تعیین سرنوشت مردم ایران درگستره درونی آن است .با توجه به
اینکه ایران میثاق یاد شده را پذیرفته و به تصویب هم رسانده است؛ خواستهای مردم باید مورد
توجه حاکمان قرار گیرد چرا که حق مسلم آنان است .افزون بر آن میثاق توجه داشته باشیم که در
جامعههای دموکراتیک از اصلی به نام ( )loyauté-loyaltyیاد میکنند .این واژه را میتوان به
وفاداری ترجمه کرد؛ امّا تعبیر زیبائی هم از آن در ادبیات ما وجود دارد که آن بسربُردگی در پیمان
است .این اصطالح به نظر من برای بیان حقوقی مناسبتر است زیرا تداوم را در خود دارد .برابر این
اصل میان شهروندان و دولت ـ میان شهروندان با یکدیگر و میان واحدهای عضو فدراسیون با دولت
فدرال پیمانی وجود دارد که هریک از آنان حقوق و وظایفی را برعهده دارند .روشن است که چنین
پیمانی نمیتواند مخالف با اصول جهانروای بینالمللی مانند حقوق بشر و میثاقهای مربوط به آن
باشد .توضیح بیشتر این اصل را برای فرصتی دیگر میگذارم ،امّا ،در موضوع بحث ما ،درباره حق
تعیین سرنوشت و خواستهای دموکراتیک ،در نوع نخست بسربُردگی در پیمان (میان شهروندان و
دولت) مطرح میشود .برابر این اصل نه مردم میتوانند در یک جامعه دموکراتیک خواستهائی
داشته باشند که ناقض پیمان باشد و نه دولت میتواند در اِعمال حق حاکمیّت خود حقوق مردم را
بنا به بهانههائی مانند نژاد ،مذهب و یا وابستگی قومی یا منطقهای ،نادیده انگارد .به این دلیل هر
یک از شهروندان به نسبت و سهم خود مالک مجموعه کشور با همه ثروتها و همبستگی اجتماعی
آن هستند .هیچ گروهی از شهروندان نه میتواند خود را شهروند انحصاری یک بخش از سرزمین
ملّی قلمداد کند و نه میتواند بخشی از همشهروندان خود را ـ برخالف میل آنان ـ از حق وابستگی
به سرتاسر کشور محروم کند .آنچه را که باید در ایران دموکراتیک مورد گفتگو با کسانی ،که
خواستار حق تعیین سرنوشت ،فدرالیسم و یا خودمدیری هستند ،قرار گیرد چگونگی اجرای حق
تعیین سرنوشت است نه خود حق که در حقوق بینالملل سلب نشدنی ( )Jus Cogensاست .به خوبی
میدانید که ارزشها همیشگیاند امّا روش اجرای آنان متفاوت است .ابزار برآوردن خواستها در یک
جامعه شهروندی اعمال فشار ،خشونت و اسلحه از سوی هیچ کس و هیچ گروه نیست.
ــ البته برای شناخته شدن نمایندگان مردم در ایران ما پیش از هرچیز و در گام نخست نیازمند
شرایط امن و آزادی هستیم تا بدور از هر واهمه و با اطمینان از امنیت و حراست آرای مردم و
صندوقهای رأی ،تک تک افراد کشور در هر کجا بتوانند نمایندگان خود را انتخاب کنند و پس از
انتخاب نیز این نمایندگان بدور از واهمه در چهارچوب حقوق نمایندگی و در محدودة قانون اساسی
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که برپایه اصل «حاکمیت از آنِ مردم» تدوین شده باشد ،بتوانند در جهت تحقق وعدههائی که
دادهاند بکوشند.
اما تا آن مرحله و تا تحقق آن شرایط در تعبیر «حق تعیین سرنوشت» دو نگاه وجود دارد .نگاهی که
از جمله شما به قضیه دارید که در چهارچوب قلمرو داخلی این حق قرار میگیرد و برپایه حق برابر
همه احاد ملت در مشارکت در سرنوشت کل کشور و رأی برابر هر فرد بدور از وابستگیهای جمعی،
اعم از قومی ،نژادی ،جنسی ،مذهبی و ...تعبیر و تفسیر میشود .و نگاه دیگر که به قلمرو بیرونی
«حق تعیین سرنوشت» نظر دارد و در تفسیر آن بعضاً تا انتهای خط یعنی کسب استقالل و جدائی از
کشور ایران هم میرود .این همان نگاه سنتی گروههای قومگرا و برخی سازمانهای و نیروهای چپ
است .آیا مقررات و پیمانهای بینالمللی در مورد کشور ایران چنین تفسیری را جایز میشمارد؟ بر
مقررات و پیمانهای بینالمللی تکیه میکنیم تا تفاوت آن با تالشها و حمایتهائی که از بیرون و از
سوی برخی محافل خارجی صورت میگیرد ،در نظر گرفته شود.
خوبروی ـ با پوزش از شما ،توضیح میدهم که مشخّص کردن قلمرو یا گستره درونی و گستره
بیرونی حق تعیین سرنوشت ،ارتباطی به تعابیر و یا برداشتهای دیگران و من ندارد .در فلسفه حقوق
است که این دو میدان و عرصه را از هم جدا میکنند .زیرا میدانید هدف فلسفه حقوق روشن
ساختن مفاهیم حقوقی و شناخت دالئل الزامی بودن اصول و قواعد حقوقی است .بخشبندی حق
تعیین سرنوشت به دو گستره مانند بخش بندی حاکمیّت و یا یکپارچگی سرزمینی در فلسفه حقوق
است .به عنوان نمونه هنگامی که کشوری از سوی نیروهای بیگانه در معرض خطر قرار گیرد؛
گستره بیرونی یکپارچگی سرزمینی و هنگامی که موضوع جدائی بخشی از سرزمین یک کشور
مطرح میشود تنها گستره درونی یکپارچگی سرزمینی مورد نظر است.
امّا ،درباره «نگاه سنتی گروههای قومگرا و برخی سازمانهای و نیروهای چپ» و شعار «کسب
استقالل و جدائی از ایران» که مطرح کردید؛ بار دیگر ما دچار اغتشاش در مفاهیم هستیم .نکته
بسیار مهمی که مورد توّجه ما واقع نشده است و یا تا کنون من در نوشتههای حقوقی  -سیاسی
ایران ندیدهام تفاوت میان حق جدائیخواهی با حق جدائی است .به این توضیح که:
حق جدائیخواهی به معنای ( The right of secession –Le droit de sécessionالحق االنفصال)
با حق جداشدن ( The right to secession – Le droit à la sécessionالحق فی االنفصال) فرق
دارد .هر کس و یا گروهی میتواند حق جدائیخواهی را عنوان کند و یا با رعایت نظم حقوقی آن را
در محدوده حاکمیّت ملّی عنوان کند .امّا هیچ گروهی حق جدائی ندارد.
به نظرم شاید آوردن نمونهای مفید فایدهای باشد .حق جدائیخواهی همانند خواست کسانی است که
میخواهند در محدوده یک کشور و یا یک منطقه و شهر در محل ویژهای سکونت گزینند و یا آن را
مناسبتر میپندارند .این خواست حق آنان است .ما میتوانیم نمونههای از آن را درمحل سکونت
برخی از اقلیّتهای مذهبی و یا مهاجران در کشورهای مختلف ببینیم .روشن است که چنین گروهی
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حق ندارد از آزادی رفت و آمد دیگران و یا از اجرای مقررات کشور در درون آن محل ویژه جلوگیری
کند .خواستن چنین حقی برابر اصول حقوق سلب نشدنی و تعهدات بین المللی فراگیر ممنوع نیست.
امّا حق جدائی چنین نیست .بازهم مجبورم توضیح دیگری بدهم تا کمی از این اغتشاش در مفاهیم
رایج میان ما کاسته شود .در حقوق بینالملل ،دگرگونه سازی ( )Mutationسرزمین یا سرزمینها در
مقولههای گوناگونی قرار میگیرد .گاهی به عنوان جدائی ( )Sécessionزمانی به نام ازهم گسستگی
( )Dissolutionو گاهی دیگر یگانه سازی ( )Réunificationنامیده میشود .در هر یک از شکلهای
یاد شده حاکمیّت دولتها ،بویژه حاکمیّت سرزمینی ،آنان در معرض انکار و تهدید قرار میگیرد .هر
یک از نامهای یاد شده درباره دگرگونه سازی سرزمینی تعریفهائی دارند:
ـ جدائی عبارتست از گسستن بخشی از خاک یک کشور و ایجاد دولتی نوین برای آن بخش؛
ـ ازهم گسستگی هنگامی است که کشوری فروریزد و از آن فرو ریزی کشور یا کشورهای نوینی
پدید آید،
ـ یگانه سازی ،عبارتست از یکی شدن دو سرزمین و پیدایش کشوری نوین.
به این ترتیب دگرگونه سازی سرزمینی هنگامی رخ میدهد که کشور یا کشورهائی پیش از دگرگونه
سازی وجود داشته باشد .جدائی و از هم گسستگی در آن هنگام است که ناسازگاری در پیکره
سیاسی ( )Corps politiqueو میان مردم کشور وجود داشته باشد که بنیان کشوری را آسیب پذیر
سازد.
در یک کشور دموکراتیک ،میتوان جدائی را گزینش بخشی از شهروندان و دگرگون کردن آنان به
بیگانه و یا به مفهومی سادهتر بیگانهسازی خواند .به این ترتیب میان دمکراسی و جدائی ناسازگاری
و تعارض ( )Antinomieوجود دارد .یکی از پژوهشگرانی که در زمینه بسربُردگی در پیمان،
چندگانگی و احترام به گوناگونی مردم در نظامهای دمکراتیک تحقیق قابل توجهی دارد مینویسد:
«دموکراسی ،فراتر از چندگانگی موجود در جامعه ،کوششی برای ایجاد یگانگی در میان مردم
گوناگون و واگذاری یکتائی تجزیه ناپذیرحاکمّیت به مردم است».
امّا هنگامی که رشتههای بسربُردگی در پیمان دو سویه میان شهروندان و دولت بریده میشود و
بخشی از مردم یک سرزمین خواستار صریح جدا شدن از کشور و تشکیل دولتی نوین میشوند.
دموکراسی نمیتواند نسبت به این خواست بیتوّجه باشد .هر چند که گسستگی میان شهروندان یک
جامعه دموکراتیک با اصول دموکراسی سازگار نیست؛ نظام دمکراتیک به دشواری میتواند خواست
غیرقابل انکار بخشی از مردم را برای گسستن نادیده انگارد .زیرا راهحل دیگر برای پاسخگوئی به
این خواست مردم عبارتست از اجبار آنان به زندگی با کسانی که با آنان همدل ،همکیش و یا
همزبان نیستند؛ چنین اجباری نیز با دموکراسی سر سازگاری ندارد .هنگامی که دولتی دموکرایتک به
مرحلهای رسید که دیگر رشته بسربُردگی در پیمان در میان شهروندان باقی نمانده است؛ باید به
شرایط آن گسست بیاندیشد و مناسبتترین راه گسستگی را برگزیند که کمترین آسیب را در بر
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داشته باشد .میبینید که در کشورهائی همانند کشور ما باز هم باید نخست به آنچه که در پیش گفته
شد یعنی به برپائی دموکراسی بپردازیم.
در پاسخ به بخش آخرین پرسش شما باید بگویم که:
در حقوق داخلی در بسیاری از کشورها ،دموکراتیک و غیر آن ،غیر قابل تجزیه بودن کشور بگونة
صریح یا ضمنی در قانونهای اساسی آمده است .مانند کشورهای فرانسه ،ایالت متحده ،اسپانیا،
ایتالیا ،استرالیا .از این روی جدائی ممنوع است.
در حقوق بینالملل ،حق تعیین سرنوشت بوسیله مردم در گستره درونی نمیتواند به معنای جدائی
یکسویه باشد؛ مگر در موارد استعمار زدائی ،اشغال نظامی و یا نقض کامل حقوق بشر .افزون بر آن،
با توجه به دکترین نوین ،حق تعیین سرنوشت ،باید منطبق با یکپارچگی سرزمینی کشورها باشد.
در روابط بینالمللی دولتها جدائی یکسویه تنها در موارد استعمار زدائی رسمیّت یافته است« .از سال
[ 1945مگر در موارد استعمار زدائی] هیچ کشوری که با جدائی یکسویه و با وجود ابراز مخالفت
دولت پیشین ایجاد شده باشد ،به عضویت سازمان ملل در نیامده است ...در همه مواردی که دولت
پیشین مخالفت خود را با جدائی اعالم میکند ،موجودیت جدا شده از کشور از پشتیبانی جامعه
بینالمللی برخوردار نمیشود .این کنش دولتها حتی در موارد نقض حقوق بشر نیز معتبر باقی مانده
است».
روشن است که دولتها ،یا دستکم دولتهای دموکراتیک ،در مورد نقض حقوق بشر ،خشونت علیه
مردم را محکوم میکنند؛ امّا در همان حال از تائید جداشدگان و به رسمیّت شناختن جدائی به عنوان
یک راهحل خودداری میورزند .از این روی بود که مداخله بینالمللی در کوزوو بیشتر از آنکه به
خاطر انسانیت باشد متوجه پارهای چشمداشتهای سیاسی و نظامی بود تا استقالل مردمی که کم و
بیش اراده جدائی خود را بیان کرده بودند.
پروای دولتها بستگی به اهمیّت موضوع دارد .از پایان جنگ سرد ،شمار ناسازگاریهای درونی
کشورها ،بسی بیشتر از تعارضهای میان دولتی است .کمیسیون کارنگی ،در پایان سال  ،1997بیش
از دویست اقلیّت قومی ،مذهبی را که خواستار بهبود وضع حقوقی و یا سیاسی خود هستند را بر
شمرده است.
نخستین دلیل دولتها برای دوری گزینی از جدائی را میتوان رفع تهدید احتمالی در مورد
یکپارچگی سرزمینی خود آنان دانست .پند معروف «آنچه بخود نپسندی بدیگران مپسند» در این
دوری گزینی نقشی اساسی دارد .هیچ دولتی نمیتواند از دیگران خواستار احترام به یکپارچگی
سرزمینیاش شود؛ درحالی که خود در مورد دیگران به آن پای بند نباشد .دولتها برای جلوگیری از
جداشدن بخشی از سرزمینشان جدائی سرزمینی دیگر کشورها بر نمیتابند.
دلیل دوم دوری گزینی ثبات امنیّت بینالمللی است .اسباب چینی جدائی خواهان یکی از عوامل
بالقوه تنش بینالمللی است .اگر جامعه بینالمللی به استثنای موارد استعمار زدائی با جدائی یکسویه
به عنوان حقی اتوماتیک ،منطبق و منظم با قواعد بینالمللی مخالفت میکند؛ به علت دشواری
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یافتن صاحبان حق است .زیرا چنین حقی برای جدائی نتیجههای غم انگیزی برای جامعه بینالمللی
به بار میآورد .جامعه جهانی مّرکب از بیش از پنج هزار گروه مختلف است و هر کدام از آنان برای
خود هوّیت ویژهای قائلند .بار دیگر باید تکرار کنم که ایجاد هر کشور نوینی سبب ایجاد اقلیّتی نوین
و خواستهای نوینی از جمله استقالل خواهد شد.
ــ با سپاس از توضیحات شما که گوشهای از پیچیدگیهای بحثهای حقوقی را نشان داده و
همگان را پیش از ساده سازی و آفریدن انگارههای ایدئولوژیک به تأمل و تعمق بیشتر وامیدارد.
امیدواریم نتایج زحمات تحقیقاتی و آگاهی دهنده اندیشمندانی چون شما بتوانند ـ همانگونه که در
پیشگفتار اثر جدید خود «فدرالیسم در جهان سوم» اشاره کردهاید «از سرگشتگیهای بیفرجام ما»
بکاهند .به امید گفتگوهای بعدی.
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فصل سوم :ایران در کانون اندیشهی مدرن

پیوندی نیرومندتر از هر گفتمان
دکتر مهرداد پاینده
شهریور 1329
ــ با توجه به اینکه شما بخش بزرگتر زندگی بسیار فعال اجتماعی خود را در سطوح باالئی از
نهادهای دانشگاهی (استادی) ،سیاسی (مشاورت اقتصادی پارلمانی فراکسیون سوسیال دمکراتها) و
امروز سندیکای سراسری آلمان (با مسئولیت و مدیریت بخش اقصادی آن) گذراندهاید ،و خوب
میدانید در این کشور به دلیل تجربههای هراسانگیز و تلخ تاریخی ،واژه ناسیونالیسم بازتابی
تکاندهنده ـ به ویژه و عموماً در همان سطحی که شما حضور دارید ـ و تأثیری مشمئز کننده دارد،
اما در مورد ایران از ضرورت «مدرن کردن ناسیونالیسم ایرانی» سخن میگوئید .پیش از پرداختن به
منظور شما از این ضرورت و چگونگی این مدرن سازی ،ابتدا بفرمائید ،تفاوت آن ناسیونالیسم و این
ناسیونالیسم را چگونه توضیح میدهید؟
مهرداد پاینده ـ ناسیونالیسم آلمانی تا زمانی که بر گسستگی این کشور غلبه کرد و با برپایی
حکومتی مرکزی یکپارچگی آلمان را برقرار ساخت ،بازتابی تکاندهنده و تاثیری مشمئز کننده
نداشت ،بلکه مثبت هم بود .زیرا ناسیونالیسم آلمانی در این زمان با دادن هویت سیاسی و مرزی به
این سرزمین چهارچوبی حقوقی در جهت حفظ و نگاهداری این کشور پدید آورد و از این به بعد است
که آلمانی بودن بر هویت منطقهای مردم این کشور غلبه میکند .الزم به یادآوری است که در
همین دوران است که بسیاری از بهترین اندیشمندان این کشور پدیدار میشوند و آنچنان شکوفایی
فرهنگی را بوجود میآورند ،که نمونههای آن را در کمتر فرهنگی میتوان دید .از این زمان به بعد
است که صفت «کشور اندیشمندان و شاعران» با آلمان همزاد میشود .اما از زمانی که ناسیونالیسم
ابزاری برای بلندپروازیهای حاکمین این کشور چون هیتلر شد و به دو جنگ جهانی دامن زد،
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ناسیونالیسم آلمانی رنگ و بوی خوشش را از دست داد .دو عامل ،یکی تجاوز به دیگر کشورها و
ملتها و دیگری خود بزرگبینی نژادی آلمانها ،به ناسیونالیسم آلمانی آن بوی مشمئز کنندهای را
دادند که شما در پرسشتان به آن اشاره کردید .به همین دلیل است که در آلمان برعکس فرهنگ
ایرانی حتا اشاره بهنژاد آریایی آلمانیها خاطرة شوم نژادپرستی آنها را به یاد میآورد که اصوال
جنبهای بسیار منفی و قابل طرد دارد.
ناسیونالیسم ایرانی نه تنها با ناسیونالیسم بلندپرواز و نژادپرست آلمانی قابل مقایسه نمیباشد ،بلکه
حتا از اولین دوران ناسیونالیسم آلمانی هم پیشرفتهتر بوده است .الزم به یادآوریست که ناسیونالیسم
ایرانی ریشه از سه هزار سال همزیستی ،درهمآمیختگی و فرهنگ مشترک میان قومهای متفاوت
ایرانی گرفته است .حتا میتوان گفت آلمانیها در مقایسه با یونانیها ،رومیها ،فرانسویها و
انگیسیها از تمدنی برخوردار نبودند و در واقع خیلی دیر به تاریخ پیوستند .به گونهای ،آنها دیر
آمدند و میخواستند با «سبقت» نژادگرایی و غلبة نظامی بر دیگران ،این عقب ماندگی تاریخی را
جبران کنند ،که خوشبختانه نتوانستند .در ایران ما چنین چیزی وجود نداشته است .ایرانی سه هزار
سال پیشینه و تاریخ داشته است و تا به امروز رسیده است .مگر میشود اینهمه پیوند را ندیده گرفت
و چون «برادر بزرگ» جورج اورول به دوباره نویسی تاریخ پرداخت .ناسیونالیسم ایرانی برعکس
ناسیونالیسم آلمانی حداقل در آخرین سدهها تجاوزگر نبوده است ،بلکه نقشی تعیین کننده در
نگاهداری این سرزمین داشته است .اگر اجازه دهید ،میخواهم حتا به این اشاره کنم که ناسیونالیسم
ایرانی دو ویژهگی خاص دیگر هم داشته است :یکی اینکه ایرانی بودن فراقومی بوده است و این
بزرگترین ثروت فرهنگی ماست .و با اینکه فارسها در کمترین دوران بر ایران حاکم بودهاند ،با
وجود این زبان فارسی رایجترین زبان میان اقوام ایرانی بوده است .زیرا فارسی زبان پیوند ،زبان
مشترک ایرانیان و زبان فرهنگ ایرانی بوده است و نه زبان چیرگی قومی بر قومی دیگر .دومین
موضوعی که میخواهم به آن اشاره کنم ،نقش زبان و هویت ایرانی ساکنین این سرزمین در
مقاومت یکپارچه در حفظ سرزمینی به نام ایران بوده است که همزمان این مقاومت ایرانی است که
تضمین کنندة هویت قومی ساکنین این سرزمین در مقابل متجاوزینی چون عربها بوده است .بدون
این مقاومت اقوام ایرانی امروز نه ایرانی و نه نوروزی برای هیچ کس در ایران نمانده بود.
البته اینها همه جنبههای تاریخی پرسش شما بود .اما ضرورت مدرن کردن مضمون ناسیونالیسم
ایرانی پیش شرط پیوستن ما به ارزشهای فرهنگی سدة بیستم و بیست و یکم میباشد که به کشور
ما چشم انداز رشد و توسعة اقتصادی و سیاسی را بدهد .فرهنگ ایرانی در چندین سده گذشته از
زنجیره تحول فرهنگی بدور مانده بود و این فرنگیها بودند که به جامعه مدنی چهارچوب ارزشی
دادند .ناسیونالیسم ایرانی نیاز به تطبیق خود با این تحوالت دارد .انقالب مشروطه کوششی بود در
این راه ،اصالحات رضا شاه و محمدرضا شاه کوششهایی بودند در این راستا ،ولی آنچه که به آن
نیاز داریم ،تعریفی مثبت و در چهارچوب حقوق بشر و امروزی کردن یعنی غربی کردن ناسیونالیسم
ایرانیست .البته پتانسیل آن با هر حرکت دمکراتیک مردم میهنمان باالتر میرود .مردم ما نیز چیزی
جز آن را نمیخواهند.
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اما نکتهای که میخواهم در پایان پاسخ به این پرسشتان اشاره کنم ،پیوند عاطفی میان همة ایرانیان
است ،که نیرویش از هر گفتمانی بیشتر است .این پیوند است که نگهبان واقعی این سرزمین است.
این پیوند را هیچکس نمیتواند از ما بگیرد ،مگر خود ما .ولی به بهای نابودی خودمان .وقتی به
غرور ملی خودم و فرزند نیمه ایرانیام نگاه میکنم ،آسوده خاطر میشوم .سرزمین ما ،ایران ،هویت،
پارة تن تک تک ماست .همه ما به آن نیاز داریم ،چون بدون آن بیهویت میشویم.
ــ سالهائی است که میان احزاب و سازمانهای قومگرای ایرانی ،به ویژه در محافل و نهادهای
خارجی و سازمانهای بینالمللی تالشی گسترده در جهت کسب «حقوق سیاسی قومی» میشود که
معنای آن در عمل کشیدن دیوارهای قومی ـ زبانی و بعضاً مذهبی میان ملت ایران است .از این
تالشها گاهی تحت عنوان فدرالیسم قومی ـ ملی وگاه به عنوان ملیتهای ایران سخن میگویند.
بدون تردید سیاستهای جنایتآمیز و فاجعهبار دشمن بزرگ هستی و یکپارچگی ایران یعنی
جمهوری اسالمی به عنوان بستر و بهانه چنین تحرکهائی را نمیتوان انکار کرد .اما طرفداران حفظ
یکپارچگی و تمامیت ایران از چنین تالشهائی به عنوان «فرو غلطیدن در هاویهای» که وجدان هر
ایرانی میهندوستی را آشفته میکند ،سخن میگویند .چرا؟
مهرداد پاینده ــ به گمان من این احزاب کمتر از آن چیزی که ادعایش را دارند ،از حمایت مردمی
در داخل برخوردارند .بحثهای بیپایهای پیرامون فدرالیسم قومی و تاکید بر تفاوتهای مذهبی در
ایران امروز خریدار ندارند ،چون با روحیة مردم این سرزمین و آنهم در سدة بیست و یکم سازگار
نیستند .به ویژه در مناطقی که شهرنشینی و قشر فرهنگی رشد کرده است .چنین شعارهایی بر بستر
ناآگاهی فرهنگی بارور میشوند .ولی ایران امروز کشوریست با رشد فرهنگی باال .شما اگر به همین
جنبش سبز نگاه کنید ،در آن مقاومت جامعة مدنی تمامی این سرزمین را میبینید بدون مرزهای
قومی و نژادی .نمونه این مقاومت ،در تاریخ ایران همچون نبرد همة ایرانیان در نگاهداری سرزمین
اجدادیشان در مقابل متجاوزین عرب بود ،که نه تنها علیه دین ایرانیان بودند ،بلکه به آن بسنده
نکرده و میخواستند از ایرانیان عرب بسازند و ما را سراسر بیهویت کنند .آنها اما در این زمینه با
آنهمه کشتار نتوانستند ،اینها با اینهمه قوم و نژادسازی و ایران ستیزی نیز نخواهند توانست .ببینید
ایران یوگسالوی و یا اتحاد شوروی سابق نیست که با زور اسلحه و ایدئولوژی یکپارچگی طبقة
کارگر شکل گرفته باشد .ما را نیاکانمان با خون دلشان و عشق به این سرزمین و در همآمیختگی و
همزیستی و عاطفهاشان نسبت به هرگوشه این آب و خاک به هم پیوند دادهاند .ما از هم دلگیر
میشویم .و دلگیری بسیاری از اقوام ایرانی از یکددیگر شاید بجا باشد ولی نباید آن را با دشمنی
یکی دانست .اینکه جمهوری اسالمی به آتش گسست میان اقوام و ادیان ایرانی دامن میزند ،چیز
عجیبی نیست .در مقابل چنین هیوالیی هوشیاری ملی تنها سالح ماست.
ــ ایرانیان مدافع دمکراسی و حقوق بشر بدیل همه این تالشها را حمایت یکپارچه از حقوق برابر
فردی از جمله حقوق شهروندی افراد وابسته به همه اقوام میهنمان میدانند .از نظر مبانی فکری
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تفاوت میان «حقوق سیاسی اقوام» و حقوق شهروندی مبتنی بر اعالمیه جهانی حقوق بشر برای هر
فرد ایرانی چیست؟
مهرداد پاینده ـ اعالمیة حقوق بشر برای همة ساکنان کرهای به نام زمین یگانه است و حتا به ایرانی
بودن ما ربطی ندارد .حقوق شهروندی افراد از فردمحوری ،بدون ویژهگیهای طبیعی چون رنگ
پوست ،قوم ،نژاد ،زبان ،جنسیت و یا مذهب ریشه میگیرد .این پیششرطِ تساوی حقوقی است .اما
حقوق سیاسی اقوام زمانی مطرح میشود که قومی به عنوان گروهی همگون به دلیل و بر مبنای
ویژگیهای طبیعیاش از حقوق سیاسیاش محروم میشود ،در حالی که همزمان گروههای دیگر از
این حقوق برخوردارند .چنین چیزی در ایران وجود ندارد .در ایران همة شهروندان جدا از ویژگیهای
طبیعیشان از هرگونه حقوق شهروندی بیبهره میباشند .برای مثال میتوان از دزدیدن رای مردم
در انتخابات ریاست جمهوری نام برد که بیاعتنایی رژیم به حق انتخاب تک تک ایرانیان جدا از
وابستگی قومیشان را نشان میدهد .چنان که تهرانی مخالف احمدینژاد به همان میزان حق رأیش
پایمال شد که رأی بلوچهای ساکن بلوچستان یا تبریزیهای ساکن تبریز یا ساکن تهران و همین
طور کردهای مخالف احمدینژاد در کرمانشاه و سنندج و...
ــ بازگردیم به «مدرن کردن مفهوم ناسیونالیسم ایرانی»؛ پیوندهای عاطفی محکم و خللناپذیر
ایرانیان به سرزمین و تاریخ خویش ،بجای خود ،اما چنین پیوندی نباید این حقیقتِ به تعویق افتاده
را بپوشاند که انسانهای ساکن این سرزمین و احاد ملت تاریخی آن ،شایسته همان حقوق و
آزادیهائی هستند که در سراسر جهان پیشرفته وجود داشته و به رسمیت شناخته شدهاند .برای آغاز
پروسه مدرن کردن ایران امروز از نظر شما از کجا باید آغاز کرد؟
مهرداد پاینده ـ در درون ایران این پروسه سالهاست که شروع به فعالیت کرده است .به اینهمه
سازمانهای غیر دولتی نگاه کنید ،که در نبود حکومت قانون در نظام اسالمی ،با فعالیتهای خود
شالودة فرهنگی فردای دمکراتیک این سرزمین را پایهریزی میکنند .به رفتار مدنی و بدور از
خشونت مردم و کل جنبش سبز در مقابل تهاجمگران سپاهی و بسیجی نگاه کنید ،که حتا در
سختترین شرایط سرکوب ،تعهد خود را به فرهنگ مدنی نشان میدادند .در شرایط کنونی که در
ایران حکومت قانون مبتنی بر حقوق بشر و نهادهای آن وجود ندارد ،کار فرهنگی و ترویج مدرنیته
در دستور کار قرار میگیرد .احترام به حقوق و عقاید یکدیگر ،دوری از فرهنگ تمامیتخواهی و
بسیاری از این نوع فعالیتها زمینة پروسه مدرن کردن ایران را پایه ریزی میکنند .این زمینهسازی
فرهنگی است که در فردای ایران دمکراتیک به آن قانون و آن کالبد دمکراسی جان میدهد .هر
جامعهای از بستر فرهنگی خودش نشأت میگیرد .جمهوری اسالمی به فرهنگ حزبالهی و قمهزنی
و خرافات نیاز دارد .اکثریت مردم کشور ما ،فرهنگ مدرن و حقوق بشری و آزادیخواهانه را درخود
حمل میکنند .به بیان دیگر ،جمهوری اسالمی بستر فرهنگیاش را در بخش بسیار بزرگی از جامعه
از دست داده است .حال این قمهزنها به جان مردم افتادهاند ،که البته بردی نخواهد داشت .امروز در
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کشور ما و بویژه در میان دانشگاهیها فرهنگ مدرنیته ریشة نیرومندی دارد که بسیار امید دهنده
است .با چنین فرهنگ پویا و نیرومندی ساختن دولت قانون و نهادهای آن به راحتی امکان پذیر
خواهد بود.
ــ برخی احزاب و سازمانهای قومی و طرفدارنشان میگویند ،اول باید ایران و ملت آن را تقسیم به
گروههای قومی ـ ملی ـ زبانی کنیم تا بعد بتوانیم به حقوق بشر دستیابیم .اما از نظر شما حفظ
سرزمینی و یکپارچگی ملی نه مانعی بر سر راه مدرن شدن ایران بلکه در خدمت آن معنائی است که
شما از مدرن شدن کشور و ملت تاریخیاش میفهمید .تفاوت این دو دیدگاه در چیست؟
مهرداد پاینده ـ اقوام ایرانی با زور سرنیزه به هم تحمیل نشدهاند که امروز در گفتمان دمکراسی به
جدایی و دوری آنها از یکدیگر نیاز داشته باشیم .اقوام ایرانی بدنبال سرزمینی دیگر نیستند و
دمکراسی را خارج از چارچوب مرزی این کشور و بدور از یکپارچگی ملی ایران نمیخواهند .البته این
واقعیات تاریخی بر سازمانهای قومساز کمتر تاثیرگذار خواهد بود و آنها در مکتب خانههایشان از
قومسازی دست برنخواهند داشت« .شتر در خواب بیند پنبه دانه ،گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه».
حاال این هم حکایت احزاب قومسازی است که شما از آن نام بردید .آنها در خواب و خیال خود به
تئوری سازی نیز روی آوردهاند .الزم به یادآوری میدانم که در ایران امروز بزرگترین قوم ایرانی را
کسانی تشکیل میدهند ،که تک قومی نیستند و ریشههای قومی گوناگونی دارند .آمیزش قومی
یکی از دالیل پیوند عاطفی ایرانیان در تاریخ مشترکشان بوده است .البته این امر بویژه پس از
گسترش شهرنشینی بسیار فراگیرتر از گذشته شده است .خوب حاال این نخبگان سیاسی قومساز با
اکثریت جامعهای که قوم مشخصی ندارد چه میکنند؟ راستش را بخواهید باید پرسش شما را
بیپرده پاسخگو شوم .یا این گروهها از دانش و آگاهی سیاسی بیبهرهاند و با مقولهای به نام
دمکراسی و حقوق بشر آشنایی ندارند ،یا آگاهانه به تحریف تاریخ و ساختار قومی جامعه میپردازند.
در هر حال نمیتوان چنین سازمانهایی را جدی گرفت .یکبار دیگر بر این نکته تاکید میکنم که
صفات طبیعی انسانها نه تنها پیششرط و پایه استقرار دمکراسی و حقوق بشر نیستند ،بلکه حتا سد
راه آن نیز میباشند .شما نگاهی به عراق ،لبنان و افغانستان یا آفریقا و یا کل جهان سوم بکنید ،تا
فجایع قومگرایی را ببینید .آنچه که از دل اینگونه ایدئولوژیهای جمعگرا و ارتجاعی بیرون آمده،
همه چیز بوده است جز دمکراسی ،حقوق بشر و حکومت قانون .ایران به چنین چشم اندازهایی
نیازی ندارد .قومی کردن دمکراسی با تعریف دمکراسی و حقوق بشر که امری جهانرواست ،ناسازگار
است .این سازمانهای قومی باید این پرسش را پاسخگو باشند :یا آنها دمکراسی و حقوق بشر را
میخواهند یا حکومتی قومی .در گزینة نخست آنها در کنار مردم این سرزمین خواهند بود ،در
گزینة دوم در مقابل مردم و ناگزیر محکوم به شکست.
ــ البته تا زمانی که همه چیز قابل بحث و در حوزه گفتگو جریان دارد و نیروها برای ابراز نظرات
خود دست ،نه به اسلحه ،بلکه به قلم میبرند ،باید در برابر سخنان نادرست با شکیبائی و منطق و

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

518

عقل ایستادگی کرد و دست به روشنگری هرچه بیشتر زد .با وجود این حق با شماست برخی از
سرآمدان سازمانها و احزاب قومگرا تصمیم خود را گرفتهاند و با تکرار ادبیات و برخی مفاهیم تصور
میکنند میتوانند تصمیمهای از پیش گرفته شده را به زیان یکپارچگی ملی ایران جا بیاندازند .مهم
برای ما روشنگری هرچه بیشتر در باره این ادبیات و تصویر هرچه روشنتر آیندهای است که آنها
در برنامهها و آرزوهای خود بر گرد این مفاهیم میپرورانند .از جمله پاسخ به این پرسش که چرا
نمیتوان در چهارچوب حکومت قومی ـ زبانی مثالً کرد ،بلوچ ،عرب و ...که قرار است در «مناطق
ملی» ـ تا کنون ازمیلتهای ایران سخن گفته میشد ،حال «جغرافیای ملی» را هم به آن افزودهاند
ـ تشکیل شده و سپس از دل حکومت قومی ـ زبانی حقوق فردی و آزادی افراد کرد ،بلوچ و عرب
و ...ـ اعضای وابسته به آن قوم ـ را بیرون کشید؟ چرا در هیج جا دیده نشده که برپایه وابستگی
قومی ،خونی ،زبانی و دینی به رواداری که پیششرط برابری حقوقی انسانها و از مجرای آن
تأسیس و تأمین آزادی است ،دست یافته باشند؟
مهرداد پاینده ـ من در پاسخ پیشین بر این نکته اشاره کردم ،که حقوق بشر برای تعریف و دسترسی
به نظریهای جامع ،که در آن تبعیض میان انسانها به دلیل تفاوت در صفات طبیعی اشان بوجود
نیاید ،انسانی بدون چنین صفاتی را فرض میکند و او را برخوردار از حقوقی میداند که در منشور
حقوق بشر سازمان ملل درج شده است .در اینجا این فردِ فرضی برای برخورداری از این حقوق به
رنگ پوست ،به قوم ،بهنژاد ،به زبان ،به جنسیت ،به مذهب و حتا به خانواده و والدین نیاز ندارد .در
این نوع نگرش به انسان محوریت او به عنوان بشر و بدور از صفات جمعی مطرح میشود .بدین
ترتیب جهان اندیشة دمکراسی و حقوق بشر ،جهانی است فردمحور ،که در آن «فردِ»رها از بند و
تاروپودهای نژادی ،جنسی ،تعلقات طبقاتی ،اعتقادات مذهبی ،گرایشهای سیاسی و ویژگیهای
قومیاش به مرکز ثقل جامعة مدرن تبدیل میشود .فردِ آزاد در این جامعه ،به واسطة قانونی ،که
برگرفته از اندیشة انسان است ،در کنار هویت طبیعی به عنوان شهروند ( )cives ،Bürgerدارای
هویت حقوقی نیز میشود .قانون و ارگانهای اجرایی آن حافظ این حقوق خواهند بود .اگر اجازه
دهید از نوشتاری که من چندین سال پیش در «تالش آنالین» منتشر کردم ،بخشی را در اینجا
بیاورم که فکر میکنم همچنان پاسخی مستدل به کسانی است که حاال به قومی کردن حقوق بشر،
سرزمینهای ملی خودساختهشان را نیز افزودهاند:
«برعکس انسان آزاد ،انسان نظامهای ضدمدرن و سنتی ،چون انسان جهان سومی ،تنها دارای
هویتی حقیقی ،در چارچوب تاروپودهای جمع محور نژادی ،جنسی ،تعلقات طبقاتی ،اعتقادات مذهبی،
گرایشهای سیاسی ،ویژگیهای قومی و امثالهم میباشد و تصور این انسان ،به عنوان فردی با
هویت حقوقی ناممکن است .مهمترین عامل بازدارندة تولدِ فردِ آزاد در این نظامها تسلط اندیشهای
است ،که همه چیز را حول صفات مشترک جمعی چون مذهب مشترک ،قوم مشترک ،نژاد مشترک،
طبقة مشترک و ...تعریف میکند .این نوع نگرش به جهان ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،نوعی زندان
فرهنگی میسازد ،که در آن تولد و رویش فردِ آزاد و شناسایی پتانسیل این فرد ،تا زمانی که ساختار
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سنتی و دیوارهای این زندان فرهنگی بکلی ریخته نشده است ،ناممکن میگردد .تسلط صفات
جمعی بر باور اجتماعی تودههای میلیونی نظامهای جمع محور ،پتانسیل سیاسی ،اجتماعی و
اقتصادی انسان اینگونه نظامهای جمع محور ،چون انسان جهان سومی را در خفا نگه داشته و به
هدر میدهد .غرورهای نژادی ،تنگ نظریهای قومی ،استثمار و تبعیض جنسی جنونآمیز مردان در
مقابل زنان ،که در کشورهای اسالمی به ناموسپرستی خودفریبانة مردان سقوط میکند ،تسلیم
آزادانه و دستجمعی میلیونها انسان به خرافاتِ مذاهب ،میهنپرستی کورکورانه و امثالهم ،شکلهای
مختلفی از نظامهای جمعگرا و فردستیز جهان سومی هستند ،که در آنها همه چیز هرز میشود و
تنها چیزی که برای تودههای میلیونی باقی میماند ،غروری به چیزی موهوم یا کسی کممایه است،
که برای آنهم دلیل درستی ندارند .آنها،گاه فقر و نداری را هم مقدس میشمارند .و افزون بر این،
آنها اگر فرصت یابند ،چون اصالحطلبان حکومتی یا قوم گرایان یا ملی ـ مذهبیها ،دمکراسی را
هم بیهویت میکنند و به اسارت صفات جمعی در میآورند .آنها همه چیز را بیمسما و بیمعنا
میکنند ،حقوق بشر را اسالمی ،کردی ،ترکی یا بلوچی میکنند ،دمکراسی را اسالمی یا سلطانی یا
قومی یا سوسیالیستی میکنند و سندیکای کارگران ،شورای کارکنان و سازمانهای کارفرمایان را با
پسوندهای مبارز ،سوسیالیستی ،کمونیستی ،اسالمی یا پسوندی دیگر بیهویت میسازند .جنبش
زنان و فمینیسم هم سرنوشتی بهتر از دیگر مقولههای مدرنیته نداشته است و کم مانده است که
محیط زیست و طبیعت و حیوانات هم قربانیان دیگر این تنگ نظریها شوند.
حاصل این گونه تحریفهای دمکراسی و حقوق بشر تاسیس سازمانهای بیشماری با نامهایی چون
سازمانهای دفاع از حقوق بشر کردها ،بلوچها ،آذریها یا عربها و ...و سوءاستفاده از مقوالتی چون
دمکراسی و حقوق بشر بوده است ،که همانطور که به آن اشاره شد ،تعریفی مشخص و معین دارند و
نمیتوان آن را به میل شخصی یا قومی یا ایدئولوژیک خود به گونهای خودسرانه تعبیر کرد و با اتکا
به این تحریف ،به قضاوت «دمکرات منشانه»ی دیگران نشست» .اگر دمکراسی در ایران آیندهای
داشته باشد ،باید قبل از هرچیز مسئلهاش را با این گونه نظریههای ارتجاعی حل کند .ایرانیان ،حال
از هر قوم و از هر مرام باید حقوق بشر و دمکراسی را بدون صفات جمعی درک کنند .بدین ترتیب و
برای رفع هرگونه سوءتفاهم باید بر این نکته تاکید کنم ،که حتا حقوق بشر ایرانی معنا ندارد.
دمکراسی و حقوق بشر برای کل ساکنین این سیاره به ثبت رسیده است و به پیش یا پسوندی نیازی
ندارد .این پیش و پسوندها دمکراسی را نیز به خون میکشند که شایستة آن نیست.
ــ آسیب چنین دستگاه فکری و زیانهای آن برای پروسهای که میگوئید؛ در جهت رشد ،گسترش
و تقویت فرهنگ دمکراتیک ،آزادیخواهی و رواداری آغاز شده است و نمودِ کامل آن را ـ همچون
بسیاری دیگر ـ در جنبش سبز میبینید ،چیست؟
مهرداد پاینده ـ بزرگترین آسیبِ آن نرسیدن به حقوق بشر ،دور افتادن ما از دمکراسی و آزادی
فردی و در نهایت محروم شدن از آن چیزیست که هر انسانی از بدو تولش باید از آن بهرهمند باشد.
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در بدترین نوعش میتواند به جنون نژادپرستی بیانجامد و جهانی را به تباهی بکشاند .مگر نازیسم
آلمانها از چه چیزی جز تقدس نژادی آریاییها و ژرمنها نشأت گرفته بود .همة اینها به عنوان
صفات جمعی .الزم به یادآوری میدانم ،که در جمهوری وایمار دمکراسی و حقوق بشر و آزادیهای
فردی تسلط داشت .با وجود این نازیسم چون یک اِپیدمی تمام جامعة آلمان را دربرگرفت و اول از
همه با نابودی یهودیها ،سپس کمونیستها ،سپس فعاالن سندیکایی ،سپس سوسیال دمکراتها،
سپس کاتولیکها ،سپس لیبرال دمکراتها و ...به پاکشویی جامعه از «عناصر مخرب» پرداخت و در
نهایت جنون را با تجاوز نظامی به همسایگان اروپایی و سپس آفریقا و خالصه همة جهان به اوج
خود رساند و در نهایت آلمان را نیز نابود کرد .اگر به شیوة سرکوب مخالفین در جمهوری اسالمی
نگاه کنیم ،جنون انقالبیان اسالمی و نازیستهای آلمانی چندان هم بیشباهت نیستند .اگر به جنون
سِربیها در سارایِوو نگاه کنید ،چیز دیگری نمیبینید.
همانطور که عرض کردم ،ایران حسابش از همه این کشورهای بیتاریخ جداست .بهترین پاسخ به
این ملتسازها همین جنبش سبز است ،که به گمان من در ایران به حرکتی دامن زد که توانست
همة ایرانیان را به سوی خود جذب کند ،زیرا این جنبش بر گِرد خواستی شکل گرفت؛ که حق فردی
هر ایرانی است .آنها با دزدیدن رای مردم حقوق فردی و شهروندی هر ایرانی را پایمال کردند .در
این جنبش صفات جمعی نقشی بازی نمیکنند .حاال اگر این سازمانهای ملتساز بیایند و به این
جنبش پیش یا پسوندی بدهند ،در اصل مطلب ،که جنبش در تمام ایران فراگیر بود و متعلق به همة
ایرانیان است ،تغییری نمیدهد .آیندة ایران را مبارزات مردم ـ چون حرکت آنها در جنبش سبز ـ
تعیین خواهند کرد ،نه حاشیه نشینهای سیاسی که هنوز نه با ایران و تاریخش آشنا هستند و نه از
دمکراسی و حقوق بشر بویی بردهاند .راستش در گفتمان دمکراسی شترسواری دوال دوال نمیشود .یا
قوم و جمعگرائی قومی یا دمکراسی و فرد دارای حقوق شهروندی .پرسش اصلی این است.
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فصل سوم :ایران در کانون اندیشهی مدرن

میزان تنها غلبه بر رژیم دیکتاتوری نیست!
دکتر مهرداد پاینده
شهریور 1391
ــ هنگامی که جنبش سبز پدیدار شد که حدوداً دو سالی پیش از انقالبهای کشورهای عربی ـ
اسالمی بود ،ایران ـ به رغم همین حکومت ـ تقریباً تنها نقطه امیدواری برای رهائی جهان
«اسالمی ـ خاورمیانهای» از نکبت استبداد سیاسی و عقب ماندگی فرهنگی و جای پائی برای
همگام شدن با جهان دمکراتیک و ملتزم به حقوق بشر شناخته میشد .حال مردمان کشورهای دیگر
خاورمیانه ،با از جان گذشتگی حیرتآوری ،به ریشهکن کردن نظم کهن برخاسته و بخشهای
بزرگی از آنها نیز به پیروزیهای سیاسی اولیه اما مهمی نیز دست یافتهاند .آیا ما که هنوز
گریبانمان گرفتار رژیمی است که در خونریزی و سرکوب ملت به سوریه بشار اسد درس میدهد ـ
شرمساری دیگری برای ملت ایران که ابراز انزجار از آن را در نوشتهها و اقدامات از درون ایران و
توسط مبارزین جنبش سبز میتوان آشکارا دید ـ از کاروان خیزش مردمان این کشورها عقب
ماندهایم؟
پاینده ـ نه چنین نیست .ما در مسابقة میزان سنجش «از جان گذشتگی» شرکت نکردهایم که
اکنون از آنها عقب مانده باشیم .میزان هم تنها موفقیت در غلبه بر رژیمی دیکتاتور نمیباشد .ما
 33سال پیش تجربة غلبه بر آنچه که ظاهراً نمیخواستیم را کردهایم .راستش تجربة حکومت
اسالمی که به دنبال «خیزش مردم» کشورمان آمد ،از عالئق جوانی من در اسطوره سازی چنین
خیزشهائی کاست .از اینکه در کشورهای عربی کار و کسب دیکتاتورها حداقل راکد شده است ،باید
خوشحال بود ولی از خوشبینی بیش از اندازه نسبت به آینده باید خودداری ورزید .در کشورهای
عربی جنبش دمکراسیخواهی و سکوالر از کمترین پیشینة تاریخی برخوردار است .بر تأثیرگذاری
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مذهب در زندگی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مردم افزوده شده است .نقش زنان در قیامهای مردم
این کشورها بسیار کمرنگ بوده است .آرمان جنبشها از منشور حقوق بشر ریشه نمیگیرند وگاه حتا
بیشتر ریشهای ملوکالطوایفی عشیرهای و قبیلهای داشتهاند .به هر حال برای قضاوت درست و
مقایسهای منصفانه باید به کل تصویر نگاه کرد .مسخ خیزشهای انقالبی شدن به تنهایی کافی
نیست.
حال پرسشی که مطرح است این است که آیا غلبه بر دیکتاتور ناگزیر به دمکراسی و حقوق بشر
میانجامد؟ آنهم در کشورهایی که از کمترین تجربههای تاریخی و از کمترین نهادهای جامعة مدنی
برخوردار بودهاند .اگر به ایران  33سال پیش بنگریم تا ببینیم که گاه نفوذ سنت و مذهب چه عواقبی
را میتواند به دنبال داشته باشد ،آنگاه به پاسخ این پرسش میرسیم.
اما اگر در مورد ایران ما به کل تصویر بنگریم خواهیم دید که شالودهریزی جامعه مدنی در طول 31
سال مقاومت و دست و پنجه نرم کردن مردم با رژیم و در همین حکومت اسالمی شکل گرفته
است و همین تجربه است که بهترین استحکام را به جنبش مردم ما داده است که هیچ دیکتاتوری
بر آن غلبه نخواهد کرد .خیزش بیشالودهای که در خاورمیانه میبینید با آنچه در ایران در جریان
است ،تفاوت ماهوی دارد که مقایسة آن دو با هم درست نیست .بدون آنکه بخواهیم از ارزش
تاریخی خیزش مردم کشورهای عربی ـ اسالمی بکاهیم.
خواستهای جنبش سبز از آرمانهای حقوق بشری ریشه گرفتهاند .مردم ما برای ساختن و نه
نابودی بپا خواستهاند .دگرگونیها در درون جامعه ما بنیانی و از نظر ذهنی و عینی ساختاری بودهاند
و چون آتشی در زیر خاکستر در هر فرصتی خود را نشان خواهند داد .جنبش سبز هم یکی از این
فرصتها بوده است .روش این نوع مبارزه با دیکتاتوری بسیار امید دهنده است چون چنین جنبشی
تمامی بدنة جامعه را به مرور تسخیر و ارزشهای خود را به تار و پود جامعه و به زندگی روزانه اقشار
و طبقات مختلف نفوذ میدهد و انسانها را در بر میگیرد .در ظاهر حامالن انسانی فرهنگ و روحیه
جدید سرکوب شدهاند ،ولی آنها در زندگی روزانه حکومت را به چالش کشیده و میکشند.
ــ ببینید! با همه توضیحاتی که در مورد اهمیت و ضرورت پیریزی شالودههای محکم ،برای
استقرار نظامی دمکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر میدهید که باید در آنچه که بعد از دیکتاتوری
میآید تضمین شده باشد ،اما گام نخست بدان سو باید برداشته شود و آن برداشتن دیکتاتورهاست،
آن هم با حضور مردم .حضور مردم را هم بسیاری ـ حتا بسیاری از خود همین مردم ـ تنها میتوانند
در حضور خیابانی ببینند .ادامه ایستادگی و جانبازی مردم به این صورت رژیمهائی را هم که هیچ
سودای عقب نشینی ندارند ،باالخره در خونی که میریزند غرق خواهد کرد .شهادت دفتر تاریخ
انقالبها در این مورد تردید ناپذیر است .شاید هم محبوبیت و تقدس انقالبهای سیاسی بخاطر
همین حضور است و هیچ کس در اصالت مردمی آن ـ حتا اگر مانند لیبی به زور اسلحه دیگران باشد
ـ تردید نمیکند .حال که بنا به تحلیلهای بسیاری فصل تازهای از «انقالبها» ـ اینبار در منطقه
خاور میانه اسالمی ـ سررسیده است و بخشهای دیگر جهان هم مشوقند و با هر وسیلهای حتا
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سالحهای کوبنده خود آماده حمایتند ،شما و همفکرانتان در آن به چشم تردید نگاه میکنید! و
سکوت کنونی خیابانها در ایران را به عنوان «روش امید دهنده مبارزه» میستائید .آیا فکر نمیکنید
که کار افرادی نظیر شما در اقناع نه تنها ناظران بیرون ،نه تنها کسانی که دستی از دور هم بر آتش
ندارند ،بلکه حتا اقناع مردمی که ممکن است از وحشت سرکوب و یا یاس و ناامیدی در عدم تغییر
سریع وضعیت ،سکوت کرده و به خانهها بازگشتهاند ،بسیار مشکلتر از کسانی باشد که دائم فریاد
انقالب ،سرنگونی ،بسیج تودهها ،دعوت به مقاومت و جانفشانی سر میدهند و گناه این سکوت را به
گردن «رهبران ناالیق جنبش سبز» میاندازند؟
پاینده ـ فکری که در پس این پرسش نهفته است خواسته یا ناخواسته به بیراهه میزند .شور
انقالبیگاه همچون عشق که چشم انسان را به خود خیره میکند و میبندد ،سبب ندیدن واقعیتها
میشود .در اینجا بحث از حضور مردم در خیابانها و یا محبوبیت و تقدس انقالبهای سیاسی
نیست .بحث بر سر نوع حضور و روشی است که انتخاب میشود .بیتردید جانفشانی و خوندادن
نشانة شجاعت و ایثار است ولی برای آیندهای بهتر ناکافی و در بیشتر موارد در کین و دشمنیهای
تازهای که میآفریند به حال آن آینده زیانبخش .خوب است همین روزها که سالگرد اعدامهای
وحشیانه اعضای سازمانها و حزبهای طرد شده از قدرت و حکومت انقالبی در سالهای نخست
انقالب به فرمان خمینی است ،نگاهی به اعالمیهها و بیانیه بیاندازیم ،به تدریج همراه با رادیکال
شدن روحیهها میبینیم که چگونه گفته پرقدر و با پشتوانه فرهنگی غنی «میبخشیم اما فراموش
نمیکنیم» کم رنگ شده و تیغهای انتقامجوئی در حال آخته شدنند .همرزمانی از بازماندگان
قربانیان آن سالها میخواهند «نه ببخشند و نه فراموش کنند»! متاسفانه خون دادن و شهید
دادنها ،خون ریزی و انتقام را بدنبال داشته و هنوز دارد .هنوز هم ریشه خشونت و بویژه خشونت
دولتی در جامعة سیاسی ما نمایان است و گویا ما هنوز از آن درس نگرفتهایم .حال تصور کنید اگر
انقالبی با قهر و خشونت ،به دنبال و بر بستر چندین دهه خشونت و سرکوب گسترده حکومت
اسالمی به انجام رسد و اگر افرادی ،که از امروز ندای انتقام سر میدهند ،در آن دست باال را داشته
باشند ،تا پیش از آنکه ،پس از دههها بیعدالتی و ظلم ،بنای دوباره کاخ عدالت و دستگاه قضائی
برافراشته شود ،و حتا پیش از آنکه معنای عدالت و قضاوت برپایه قانونی عادالنه در اذهان ما جا
بیافتد ،میهن ما باید دوباره شاهد چه فجایع تازهای باشد!
شما از تحلیلهای بسیاری میگویید که خبر از فصل تازهای از «انقالبها» ـ اینبار در منطقه
خاورمیانة اسالمی ـ میدهند و گویا بخشهای دیگر جهان هم مشوقند و با هر وسیلهای حتا
سالحهای کوبندة خود آماده حمایت از چنین انقالبهایی هستند .پرسش شما بیشتر به من این پیام
را میدهد که گویا نباید در شرایط جهانی کنونی که همه حتا با زور اسلحه از مردم این بخش از
جهان حمایت میکنند از غافله عقب ماند .چون شاید دیگر این موقعیت پیش نیاید! به گمان من باید
حتماً از همراهی با آن غافلهای که ویرانی شالودة مملکتی را ببار میآورد ،پرهیز کرد .جنبش سیاسی
مردم ما هنوز درگیر رفتار و عادات سیاسی ناپسند خود و مشغول پالودن آن زیر سایة آشناییهای
تازه با فرهنگ دمکراسی است .هنوز در میان ما از حزبهای سیاسی که عرصة فعالیت و برد

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

514

سیاسیشان از چارچوب «وب سایت»ها گذشته باشد و در زندگی آحاد مردم نقش بازی کنند ،نشانة
قویی نیست .در چنین شرایطی مقصد این غافله کجا خواهد بود؟ نگاهی به سازمانها و احزاب
قومگرا تردید مرا در درست بودن راهکارهای انقالبی بیشتر میکند ،هرچند که باید اقرار کنم که گاه
من نیز دچار وسوسة چنین تصاویری میشوم .مگر شما کسی را سراغ دارید که دغدغة رهایی
میهنمان را در سر نداشته باشد .ولی راستش به رغم همة این وسوسهها میهنم را در شرایطی چون
لیبی ،عراق ،افغانستان و ...نمیخواهم ببینم ،که حتا آب آشامیدنیشان را هم باید وارد کنند .و امروز
ناجیان غربی آنها چون فرانسه دسترسی شرکت توتال به نفت لیبی را به عنوان بهای آزادی
وارداتی وارد معاملة سیاسی کردهاند .فعال آلمانیها هم که دستشان کوتاه مانده است ،نگران
سهمشان هستند .چنین ماجراهایی هم آن روی سکة آزادی وارداتی میباشند که نباید نادیده گرفت.
در مورد لیاقت رهبران جنبش سبز قضاوت را باید به تاریخ گذاشت .ما بیرون گود نشستهایم و به
آنها که درون گود هستند خرده میگیریم که نمیتوانند از عهده برآیند« .لنگ کردن» خیلی از این
قهرمانپروران ایرادگیر را در اوایل انقالب دیدیم« .چراغ» ایرادگیری به لیاقت آنجا که به خانه
رواست به مسجد حرام است.
بنابراین با علم به اینکه باید در برابر حتا ریخته شدن خون یک نفر هم احساس مسئولیت کرد و تا
جائی که از عهده جبهه مبارزه و مقاومت برمیآید از آن جلوگیری به عمل آورد ،چون به نفع ماست،
همچنین ما باید این را دریابیم و بپذیریم سالمت و اصالت هیچ جنبشی به میزان خونی که میدهد
نیست ،بلکه در میزان و ژرفای دگرگونی است که با خود میآورد ،آن هم دگرگونی نه به قهقرا نظیر
آنچه در انقالب اسالمی رخ داد .گذر از رژیمهایی چون جمهوری اسالمی باید با درایت و تا آنجا که
ممکن است ،با کمترین هزینه صورت گیرد .اعتصابهای عمومی ،مقاومت مدنی ،همراه با تاکید به
رعایت حقوق بشر در زندگی روزانه ،دوری از خشونت سیاسی و راههای دیگر میتوانند در جبهههای
مختلف کوچک و بزرگ زندگی رژیم را به چالش بکشند ،چنان که تا کنون چنین کردهاند .این نوع
مقاومت کم ارزشتر از جنبش «قهرمان جوی» نیست .قهرمانان اینگونه مقاومتهای کوچک کم
مایهتر از رستمها و آرشهای افسانههای انقالبیون ایرانی و قومگرای کشور ما نیستند .جمهوری
اسالمی از چالش هر روزة هزاران هزار رستم و آرشهای کوچک و بزرگ ،با نام و گمنام عاجز شده
است .سخنگویان جنبش سبز در زندان و حبسهای خانگی ایستادگی میکنند .آنها با دهانهای
بسته خواب «رهبر» را آشفته کردهاند .واژه فتنه دمی از زبانش نمیافتد! خیابان را فعال «سربازان
گمنام امام زمان» در دست دارند ،که همه از سر ترس و یأس رژیم در دیدن نقطههای دیگر
فروریزی خود است .رژیم اسالمی در پوسیدگی اندامهای اصلی خود در حال فروریختن است.
جنبش اجتماعی ایران ،تا جائی که بتواند ،بدون هر گونه عقبنشینی از مطالبات خود ،فرصت کشتن
فرزندان خویش را به رژیم نمیدهد ،تا برای آن در این چالش ،چارهای جز کشتن و قطع اندامهای
پوسیدهاش یکی پس از دیگری نماند.
ــ از فقدان احزاب قوی سخن گفتید که گویا از ضعفهای جنش سیاسی ایران است .مگر نه اینکه
ما از همه سو شعار دفاع از آزادی ،دمکراسی و حقوق بشر را در میان ایرانیان ،حتا از سران احزاب و
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سازمانهای قومی یا طرفدار انقالبهای قهرآمیز ،میشنویم ،چرا تا همین اندازه جهت اطمینان از
تحوالت آینده کافی نیست؟ چرا آیندة یک جنش تودهای خیابانی بدون احزاب و سازمانها برای
رسیدن به مطالبات فوق ناروشن است؟ مگر نه اینکه در شرایط گسترش مبارزات تودهای امکان
عضوگیری و گسترش دامنة احزاب سیاسی حداقل از نظر کمی فراهمتر و مناسبتر است؟
پاینده ـ جنبشهای خودجوش به نوعی عنصر آنارشی را در خود حمل میکنند که برای سازندگی و
آبادانی کافی نمیباشد .در شرایط دامن زدن به این آنارشی و رادیکالیسم اجتنابناپذیر آن ،نیروهای
رادیکال نیز دست باال را خواهند گرفت .و نیروهای رادیکال هم هیچ معلوم نیست که بعداً با چه
توجیه و استدالل عوامفریبانهای یا به کدام مالحظات سیاسی خود شعارهای قبلی را زیر پا گذاشته و
از آنها عبور کنند .همانطور که شما در بحران کنونی اقتصاد جهانی راهکار را صرفا به بازار واگذار
نمیکنید و این همان دولت است که میآید و به بازاری که دچار اضطراب شده است نظم میدهد و
به آن برای کارایی دوباره جان میدهد ،یک دمکراسی به احزاب و سازمانهایی نیاز دارد که
جهانبینی آنها از منشور حقوق بشر ریشه گرفته ،پایبند قواعد دمکراسی باشند و برای آیندة کشور
هم در چارچوب همین قواعد و منشور برنامههای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود را ارائه دهند.
شاید تاریخ دمکراسی در آلمان و تاریخ احزاب این کشور برای ما تا حدی آموزنده باشد؛ تاریخ کشور
آلمان روشنگر ،در دو مرحلة تاریخی ،است که یکی به سازندگی و آبادانی و دیگری به ویرانی و
دیکتاتوری رسید .مرحلة سازندگی و پایهگذاری دمکراسی را میتوان در جمهوری وایمار و پس از آن
از پایان جنگ جهانی دوم در جمهوری فدرال آلمان دید که احزاب سوسیال دمکرات ،لیبرال،
دمکرات مسیحی و در این سی سال گذشته سبزها رقم زدهاند .دوران دیکتاتوری را نیز را میتوان با
رژیم نازیسم و جمهوری دمکراتیک در شرق آلمان دید که هر دو جریانهای تمامیتخواه و ضد
دمکراسی بودند .اولی از جنون نژادپرستی آریایی پیروی میکرد و آنچنان نژادهای دیگر را زبون و
عامل عقبماندگی اقتصادی آلمانها میدانست ،که دنیایی را به خون کشید و هیچ سازمان ،تشکل
و یا حزب دیگری را تحمل نمیکرد .دومی نیز زیر سلطه همان ایدئولوژی کمونیستی بود که به
دیکتاتوری حزب «طبقة کارگر» انجامید و پوشالی بودن آن چنان بود که با اندکی آزادی در بلوک
شرق که آنهم از پس برکت سیاست پرسترویکا و گالسنوست در اتحاد شوروی بوجود آمده بود ،از
هم پاشید.
ایران از سنت حزبی خیلی هم تهی نیست .به هر حال وجود چنین ساختارهای سیاسی ـ مدنی برای
آیندة ایران الزم میباشد .البته با صرف شعار تشکلگرائی یا شبکههای پراکنده و محافل کوچک ما
صاحب حزب نمیشویم .احزاب نمیتوانند بدون فعالیت آزاد و در فقدان انتخابات آزاد به احزاب
تودهای تبدیل شوند ،ولی نزد مردم آنها حداقل از پتانسیلی برخوردارند که میتوانند در تقویت
خویش از همین امروز بکوشند و در شرایط گسترش مبارزات تودهای از امکان عضوگیری و گسترش
ساختار حزبی برخوردار شوند .به هر حال تصوری از احزاب دمکرات ،حداقل در ذهن مردم به ویژه
نیروهای فعال در حوزة اجتماعی که خواهان دگرگونی هستند ،وجود خارجی دارد و این احزاب با
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خود به عنوان اپوزیسیون بار مثبتی حمل میکنند .جنبشهای خودجوش به سختی به نظم حزبی
دسترسی پیدا میکنند .به رغم این من در شرایط فعلی ایران وجود چنین پتانسیلی را در جنبش سبز
میبینم که میتواند به یک یا حتا چند حزب سیاسی تبدیل شود .حتا احزاب قومی ـ اگر بر فرهنگ
خودی و غیر خودی غلبه یافته و از سیاست قومگرائی خویش دست بردارند ـ از چنین پتانسیلی
برخوردارند .مهم آن است بر جوهر و روح جنبشی که آغاز شد ،گسترش یافت و بدان نامآور شد،
یعنی جنش آزادیخواهی ،مدافع حقوق برابر انسانها ،حامی حقوق شهروندی ملت ،پایبند رواداری،
استوار بمانند و عناصر فعال و سرآمدانی که بر بستر این جنبش سودای تشکیل احزاب جدید و یا
بازسازی آنچه از پیش وجود داشته است را در سر دارند به کجراه نیافتند .از جمله فراموش نکنند ،که
در ایران و برای ایران و به نام ایران است که میتوانند مورد پذیرش و استقبال مردمی قرار گیرند.
مردمی که دیگر نه نفرت و خشونت را برمیتابند نه جنگ و نه آشوب را.
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فصل سوم :ایران در کانون اندیشهی مدرن

پیشرفت نقطهچین ایرانیان در دفاع از میهن
حسن یوسفی اشکوری
آبان 1329
ــ در سالهای نخست تشکیل جمهوری اسالمی ،شما نیز هرچند کوتاه ،با کانونهای قدرت از
نزدیکتر ارتباط داشتید .طبعاً از امکان دنبال کردن اخبار حوادث مهم آن دوره مانند حمله عراق به
ایران و جنگ هشت ساله ،درگیریهای مسلحانه در کردستان ،ترکمن صحرا و بعد از آن
درگیریهای مسلحانه دیگر میان برخی از مخالفین و حکومت اسالمی ،برخوردارتر بودید .این
حوادث در آن کانونها چگونه تحلیل شده و از نظر مسئولین کشور هدف اصلی آنها چه ارزیابی
میشد؟
اشکوری ـ نخست الزم است به چند نکته اشاره کنم .اول اینکه اکنون بیش از سه دهه از آن زمان
یعنی رخدادها و تحوالت صدر انقالب گذشته و من در  21سالگی و ضعف حافظه ناشی از گذر عمر
و نیز دیابت ،قطعا بسیاری از حوادث و اخبار و افکار را از یاد بردهام و یا ممکن است برخی از مسائل
را درست به یاد نیاورم ،از این رو احتماال سخنان روایی و یا تحلیلی من از آن زمان همراه با کاستی
و حتی اشتباه باشد .نکته دوم این است که من در دو سال اول ( )59 – 52نه تنها سمتی نداشتم و
به تعبیر شما با کانونهای قانون مرتبط نبودم بلکه اصوال در تهران و مرکز نبودم و هیچ سمت
حکومتی هم نداشتم .در این صورت روشن است که نمیتوانستم از افکار یا اخبار پشت پرده سیاست
و مدیریت کشور با خبر باشم .نکته سوم این است که حتی در همان چهار سال ،که در پارلمان بودم
( ،)23 – 59برخی حوادث از جمله درگیریهای خلق مسلمان در قم و آذربایجان و حوادث نخست
کردستان و یا ترکمن صحرا و ماجرای خلق عرب و امثال آنها پایان یافته و یا در حال فراموش
شدن بود و به هرحال تحتالشعاع حادثه مهم جنگ و حوادث ترورها و اعدامها و خشونتهای
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عمیق جاری بین حاکمیت و مخالفانش و به طور خاص سازمان مجاهدین قرار گرفته بود و از این رو
در این مقطع از این رخدادها کمتر سخن در میان بود .نکته چهارم این است که در همان زمان نیز
تصمیمات مهم و حتی غالبا غیرمهم هم در مجلس گرفته نمیشد و لذا نمایندگان کمتر درگیر
مسائل سیاسی و اجرایی و یا قضایی بودند و حتی میتوانم بگویم کمتر از حوادث جدی و مهم
مملکت اطالع داشتند .سانسور شدید و فقدان رسانههای مستقل هم مانع دانستن بسیاری از حقایق
بود .من خود بعدها در خارج از کشور توانستم با رخدادهای زندان در دهه شصت تا حدودی آشنا
شوم .مجلس اول هم تقریبا با اندکی تفاوت مانند پارلمانهای بعدی و االن جمهوری والیی بود که
نقش جدی و بایستهای در تصمیمات ریز و درشت کشور نداشته و ندارد.
با این همه آنچه اکنون میتوانم به یاد بیاورم این است که تحلیل اصلی و اندیشه کانونی مسئوالن
ریز و درشت نظام انقالبی جدید بر این پیش فرض استوار بود که تمام مخالفتها و جدالها و
مقاومتهای افراد و یا جریانهای منتقد و مخالف و به تعبیر امروزی دگراندیشان در برابر انقالب،
حکومت و حاکمان جدید و به ویژه در برابر رهبری انقالب ،یا بر آمده از خودخواهیها و جاه طلبیها
و منافع شخصی و گروهی است و یا به تحریک خارجیها و اجرای مأموریت از سوی بیگانه (=
استعمار ،استکبار و امپریالیسم) است و یا احتماال ترکیبی از هر دو .این سخنی بود که در آن زمان در
گفتارهای مسئوالن از جمله رهبری نظام پیوسته گفته و تکرار میشود و هنوز هم گفته میشود .چرا
که این اندیشه ثنوی حکومت خوب  /مخالفان بد ،به تدریج تبدیل شد به یک ایدئولوژی جزمی و
متصلب و گفتمان خدشه ناپذیر در «نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران» .در آن زمان ماجرای
آیتاهلل شریعتمداری و حزب خلق مسلمان در آذربایجان ،ماجراهای رنگارنگ و پیچیده کردستان،
مسائل جنوب و خلق عرب ،ترکمن صحرا و اندکی بعد سازمان مجاهدین و مانند آنها که بسیار
بودند ،با این دیدگاه و اندیشه محوری تحلیل میشود .محصول طبیعی چنین دیدگاهی البته چیزی
جز دشمنبینی مفرط و سوءظن بیمارگونه به همه و در نهایت درگیری و خشم و خشونت و کشتار
نیست .این را تجارب مکرر تاریخ و منطق امور به ما میگوید .در تمام انقالبها و حتی نظامهای
متصلب ایدئولوژیک و به ویژه نظامهای بسته مذهبی نیز همواره این تجربه تلخ تکرار شده است.
گرچه من خود نیز در آغاز کم و بیش همین گونه میاندیشیدم اما امروز با توجه با فاصله گرفتن از
آن زمان و کسب اطالعات بیشتر و در فضای آمادهتر ،میتوانم بگویم آن نگاه اساسا و
ایدئولوژیکمان اشتباه و معیوب بود و عمدتا از سه عامل تغذیه میشد :جهل و نادانی ،حفظ منافع
شخصی و طبقاتی و صنفی و جاهطلبی مفرط و پیروی از تز «حفظ حکومت به هر قیمت» (آیتاهلل
خمینی میآموخت :حکومت از احکام اولیه اسالم است و حفظ آن نیز از اوجب واجبات است و الجرم
برای حفظ و بقای نظام هر کاری مجاز است) .هر یک از عوامل فوق در امر سیاست و حکومت به
تنهایی فاجعه میآفریند تا چه رسد به اینکه هر سه در یک جا جمع شوند و مخصوصا پوشش دین و
مذهب هم یافته باشد .اما منصفانه باید گفت که این بدان معنا نیست که تحریکات و حتی
دخالتهای خارجی به کلی منتفی بوده و یا جهل و جاهطلبی و ایدئولوژی اقتدارگرا و به تعبیری
گفتمان قدرت در افراد و یا جریانهای سیاسی در طیف مخالفان و اپوزیسیون نیز اصال وجود نداشته
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است .در واقع همان گونه که در تحلیل حاکمان ایرانی (از گذشته تا کنون) ثنویت حکومت خوب و
مخالفان بد برجسته است و معیار تصمیم گیریها و رفتارهای حکومتی است ،در مقابل همین
اندیشه هم در بخش قابل توجهی از مخالفان متنوع حاکمیت (باز از گذشته تا کنون) برجسته و
آشکار است و از این رو اینان نیز از تز حکومت بد و اپوزیسیون خوب پیروی میکنند و طبعا گفتارها
و رفتارهای خود را برآن بنیاد استوار میکنند .این هر دو اندیشه هر چند بخشی از حقیقت را با خود
دارد اما تمام حقیقت نیست و حتی باید گفت به لحاظ جوهری و کانونی تهی از حقیقت است .قابل
توجه و شایسته تأکید است که از ذات باوری افراطی باید پرهیز کرد و گرنه گمراه میشویم و در
تشخیص درد و درمان راه به جایی نمیبریم .از این رو هم جمهوری اسالمی میتوانست به گونهای
دیگر عمل کند و هم مخالفان آن و در این صورت ما امروز بدین سرنوشت شوم گرفتار نمیشدیم و
حداقل سرنوشت بهتری داشتیم.
در همین جا برای جلوگیری از هر نوع سوءفهمی ،با تأکید میگویم که به گمان من در این تقابل
سهم حکومت و مخالفان او از گذشته تا کنون برابر نیست و لذا مقصر اصلی و مؤثر در این چرخه
خشونت و تبعیض و بیعدالتی و عدم مداراگری ،حاکمان نظام والیی هستند .در مورد حکومت
پادشاهی پهلوی هم همین نظر را دارم .با توجه به این تحلیل همواره و در همه موارد ،تحلیل تقابل
حاکمیت  /اپوزیسیون بر پایه چالش دوگانه استبداد  /آزادی گمراه کننده است و با این نگاه در آینده
هم دچار اشتباه تحلیل یا اشتباه در تعیین مصادیق خواهیم شد.
اما ماجرای جنگ تا حدودی متفاوت است .گرچه جنگ نیز با نگاه به خارج تحلیل میشد و آن را
«جنگ تحمیلی» از سوی استکبار و آمریکا خوانده و در مقابل مقاومت خود را «دفاع مقدس»
نامیدهاند ،اما در دو سال نخست جنگ ،مدیریت و سیاستهای نظامی و به طور کلی امور مربوط به
آن عمدتا تحت تأثیر جدال قدرت در سرای حکومت قرار داشت .در یک سو جناح روحانی ـ نظامی ـ
حزباللهی و انقالبی صف کشیده بودند و در سوی دیگر جناح بنیصدر و هم فکران و همراهان
سیاسی و نظامی وی .با این تفاوت که در جناح روحانی و خط امامی عده و عده زیاد بود و در جناح
رئیس جمهور و ارتش عده و عده کم و ناتوانی بسیار .آن سو همه چیز را داشت و هر روز نیز به
دالیلی تواناتر میشد و این طرف هر روز محدودتر و کم اثرتر .در این میان پس از تشکیل دولت
حزباللهی محمدعلی رجایی ،دولت نیز تقریبا با جناح روحانی همراه و هم دل بود .قابل توجه اینکه
آقای بنیصدر ،به رغم امکانات بالفعل و تا حدودی بالقوهاش در آغاز ،به دالیلی از جمله اشتباهات
تحلیلی و رفتاری فراوانش ،روز به روز ناتوانتر شد و سرانجام در یک پیکار نابرابر به رقیب هوشمند
خود باخت .حتی در این میان حمایتهای بیدریغ و مستمر آیتاهلل خمینی هم به کار بنیصدر نیامد
و بهتر بگویم ایشان نتوانست از آن حمایت مهم و مؤثر به سود خود استفاده کند.
در این دوران ،جناح قدرتمند و خط امامی هر چند علت وقوع جنگ را خارجی و استکبار آمریکا
میدانست اما علت اصلی پیشرویهای عراق و ناکامیها خود را عمدتا ناشی از بد رفتاری و مخالفت
رئیس جمهور با انقالب و انقالبیون و سپاه و بسیج میدانست .به ویژه فراموش نکنیم که در این
زمان بنیصدر افزون بر رئیس جمهوری فرماندة کل قوا هم بود که رهبری این حق قانونی خود را
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به ایشان وانهاده بود .از آنجا که در آغاز هم بنیصدر از محبوبیت زیادی برخوردار بود و هم رهبری
از وی حمایت میکرد ،در ظاهر چندان متعرض بنیصدر نمیشدند ولی در پنهان از هر بهانه و
ابزاری استفاده میکردند تا با بنی صدر مقابله کنند و او را از صحنه خارج سازند .مهمترین ابزار برای
اقداماتشان مجلس بود که در آن اکثریت مطلق داشتند و هیئت رئیسه آن در اختیار خط امامیها
بود .تقریبا هر چند روز یک بار جلسه رسمی یا غیررسمی تشکیل میدادند و در آن نمایندگان خط
امامی مجلس و نیز برخی فرماندهان نظامی وابسته با سپاه وگاه ارتش به تفصیل درباره جبههها و
جنگ سخن میگفتند و ترجیع بند سخنانشان کارشکنی بنیصدر و ارتشیان مرتبط با او بود .ادعا
میشد که رئیس جمهور در کار سپاهیان و نیروهای بسیجی و نهادهای انقالبی کار شکنی میکند و
مثال از تحویل سالح الزم خودداری میکند .اگر امروز صورت مذاکرات جلسات رسمی غیرعلنی
مجلس ،که طبق قانون پس از پایان جنگ باید منتشر شود ،در معرض افکار عمومی قرار بگیرد،
حقایق زیادی روشن میشود و افکار و اعمال خط امامی آن زمان در ارتباط با جنگ و رئیس جمهور
وقت تا حدود زیادی آشکار میگردد .به هرحال میخواهم بگویم ماجرای جنگ حداقل در دو سال
اول در جدال قدرت دو جریان درونی حاکمیت قابل تحلیل است و در واقع هر یک از دو جناح تالش
میکرد سیاست نظامی و به طور کلی امور مربوط به جنگ را در اختیار بگیرد و از امتیازات آن
برخوردار شود و در نهایت جنگ را به گونهای پایان دهد که به سود او باشد .اگر چنین جدالی نبود،
احتماال جنگ در همان زمان به پایان میرسید .البته تداوم جنگ پس از برکناری بنیصدر و حتی
پس از فتح خرمشهر ،دالیل دیگری دارد که در جای دیگر باید بدان پرداخت .میتوان ماجرای جنگ
را مانند ماجرای گروگانگیری دانست که هر گروه (خط امامیها ،قطبزاده ،بنیصدریها،
دانشجویان) میکوشید از آن نمد کالهی برای خود بسازد و همین کشمکشها مانع از حل به موقع
و موفقیتآمیز آن شد.
ــ به مناسبت سیامین سالگرد جنگ عراق و ایران ،در سخنان بسیاری از شخصیتها و چهرههائی
که در سالهای جنگ در دستگاه حکومتی نقشهای کلیدی داشتند ،وزن «دفاع از میهن» یا «دفاع
از کشور» وزن سنگین و پررنگی یافت .صرف نظر از اینکه با هر انگیزهای ،در هر صورت و در
نتیجه نهائی ،از خاک و تمامیت سرزمینی ایران دفاع شد ،اما با وجود این بسیاری هنوز خوب به یاد
دارند؛ ادبیات مسلط و آنچه از بلندگوهای رسمی بیرون میآمد ،دفاع از «اسالم عزیز»« ،ام القرای
اسالم» و «امت اسالم» بود .این دگرگونی در ادبیات را چگونه توضیح میدهید؟
اشکوری ـ اول به این نکته اشاره کنم که در تاریخ همواره دین و انگیزههای مذهبی در جنگهای
میهنی مهم و برجسته بوده است .از جمله در تاریخ ایران عصر ساسانی دین زرتشتی نقش استواری
در پیکار ایرانیان با بیگانگان به ویژه بیزانس مسیحی ایفا داشت .در این پیکارها هم حکومت یعنی
پادشاه و فرماندهان نظامی از عامل مذهب برای تحریک و تشویق سربازان و فرماندهان به جنگ و
مقاومت دلیرانه سود میجستند و هم به طور خاص موبدان و روحانیان قدرتمند و با نفوذ در تمام
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ارکان کشور و نهاد قدرت و سیاست و قضاوت و فرهنگ مستقیما و به نام مذهب به تشویق نظامیان
و رزمندگان جبههها اهتمام میکردند .در جنگهای عصر صفوی و تا حدودی قاجاری باز نقش
مذهب شیعه در پیکارهای مداوم ایرانیان و عثمانیان سنی و یا روسهای مسیحی بسیار پر رنگ و
برجسته است .در جنگ هشت ساله ایران و عراق نیز همان سنت دیرین تکرار شد و نقش دین و
انگیزههای دینی بار دیگر خود را نشان داد .از این رو حادثه تازه و شگفتی در تاریخ جنگ اخیر رخ
نداده است.
اما نکته مهم آن است که در تاریخ ایران و در جنگهای یاد شده با بیگانگان معموال انگیزههای
دینی و ملی و میهنی از هم جدا نبوده است .در واقع شاهان و نظامیان و موبدان ساسانی و همین
طور صفوی و قاجاری ،مردم را تشویق میکردند که به انگیزه خدایی و معنوی از کشور و میهن و
خانه و خانواده خود دفاع کنند .چرا که دفاع از سرزمین و میهن و خانه و کاشانه هم یک ارزش و
اصل دینی بود و هم یک تعهد اخالقی و انسانی و هم یک ضرورت ملی و میهنی ،در آن تفکر و
جهانبینی ،اینها از هم جدا تصور نمیشدند .این پیوند نظری و عملی را در همین جنگ هشت ساله
به خوبی میبینیم که ریشه در همان سنت دیرین دارد .به ویژه که در آغاز انقالبی که به هرحال به
نام دین و ارزشهای دینی و با رهبری نهایی روحانیون و به ویژه یک مرجع دینی بلند مرتبه و
محبوب به پیروزی رسیده و نظام دینی بنیاد یافته است ،کشور و نظام انقالبی نوپا مورد تجاوز واقع
شده و در این شرایط که هنوز انگیزههای دینی بسیار نیرومند است و امیدها برای آینده بهتر هنوز در
دلها فعال و سرشار است ،طبیعی است که هم دین و عامل مذهب در جنگ فعال و استوار و
نقشآفرین باشد و هم بسیار طبیعیتر است که حاکمان و فرماندهان غالبا مذهبی تمام عیار و
روحانیان وابسته و غیروابسته به حاکمیت اما دلبسته به کشور و خانه و خانواده خود از این انگیزه و
عامل یگانه در بسیج مردمی و تشویق نظامیان غالبا انقالبی و مذهبی به خوبی و با حداکثر ظرفیت
بهره ببرند .اگر به صدر انقالب و به طور خاص به سالیان نخست جنگ برگردیم و زندگینامه شهدای
جنگ و خانواده ایشان را مورد تحقیق و واکاوی قرار دهیم ،به روشنی میبینیم که این افراد عموما
هم مذهبی بودند اما مذهبشان به آنان میآموخت که باید هم از مذهب دفاع کنند و هم از کشور و
میهن محبوب خود و هم البته از نظام و حکومت و رهبری که در آن زمان مورد اعتمادشان بود دفاع
و حمایت کنند و به فراخوان او و مسئوالن کشور پاسخ مثبت دهند.
اما ماجرای تفکیک و حتی تقابل بین دین و ملیت در همان زمان و البته بیشتر در سالیان بعد عمدتا
به حوزه سیاست باز میگردد و در آن زمان برای عموم فعاالن عملی جنگ و نقش آفرینان واقعی در
عرصه پیکارهای نظامی یا خدمات پشت جبهه و انواع کمک و همراهی به رزمندگان صف مقدم،
چندان جدی و برجسته و شاید هم مفهوم نبود .در عین حال این تقابل تا حدودی مصنوعی و
سیاسی از دو سو ایجاد شد و به آن دامن زده شد .روحانیان سیاستمدار و تازه به قدرت رسیده با
ایجاد این تقابل ذیل شعار «ملی گرایی خالف اسالم است» ،بر آن بودند تا رقیبان سیاسی و منتقد و
دگراندیش را از صحنه خارج کنند و رقیبان غیرمسلمان و غالبا ضد اسالم نیز از آن سو میخواستند

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

591

درست ذیل همین اندیشه ثنوی و تقابلی حکومت را خلع سالح کنند و با وی بستیزند و شاید هم
خیرخواهانه در نظر داشتند از این طریق جنگ ویرانگر را هر چه زودتر به پایان ببرند .به هرحال به
گمان من جدال نظری و عملی سیاسی بین حاکمیت و مخالفانش ذیل تقابل آشتیناپذیر دین و
ملیت ،ربطی به توده مردم و فداکاران جبههها ندارد .فکر میکنم جای انکار ندارد که اگر عامل
مذهب نبود ،چنین مقاومتی دلیرانه در جنگ میهنی ممکن نبود .همان گونه که در عصر ساسانیان و
جنگهای طوالنی و از قضا غالبا بیحاصل و حتی مضر آن دوران دویست و بیست ساله چنین بود.
برای جلوگیری از هر نوع سوءتفاهم در همین جا ناگزیر به دو نکته مهم اشاره میکنم .یکی اینکه
در اینجا مراد از «ملی» ملت و میهن است نه ملی به معنای حاکمیت ملی که مترادف با دموکراسی
و دولت عرفی است و داستان سازگاری و یا عدم سازگاری آن سخن به کلی دیگر است .دیگر اینکه
آنچه گفتم در حوزه بحث نظری و عملی جنگ و انگیزههای ایثارگران آن و در واقع تعیین نوع
نسبت بین دو موضوع دین و ملیت بود نه سیاست جنگی حکومت و دولت جمهوری اسالمی که
موضوع دیگری است و در جای دیگر باید بدان پرداخت.
و اما اینکه چرا در سالهای اخیر بیشتر روی انگیزههای میهنی جنگ تکیه میشود ،فکر میکنم باز
یک رخداد سیاسی است که با توجه به فاصله گرفتن از دوران جنگ و کم رنگ شدن فرهنگ جبهه
و شهید و شهادت و تغییر ذائقه جامعه و جوانان و احساس تغییر گفتمان چنین چرخشی در مسئوالن
حکومتی ایجاد شده است .مسأله هستهای و نوع نگاه حاکمان به آن مؤید این نظر است .حاکمان
فعلی ایران آشکارا تالش میکنند که چالش هستهای و اتمی را در روابط بینالمللی و سیاست
خارجی خود به عنوان یک حق ملی و مطرح کنند تا تودههای بیشتری را با سیاست خارجی (البته
ناکارآمد) خود همراه کنند و از قضا تا حدودی موفق هم بودهاند .به ویژه فراموش نکنیم که اگر در
جنگ میتوان مستقیما از عامل دین و باورهای مذهبی تودهها سود برد در موضوعی مانند سیاست
هستهای و آن هم برای جوانان امروزی نمیتوان از آیات جهاد و قتال و فیض شهادت سخن گفت و
اصال نیازی هم به آن بیان و ادبیات نیست .اصوال حاکمیت ایران در سالیان اخیر آگاهانه تالش
میکند از احساس ملی و عالقه عمیق و دیرین ایرانیان به تاریخ و فرهنگ چند هزار سالهشان ،که
به برکت سیاستهای نادرست حکومت و به ویژه به دلیل استفادههای فراوان و غالبا
سوءاستفادهگرانه از دین و باورهای دینی مردم این گرایش رو به گسترش است ،برای جذب بیشتر
جوانان بهره بگیرد .سخنان باستانگرایانه کسانی چون رحیم مشایی و احمدینژاد در چند سال اخیر،
دلیلی جز این ندارد.
ــ با وجود اینکه جنگ به موضوع جدال قدرت میان دو جریان درونی حکومت اسالمی بدل شده بود
و همانطور که فرمودید« :هر یک از دو جناح تالش میکرد سیاست نظامی و به طور کلی امور
مربوط به جنگ را در اختیار بگیرد و از امتیازات آن برخوردار شود و در نهایت جنگ را به گونهای
پایان دهد که به سود او باشد ».ولی در هر صورت به نظر میرسید پایان جنگ ،تنها و دستکم در
بازگرداندن خاک و مناطق از دست رفته کشور میتوانست برای هر یک از جناحها بهرهای داشته
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باشد و اعتباری نزد مردم ایران بیآفریند .در غیر این صورت معلوم نیست ،آیا ملت ایران چنین
«وهن بزرگ» دوبارهای را به روحانیت میبخشید.
اما در باره اینکه میفرمائید« :اگر عامل مذهب نبود ،چنین مقاومتی دلیرانه در جنگ میهنی ممکن
نبود ».چنانچه این حکم را از شما بپذیریم ،با همین منطق نمیتوانیم به پرسشی که سربرمیآورد
پاسخ دهیم :صرف نظر از تمامی نیروهائی که در عین ضدیت با حکومت دینی و بعضاً علیرغم
مخالفت با انقالب« ،در جنگ میهنی» با همان شور شرکت جستند و با نادیده گرفتن آنها ،پرسش
این است که چطور همین مردم با چنین احساس قوی مذهبی اساساً پذیرفتند ،در برابر حمله یک
کشور مسلمان ایستادگی کنند؟ حتا زمانی که رژیم صدام حسین شعار «الاله االاهلل» را وسط پرچم
عراق نشاند و آن حمله به ایران را «قادسیه دوم» نام نهاد ،در احساس همین مردم و در مقاوتشان
خللی وارد نشد؟ مذهب چگونه عامل مؤثری است که یکجا در دفاع از میهن عمل میکند ،اما در
جای دیگر در برابر «برادر کشی دینی» تأثیری ندارد؟
اشکوری ـ در مورد بخش نخست گفته شما ،سخنی ندارم و چیز خاصی به نظرم نمیرسد .شاید
بدین دلیل است که متوجه مراد شما نشدم.
اما در مورد بخش دوم چند نکته را قابل ذکر میدانم.
نکته اول این است که تحلیل من بر اکثریت قاطع مردم و فعاالن مستقیم و غیرمستقیم جبههها در
طول هشت سال جنگ بود نه اقلیتی که در قیاس با آن اکثریت ناچیز بود .این نوع تحلیل و داوری
در باره تمام موارد مشابه یک قاعده است که به آن «قاعده تغلیب» میگویند .مثال وقتی گفته
میشود اروپای مسیحی یا خاورمیانه مسلمان و یا ایران شیعی ،روشن است که به دلیل اکثریت قاطع
است و گرنه گفتن ندارد که اقلیتهای زیادی از غیرمسیحیان (از پیروان ادیان مختلف گرفته تا افراد
بیدین و ضد دین) در تمام اروپای مسیحی وجود دارند و همین طور در خاورمیانه مسلمان و ایران
شیعی .بنابراین معیار اکثریت است ولی این سخن به معنای انکار اقلیت یا اقلیتها در هیچ زمینهای
(اعم از مذهبی و ملی و قومی و نژادی و )...نیست .جای انکار ندارد که در جنگ ایران و عراق شمار
قابل توجهی از اقلیتهای مذهبی و یا سیاسی با گرایشهای گوناگون و حتی متضاد شرکت جانانه و
خالصانه داشتهاند .از برخی نظامیان وطنپرست گذشته تا اقلیتهای مذهبی زرتشتی و یهودی و
ارمنی و برخی گروههای سیاسی مانند جریانهای دگراندیش مجاهد و فدایی و توده .فراموش نکنیم
که هنگام دستگیری و سرکوب حزب توده در سومین سال جنگ ناخدا افضلی تودهای فرمانده
نیروی دریایی ایران بود .من نه تنها در مقام انکار این واقعیت نیستم بلکه آن را برجسته میکنم و
حداقل به عنوان یک ایرانی مسلمان به همه آنها ارج میگذارم .اما سخن من دربارة مسلمانان و
مذهبیها به معنای متداول است و طبیعی است که این قاعده ناقض استثناها نیست .در عین حال
باید توجه داشت که شرکت اقلیتهای سیاسی و یا فکری دگراندیش عمدتا در دو سال نخست
جنگ بود و میدانیم که پس از سال  21و حداکثر  21به دلیل تغییر فضای سیاسی و اعمال
خشونتهای شدید از دو طرف ،دیگر نه حاکمیت اجازه مشارکت دگراندیشان را میداد و نه خود

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

594

گروهها و افراد مخالف تمایلی داشتند تحت فرماندهی حکومتی به جنگ بروند که سرکوبشان
میکند .به هرحال جای انکار ندارد که اکثریت فعاالن جبههها و پشت جبههها در طول هشت سال
مسلمانان و مذهبیهای زیسته در قلمرو ایران بودهاند .این را هم بگویم که انگیزه من در این سخن
امتیاز دادن به هیچ گروه و طایفهای نیست ،صرفا بیان واقعیت تاریخی است نه بیشتر و اگر هم
اشتباه میکنم خوشحال میشوم توجیه شوم.
و اما در مورد بخش اخیر پرسش شما .پاسخ آن در تاریخ است .تاریخ بشر به تعبیر شریعتی عبارت
است از «جنگ مذهب علیه مذهب» .جنگهای صدر اسالم و حتی در پیکارهای فرقهای در چند
قرن نخست و جنگهای طوالنی کاتولیکها و پروتستانها از نمونههای روشن این جنگ بین
االدیانی است یعنی جنگهای فرقهای و سیاسی است که بین پیروان درونی دینها صورت گرفته
است .چگونه و با چه تحلیل و انگیزهای مسلمانان طی یک شورش عمومی خلیفه عثمان را به قتل
آوردند؟ به چه دلیل و با چه توجیهی بین علی خلیفه با اصحاب معاویه در صفین و خونخواهان
مسلمان عثمان در جمل و پیروان خود او در نهروان جنگهای طوالنی و خونین رخ داد و آن همه
خشونت پدید آمد؟ روشنتر از همه مگر پیروان دو جناح یزید و حسین در کربال مسلمان و مؤمن
نبودند؟ چه کسی میتواند بگوید پروتستانها در مجموع کمتر از کاتولیکها مؤمن بودند؟ اگر به
زندگی و تفکر و شخصیت لوتر و کالون نگاه کنیم ،به روشنی میتوان دید که این دو به مراتب
بیشتر از پاپ رم مذهبی بودند و در عین حال مرتجعتر .از این رو به همین گروه بنیادگرا گفتهاند.
اینکه البته در سیر تاریخی و در بستر تحوالت چند الیه تاریخی جریان پروتستانی به تحوالت مثبت
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کمک کرد ،داستان دیگری است و به عوامل دیگر باز میگردد.
به هرحال جنگ دو کشور و دو گروه مسلمان ایران و عراق هم یکی از این جنگها است و تابع
همان قواعد و انگیزه است .گرچه اکنون مجال تحلیل این رخداد نیست اما به اشاره میگویم اساس
جنگ از هر دو سو سیاسی و تا حدودی هم میهنی بود اما طبق معمول مذهب و انگیزههای مذهبی
در انبوه مذهبیهای دو طرف عامل نیرومندی در بسیج تودههای گسترده مردمی بوده است .در
طرف عراقی هم انگیزه دفاع از خود و میهن خود نقش داشت و هم تحریکات خارجی و در طرف
ایرانی نیز هم دفاع از خود و میهن مطرح بود و هم دفاع از انقالب تازه به ثمر رسیده و نظام نوبنیاد
مذهبی .البته روشن است که در ایران ،به دالیل روشن ،انگیزههای مذهبی بیشتر و جدیتر بود و در
عراق هم از قضا پس از آنکه نقش عمیق مذهب در رزمندگان ایرانی را کشف کردند ،تبلیغات
مذهبی جدیتر شد .نماز خواندنهای صدام و نمایش آن در تلویزیون و به تعبیر شما نشاندن اهللاکبر
بر سینه پرچم عراق در این زمان بوده است .به هرحال هر دو سو مسلمانان بودند اما هر کدام طرف
دیگری را به نامسلمانی و خیانت به اسالم و مسلمانان متهم میکرد .به ویژه این اتهام به دولت
عراق و شخص صدام و حزب بعث بیشتر میچسبید .از این رو میگفتند «صدام یزید کافر» .در واقع
هر طرف ،طرف مقابل را به ظاهر مسلمان میدانست و دشمن و در تحلیل طرف مقابل یا او را
جاهل به دین میدانست و یا مأمور خارجی و یا در بهترین حالت فریب خورده بیگانه و جاهطلب.
یعنی در بخش معرفتی به جهل طرف نسبت داده میشد و در بخش سیاسی نیز به جاهطلبی و
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عاملیت بیگانه و دشمنی با کشور و استقالل آن .در تمام جنگهای ظاهرا دینی تاریخ نیز کم و بیش
چنین بوده است .آوردهاند زمانی ملکه پروتستان انگلیس (احتماال الیزابت اول) به دالیل سیاسی
قصد حمله به اسپانیای کاتولیک را داشت اما برای توجیه آن به مذهب نیاز داشت و برای این کار از
مقام عالی کلیسای انگلیکان نظر خواست و او آن را تأیید کرد و در توجیه آن گفت درست است که
دشمن هم مسیحی است اما نباید فراموش کرد که «خدای کاتولیک ،کاتولیک است ،و خدای
پروتستان ،پروتستان» .بنابراین درست است ایرانیان و عراقیان عموما مسلمان بودند و حتی بخشی
از سربازان و نظامیان عراقی شیعه بودند اما در نهایت دینشان و خدایشان و پیامبرشان و امامشان و
قرآنشان با هم متفاوت و متعارض بود و همین امر دشمنی و آشتی ناپذیری و جنگ ویرانگر را از دو
طرف توجیه میکند .بگذریم که قطعا شماری از هر دو طرف هم بودند که به دالیل مذهبی و یا
سیاسی و ملی با اساس جنگ و دشمنی مخالف بودند اما به دالیلی ناچار بودند در جنگ مشارکت
کنند و حتی جان هم بدهند .مسأله برخوردها در داخل زندانها نیز با همین توجیه قابل تحلیل است.
در زندانهای دهه شصت و تا حدودی اکنون نیز ،دو طرف زندانی و زندانبان و شکنجهگر و شکنجه
شده دارای یک دین بودند اما در تقابل هم و برای نابودی هم از هیچ کاری دریغ نمیکردند .به
هرحال دین و عواطف دینی شمشیر دو دم است و هر دم آن تیز است و برنده و این تفسیرها و
فهمها و البته بیشتر سیاستها و در واقع سوءاستفادهها است که نقش عملی و اجتماعی دین را
مشخص میکند نه حقیقت اولیه و یا واقعیت نفساالمری دین.
ــ در این سالها بسیار شنیده میشود که همبستگی و روح وحدت ملی در ایران بیشترین آسیب را
در این سه دهه عمر حکومت اسالمی دیده است .چرا و از چه نظر؟
اشکوری ـ ایران از دیرباز سرزمینی پهناور و دارای تکثر و چندگانگی جغرافیایی و اقلیمی و فرهنگی
و قومی بوده است .به ویژه پس از تأسیس امپراتوری بزرگ هخامنشی در سده ششم هزاره اول
پیش میالد با  31شهربان (به تعبیر یونانیان ساتراپی) این تنوع و تکثر نهادینه شد و تا پایان
ساسانیان این تنوع حفظ شد .گرچه با سقوط نظام ساسانی و ضمیمه شدن این سرزمین کهن به
امپراتوری جدید عربی ـ اسالمی تغییرات سیاسی و فرهنگی ژرفی در حوزه فرهنگی و تمدنی ایران
زمین پدید آمد ،اما نه تنها از تکثر قومی و فرهنگی آن کاسته نشد بلکه از جهات مختلف افزوده شد.
چنین تاریخ و سرزمینی گسترده و تنوع و گونه گونیهای آن ،طبعا تفاوتها و تعارضها و در نهایت
چالشهایی را پیش میآورد و از این رو در تاریخ حدود دو هزار و ششصد سالهمان شاهد انواع
چالشها بودهایم و هنوز هم آثار آن بر جا است .چالشهایی چون :خودی  /بیگانه (=ایرانی /
انیرانی) ،نور  /ظلمت (بر بنیاد آموزههای دین زرتشتی و گسترش آن در تمام قلمرو حیات فردی و
اجتماعی آدمی و در نهایت ایجاد یک دوالیسم و ثنویت عمیق و پیکارجویانه بین آدمیان) ،شرع /
عرف (این دوگانه در دولت دینی ساسانی شکل گرفت و در دوران اسالمی ادامه پیدا کرد) و باالخره
در دوران اخیر سنت  /مدرنیته (محصول آشنایی ایرانیان با تمدن و تجدد اروپایی و رسوخ خواسته و
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ناحواسته آن در ذهن و زبان و زندگی ایرانیان) .تاریخ نشان میدهد که در دوران پیشرفت و توسعه
تمدنی ایرانی این گسلها نه تنها فعال و مخرب نبوده بلکه غالبا مثبت هم بوده و همین تنوع
فرهنگی و قومی و مذهبی توانسته به وحدت و ائتالف ملی کمک کند و جامعهای متکثر اما سازوار
را به نمایش بگذارد .اما در دورانهای سستی تمدنی و ضعف سیاسی این تفاوتها به تعارضها راه
برده و در نهایت گاه به جدالها و جنگهای خونین منتهی شده است .دراین میان باید توجه کرد که
نظامهای دینی و به تعبیر امروزی ایدئولوژیک همواره در ذات خود از مهمترین عوامل چالشها و
جدالهای بین اقوام و یا فرهنگها بودهاند .نمونه ساسانیان از دنیای باستان به خوبی این مدعا را
ثابت میکند .دالیل آن نیز روشن است .در عین حال در دوران نخست ساسانیان که اقتدار بود و
پیشرفت ،این چالشها چندان نبود اما به میزان سستی و انحطاط سیاسی و تمدنی این سلسله ،این
چالشها بیشتر و بیشتر شد و در فرجام کار همین امر به سقوط نظام ظاهرا مقتدر ساسانی کمک
کرد.
با توجه بهاین گزارش و تحلیل تاریخی ،پاسخ پرسش شما تا حدودی روشن است .گفتم که دو عامل
مهم در ایجاد یا تقویت اختالفات فرهنگی و جدالهای قومی و مذهبی در ایران نقش داشتهاند.
یکی انحطاط تمدنی و دیگر حکومت تئوکراتیک و مذهبی .حکومت جمهوری اسالمی این هر دو را
یکجا دارد .این نظام هنوز به هر دلیل نتوانسته تمدنی جدید را حتی بر وفق ایدئولوژی خود بنیاد
نهد و امیدی به آن هم نیست .دو دلیل عمده در این ناکامی نقشافرین است .یکی اینکه هنوز
مسئوالن و نظریهپردازان این نظام پس از بیش از سه دهه خود تفسیر روشن و سازگاری از اسالم و
نظام و تمدن دینی ندارند و از این رو نمیدانند که چه باید بکنند .هرچه هست لفاظی است و ادعا.
دیگر اینکه هنوز مدعی تداوم انقالبند و در شرایط انقالبی و شورشی تمدن و فرهنگی خالق و پایدار
ساخته نمیشود .اصوال این نظام چنان در هرج و مرج و تعارضات بنیادین غرق است که نمیتواند از
درون آن سیستم سازگاز و کارآمد و تمدنسازی شکل بگیرد .این بیتمدنی و هرج و مرج و آشفتگی
عمیق ،خود از عوامل مهم فعال شدن نقارها و تعارضات اجتماعی شده و در نتیجه وحدت ملی و
هویت ایرانی به شدت دچار آسیب شده است .مسأله دیگر سیاستهای دینی نظام به مثابة یک نظام
تئوکراتیک و ایدؤلوژیک است که در ساختار حقوقی (قانون اساسی) و حقیقی (مدیران) بر بنیاد
تبعیضات آشکار و عمیق است .روشن است که این نظام نیز مانند دیگر نظامات مذهبی تاریخ ،از
جمله ساسانی ،نمیتواند برابری حقوقی را در تمام ابعاد آن بپذیرد و به لوازم منطقی آن گردن نهد.
همین تبعیضها موجب شده است که اختالفات و چالشهایی رخ دهد یا تعارضات ریشهدار کهن
تقویت و فعال شود و در نتیجه همه در برابر هم قرار بگیرند و به جدال بر خیزند .مانند جدال اقوام
(کرد و ترک و فارس و عرب و بلوچ و ،)...زن و مرد ،پیروان ادیان و مذاهب (اسالم به عنوان دین
رسمی با صبغه غلیظ شیعی در برابر مسیحیت و بهاییت و اهل سنت و حتی در برابر نحله بیآزاری
چون تصوف و دروایش و )...و باالخره ملت و دولت.
به هرحال برخی افکار و رفتار مسئوالن حکومتی ایران (مانند تبعیضات قانونی و نهادینه شده،
سرکوبهای گسترده دگراندیشان و اعمال سانسور در تمام عرصهها ،برخورد امنیتی با همه منتقدان
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به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر و سیاست و )...موجب شده است که هویت و روح ملی و همبستگی
اقوام و مذاهب مختلف در ایران کنونی به شدت مخدوش شود و در مقابل نفرت ،کینه ،حس انتقام،
خشم ،سوءظن ،تقابل و در نهایت اندیشه جدال و پیکار بین ایرانیان تقویت شود و گفتن ندارد که
ادامه چنین روندی میتواند به فاجعههای بزرگ از جمله جنگ داخلی و چه بسا تجزیه میهنمان
منتهی شود .چنین مباد.
ــ «مراد» از بخش نخست پرسش ماقبل توجه بیشتر به واقعیت پوشیده و عمیقتری در تحلیلهای
شماست و نتیجهگیری صریحتری از آن و آن اینکه :نزد ملت ایران بیاعتباری و بدنامی ابدی و
تاریخی در مورد رژیمها ـ خارج از سرشت و ساختار آنها ـ به دلیل ناتوانی و بیلیاقتی آنها در
حفظ یکپارچگی و تمامیت ایران بوده است .مذهب و دین و متولیان آن در حکومت نیز به نظر
نمیرسد از این قاعده مستثنا باشند .آیا از این سخن شما که میگوئید« :به هرحال به گمان من
جدال نظری و عملی سیاسی بین حاکمیت و مخالفانش ذیل تقابل آشتیناپذیر دین و ملیت ،ربطی
به توده مردم و فداکاران جبههها ندارد ».میتوان نتیجه دیگری گرفت؟
حال با توجه به آسیبهای فراوانی که به نام دین به روح همبستگی ملی وارد شده است ،پرسش
نهائی این است که ایا آن میل و اراده ایرانی در حفظ کشور هم از میان رفته است؟
ما با نگاه به کنه نظرات و روحیات خود شما به عنوان یک مؤمن و مسلمان ایرانی به نتیجة دیگری
میرسیم و آن اینکه :اعتبار اصل دفاع از کشور الزاماً نباید از اصول دین برخیزد و برخالف دید
«فراتاریخی» شریعتی نه برای تمام طول تاریخ بشر و نه برای ایرانیان نیز همواره چنین نبوده است.
مهم آن است که دین و دینداران نیز خود را با این ارداه معتبر همراه سازند .به عبارت دیگر انسان
برای مسلمان و مؤمن ماندن و حفظ ایمان خود ،نیازی به سرزمین ندارد ،اما برای ایرانی ماندن
چطور؟ و اگر بخواهد در وطن خود انسانی بزید ،ایا آن وطن باید حتماً اسالمی باشد؟
اشکوری ـ در مورد پرسش بخش نخست ،باید بگویم کامال حق با شما است .حکومت به اعتبار
حکومت دارای وظایف و تکالیف تا حدودی روشن و تعریف شده است که اساسا فلسفه وجودی آن را
تشکیل میدهد .گرچه در باره محدوده این وظایف همواره بحث و مناقشه بوده و هست ،اما شاید
بتوان گفت جلوگیری از تجاوز و ستم اعضای جامعه (شهروندان) به حقوق همدیگر و اجرای عدالت
بر پایه قوانین مشخص (استیفای حقوق مردمان) و تأمین امنیت عمومی و جلوگیری از تجاوز به
سرزمین (وطن ملی) و دفاع از مرزها (به تعبیر ادبیات اسالمی حدود و ثغور) و نیز تنظیم روابط صلح
و جنگ با ملل دیگر از وظایف بنیادی و خلل ناپذیر هر حکومت و دولتی است .البته از گذشته تا
کنون این محدوده قبض و بسط پیدا کرده اما به نظر میرسد وظایف بر شمرده همواره پذیرفته و
تثیبت شده است .محتوای فکری و ایدئولوژیک حکومتها یا حکومتگران هیچ تأثیری در نفی و
نقض این وظایف محتوم نداشته و ندارد .اگر تأثیری هست ،که هست ،در حدود و حدود نقش دین
در چگونگی سازماندهی جامعه و تدوین قوانین و نیز در استفاده درست یا نادرست از دین و یا
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هرایدئولوژی دیگر در مدیریت خرد و کالن جامعه و از جمله در جنگهای میهنی است .در جنگها
از ایمان و احساسات مذهبی مردم گاه حسن استفاده شده وگاه سوءاستفاده و هر دو نوع آن در تاریخ
اقوام و ملل ثبت و ضبط است.
داوری مردم هم در نهایت بیرحمانه است ،نه مذهب میتواند بهانهای برای ناتوانی و بیلیاقتی و یا
سوءاستفاده از عواطف دینی مردم باشد و نه سوءاستفاده از عواطف ملی و میهنی مردم ناتوانی و
احیانا خیانتها را توجیه میکند .چنان که دیدیم سوءاستفاده از عواطف شیعی به وسیله عالم بزرگی
چون عالمه مجلسی در برانگیختن تعصبات سنییان و اشغال ایران به دست افاغنه و ناتوانی مفرط و
جهل عمیق سلطان صفوی در اداره کشور ،هیچکدام نتوانستند از مسئولیت «علما» و «امرا» کم کند
و آنان را در دادگاه مردم و تاریخ تبرئه کند .به طور مشخص استفاده از عواطف و احساسات مذهبی
مردم و حداقل جهالت علما از امر سیاست و امور نظامی در جریان جنگهای طوالنی و ویرانگر
ایران و روس در عصر فتحعلی شاه ،موجب نشد که علمای مشوق جنگ و مفتیان جهاد با کفار
روسی از زیر بار مسئولیت فرار کنند و حتی از تیر طعن و لعن مستقیم مردمان عادی کوچه و بازار در
امان بمانند .از این رو سید محمد مجاهد ،که از مجتهدان به نام نجف بود و به جهاد فتوا داد و در
جریان جنگ دوم ایران روس ( 1841ـ  1843هجری قمری) خود هم به ایران آمد و اسلحه
برگرفت و به جبهه رفت ،پس از شکست مفتضحانه در جنگ مردمان متدین عادی هم او را عامل
شکست دانستند و هنگام عبور از خیابانهای تبریز و قزوین مردم او را لعن کردند و حتی گفتهاند بر
او آب دهان باریدند .گفتهاند که او در قزوین دقمرگ شد.
اما آنچه من در آن جمله گفتهام این است که مبحثی تحت عنوان جدال ملیت و مذهب در جنگ
ایران و عراق بیشتر یک جدال سیاسی و البته نظری بین جریانهای سیاسی با حکومت و نیز با هم
بوده است و مردم به طور اصولی و عمومی نه با آن آشنا بودند و نه برای آنان اهمیت داشت .چنان
که همه ما شاهد بودیم (این دیگر تاریخ نیست) آنان میدیدند وطن و شهر و دیار و خانه و
خانوادهشان در معرض تهاجم و تجاوز یک کشور بیگانه و همسایه قرار گرفته ،به طور وجدانی و
عینی در مییافتند که باید از خود و خانه و خانوادهشان دفاع کنند .البته در این میان از گذشتههای
دور و نزدیک از مذهب و مبلغان دینی هم آموخته بودند دفاع از هر چیز (از خود و خانواده و مال
گرفته تا همسایه و سرزمین و وطن) یک واجب و تکلیف شرعی هم هست و دراندیشه و ایمان مردم
بین این دو تعارضی وجود نداشت .اختالفات سیاسی و معرفتی مشغله متفکران و نظریهپردازان و
سیاستمداران و ارباب قدرت است نه مشغله عموم مردم کوچه و بازار .چنان که اکنون نیز چنین است
و همیشه چنین بوده است.
و اما در مورد میل و اراده مردم ایران به حراست از میهن و حفظ استقالل و هویت ملی ،باید بگویم
نه تنها این میل و اراده از بین نرفته بلکه از گذشته هم بیشتر و جدیتر هم شده است .چرا که
آسیبهای وارد آمده بر کشور و به ویژه بیاعتباری نام ایران و کشور ایران (البته به اعتبار حکومت
ایران) در این سالها ،موجب شده است که حس ملی در نوع ایرانیان تقویت شود و مردم به این فکر
بیفتند که باید خود برای خود و اعتبار کشورشان کاری بکنند .خیزش عظیم و سترگ ملت ایران در
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جریان انتخابات سال گذشته و آنگاه تداوم آن تحت عنوان «جنبش سبز» از این منظر هم قابل
تحلیل و تبیین است .مخصوصا ایرانیان خارج کشور ،که بیش از ایرانیان داخل این بیاعتباری ملی
را درک و لمس میکنند ،جدیتر بهاین خیزش اعاده حیثیت ایران و ایرانی یاری رساندند .اکنون
ایرانیان و به ویژه جوانان آشنا به اوضاع جهان به روشنی میبینند که ایران در اغلب شاخصهای
منفی در دنیا اول است و در مقابل در شاخصهای مثبت از آخرینها است .در سال گذشته در گفتگو
با خود شما گفتم دلیل خیزش بزرگ اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال  ،22تحقیر
ملی بود و همین امر سبب این حرکت غیرقابل پیشبینی شد نه صرفا تقلب و دستکاری در آرای
مردم که در گذشته هم کم و بیش وجود داشت .به هرحال تاریخ ایران گواه است که ایرانیان به
صورت نقطه چین جلو میروند و من تردید ندارم آینده روشنی در پیش است و نام ایران و کشور
ایران بار دیگر در شاخصهای مثبت رشد و توسعه در شمار اولینها خواهد بود .این را هم بگویم
که در شرایط کنونی جهان و منطقه و ایران ،مفاهیمی چون وطن و هویت ملی و استقالل و منافع
ملی و مانند آنها ،معانی متفاوتی پیدا کرده و یا جداسریهایی در اینجا و آنجا دیده میشود که البته
اهمیت چندانی در مبحث فعلی و تحلیل من ندارند.
و اما در مورد نسبت ملیت و مذهب ،گرچه به لحاظ نظری بحث پیچیده و مهمیاست ،اما من با
چشمپوشی از جنبههای مفهومی و نظری آن ،عرض میکنم که قطعا «اصل دفاع» یک حکم عقلی
است و دین و شرع هم به تعبیر فقهی «ارشاد به حکم عقل» میکند که دفاع را واجب میشمارد و
گرنه این ارشاد هم نبود مردم به طور طبیعی این کار را میکنند .چنان که در ادوار پیش از
ساسانیان ،که هنوز دین رسمی و حکومتی و نهاد موبدان وجود نداشت ،باز مردمان زیسته در قلمرو
امپراتوری گسترده هخامنشی و سلوکی و پارتی با انگیزههای قدرتمند ملی و دفاع از سرزمین و
شاهنشاه و نظام پادشاهی به پیکار با بیگانگان (انیرانیان یا همان اهریمنان) میرفتند .البته در این
دوران تقریبا حدود هزار ساله از اهورامزدا به عنوان خدای برتر در جنگها و به طور کلی در امر
سیاست استفاده ابزاری میشد اما این خداپرستی به معنای دین و دینداری به معنای متداول و
زرتشتیگری بعدی نیست .بنابراین هیچ مالزمه منطقی و یا رابطه علّی بین وطن و سرزمین
جغرافیایی معین و تعریف شده و مذهب خاص وجود ندارد .میتوان در هرجا مسلمان بود اما قطعا
نمیتوان در هر مکان ایرانی یا مصری یا هندی بود .وطن و سرزمین ملی به ضرورت ثابت است و
دین به ضرورت سیال و بیوطن .در عین حال باید دانست که گاه در برخی از ادوار تاریخی دینی
خاص به طور نسبی یا کامل هویت ملی و قومی و جغرافیایی هم پیدا کرده است .مانند یهودیت در
گذشته و تا حدودی در حال و آئین زرتشت در عصر ساسانیان.
اما آنچه من درباره نقش مذهب در جنگ ایران و عراق گفتم ،به صورت پسینی بود و توصیف امر
واقع نه امر پیشینی .یعنی «باید»ی در کار نیست بلکه توصیفی از «هست» بود .در واقع خواستم بر
وفق اطالع و درک خود آنچه که رخ داده است را تحلیل کنم و به نقش یگانه مذهب و عواطف
مذهبی اشاره کنم.
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نکته قابل توجه این است که مفهوم «ملیت» پدیدهای جدید است و برآمده از تحوالت اجتماعی و
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی نوین در نیم کره غربی .این تحول مهم در غرب نیز به دلیل مغایرت
با امپراتوری مذهبی و جهانی مسیحیت رومی ،صبغه ضددینی پیدا کرد و در جهان اسالم نیز کم و
بیش همین گونه بود .در عصر عثمانی ملتگرایی با این نظام سیاسی حاکم بر اکثر جوامع اسالمی
به چالش برخاست و در جمهوری اسالمی ایران نیز ،که مدعی رهبری جهان اسالم است و در هوای
تأسیس امپراتوری جدید اسالمی است ،نیز همین چالش به وقوع پیوست و از این رو بنیانگذار این
نظام ایتاهلل خمینی فتوا داد «ملیگرایی خالف اسالم است» .اما آنچه که اکنون به هر تقدیر
واقعیت انکارناپذیر دارد این است که ملتها با محدودههای خاص و تعریف شده جغرافیایی و به
شکل واحد سیاسی مشخص وجود دارند و گریزی هم از آن نیست .امروز از مرده ریگ امپراتوری فنا
شده و خالفت بر باد رفته اسالمی ،حدود شصت «کشور» پدید آمده است که حتی اگر پسوند
اسالمی هم داشته باشند ،باز آنچه اصل است و وجود خارجی و عینی و سیاسی دارد ،همان کشور و
سرزمین است نه مفهوم و مصداق اسالم که فرا جغرافیایی است و مرزهای عقیدتی آن مرز
نمیشناسد و در تمام کره زمین امکان وجود و تحقق دارد .به لحاظ حقوقی و سیاسی در همین
جمهوری اسالمی ایران هم همین گونه است .مثال میگوییم «انقالب اسالمی ایران»« ،جمهوری
اسالمی ایران»« ،قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران»« ،رهبر جمهوری اسالمی ایران»،
«مجلس شورای اسالمی ایران»« ،رئیس جمهوری اسالمی ایران» و ...در همه جا «اسالم» مظروف
است و «ایران» ظرف ،و روشن است تا ظرفی نباشد مظروفی هم در آنجا نخواهد بود .بنابراین تقدم
ملت و ملیت بر هر نوع مذهبی و یا ایدئولوژیای ،ثبوتا و اثباتا محقق است و بقیه لفاظی است و
جدال از سر جهل یا تعصب .از این رو حتی طرح این پرسش که اول ایرانی هستیم و بعد مسلمان و
یا برعکس ،در عالم واقع بیمعنی و لغو است و نظرا و عمال هیچ گرهی نمیگشاید .گفتن ندارد که
حتی مدافعان «جهان وطنی اسالمی» ،عمال در محدوده تعریف شده جغرافیایی و در چهارچوب یک
واحد حقوقی و سیاسی زندگی میکنند و ناگزیر تابع حاکمیت ملی و قانون اساسی و نظامات
فرهنگی و اقتصادی و مدنی همان محدوده هستند.
در پایان به این نکته هم اشاره کنم که منظور از نگاه فراتاریخی شریعتی را ندانستم .اگر منظور این
است که شریعتی در باب ارتباط وطن و دین فرا تاریخی میاندیشد ،قطعا چنین نیست .از قضا یکی
از آموزههای مهم و اثرگذار شریعتی در کسانی چون من همین است که همه چیز را (از وحی و نبوت
و دین گرفته تا علوم و فنون و سیاست و هنر و اخالق را) تاریخی ببینیم و از نگاه انتزاعی و مجرد و
ناپیوسته بپرهیزیم .بخش قابل توجهی از مجموعه آثار  32جلدیاش به تاریخ و مباحث مختلف
تاریخی اختصاص دارد .اما در مورد ملیت و مذهب ،شریعتی سخن فراوان گفته و باز از قضا او از
معدود گویندگان و نویسندگان مذهبی ایران است که هم به اهمیت این بحث توجه داشته و هم
دقیقترین سخن را در این باب گفته است .در اینجا نمیتوان به افکار و نظریهپردازیهای او
پرداخت اما فقط به عنوان نمونه اشاره میکنم که او در تبیین نوع رابطه دین و ملیت از دو واژه
«جسم» و «عقیده» استفاده کرده و گفته است ملت و ملیت ،جسم است و دین و مذهب ،عقیده،
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بدیهی است بدون جسم عقیده که امر انتزاعی است وجود خارجی نخواهد داشت .او بارها به این
نکته اشاره کرده است که نباید دین و ملیت را در تقابل با هم تعریف کرد و یکی را در برابر دیگری
علم کرد .البته این تأکید او واکنشی بود در برابر استفاده ابزاری استعمارگران از احساسات ملی در
برابر اسالم مسلمانان و حتی عثمانی .تز بازگشت به خویشتن اسالمی ـ شیعی شریعتی در حوزه
اسالمشناسی و نگاه دینی او است و در تعارض با ایرانیگری او نیست .اصال یک جلد از مجموع آثار
او (شماره  )87تحت عنوان «بازیابی هویت ایرانی ـ اسالمی» است که در آن ایران جلوتر از اسالم
مطرح شده است .در مجموعه آثار شماره  4با عنوان «بازگشت به خویش» او نیز میتوان
دیدگاههای او را مالحظه کرد.
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فصل سوم :ایران در کانون اندیشهی مدرن

ایران چیزی جدا از همه ایرانیان نیست
ساسان مسیبی
دی 1327
ــ در سالهای اخیر شاهدیم؛ بر سر مفهوم «کشور ایران» و در باره هویت انسانهائی که در این
واحد جغرافیای سیاسی زندگی کرده و در سراسر جهان تحت عنوان «ایرانی» و «ملت ایران» به
رسمیت شناخته شده است ،بحثهای بسیاری در حوزة نظر و سیاست درگیر شده است .به نظر
میرسد گروهها و افرادی این مفهوم ،یعنی «ایرانی بودن» را ،به عنوان ماهیتی یگانه در معرفی خود
نه تنها کافی بلکه در مواردی نابجا میدانند .نظر شما در این باره چیست؟ آیا «من به عنوان ایرانی»
در تعیین هویت احاد این ملت کافی نیست؟ یا به عبارت دیگر ،این عنوان برای تعریف این «من»
کجا کاربرد دارد و باید داشته باشد و کجا و در چه مناسباتی کافی نیست؟
ساسان مسیبی ـ هویت یکی از مباحث امروزین در حوزه علوم رفتاری ،علوم اجتماعی و فلسفه است.
و در هر حوزه هم از مناظر گوناگون میتوان در خصوص این مفهوم سخن گفت .در جامعهشناسی
مفهوم هویت و فرایند تکوین آن جایگاه خاصی دارد .در یک برداشت ،من و فرایند شکلگیری آن،
تحت تأثیر متغیرهای زیادی است .برخی از مهمترین متغیرها در سطح تحلیلی خرد همچون تجارب
شخصی در شکلگیری من سهم به سزایی دارد .کما اینکه در سطح میانه نهادهایی چون خانواده
سهم ویژهای را به خود اختصاص میدهد .سایر نهادهای با اهمیت این سطح تحلیل همچون گروه
همساالن نیز سهمی در شکلگیری من را به عهده دارند .در سطح کالن نیز ساختار اجتماعی سهم
بسیار مهمی در شکلگیری من ایفا میکند .برآیند این شرایط به شکلگیری من منجر میشود کما
اینکه تجارب شخصی ،نهاد خانواده ،نهاد آموزش ،رسانهها و ساخت سیاسی ،تاریخ و حتی جغرافیای
یک جامعه و همه آنچه که در شگلگیری من به ایفای نقش میپردازند به نوعی تحت تأثیر ساخت
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اجتماع عمل میکنند .در کنش و واکنش این مجموعه از عوامل من شکل گرفته و هویت فردی و
جمعی سامان میگیرد .لذا در این رویکرد تحلیلی من میتواند سطوح مختلفی داشته باشد .من
شخصی و یا رفتاری ،من خانوادگی و یا شغلی ،من حزبی ،من شهری و یا روستایی ،من مذهبی و یا
زبانی و گویشی ،و من ملی و حتی من جهانی .در موقعیتها و شرایط گوناگون نیز هر یک از این
منها و یا بخشی از چند من به ایفای نقش میپردازند.
سخن ما در این گفتگو در خصوص من ملی و من ایرانی است .هویتی که نه تنها نشانی از
هویتهای پیشینی را در خود دارد بلکه از معدل آنها من ملی میتواند تعریف شود .من ایرانی
سقفی است که ستونها و اجزای آن را هویتهای پیشینی تشکیل میدهند .به دیگر سخن
ویژگیهایی چند در شگلگیری هویتهای پیشین نقش دارند و هویتملی و من ملی برآیند این
مجموعه از منهاست .سادهتر بیان کنم؛ من روستایی در امیر اصالن در منطقهای از غرب ایران در
عین اینکه نشانی از روستایی بودن در خود دارد در همان حال نشانی از ایرانیت در خود دارد .چه
ایرانٍ جدا از هویتهای پیشینی بیمعنا است .هویت ایرانی یعنی جمع هویتهای پیشینی ،از این
منظر بخش زیادی از ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و حتی اقتصادی جامعه در فهم هویت
ملی و مختصات آن تأثیرگذار و با اهمیت میباشد .با مثال دیگری مقصود خود را بیان میکنم .در
میان گروهی از ایرانیان غرب کشور یعنی کردها و غیرکردهای اهل حق (یارسان) ساز تنبور نمادی
مذهبی است و بخشی از آیینهای این دسته از ایرانیان نمودی موسیقایی دارد .تنبور در این منظر
تحلیلی ،تنها بخشی از هویت پیشینی ایرانیان اهل حق را تشکیل نمیدهد بخشی از هویت پسینی
یعنی هویت ملی و نمادی از میراث گرانبهای ایرانی است .ایران چیزی جدا از همه ایرانیان نیست.
اگر بر این مبنای تحلیلی با موضوع روبرو شویم دیگر نمیتوان در میان ایرانیان از خودی و
غیرخودی سخن گفت .هر ایرانی که در تمدنسازی و یا حفاظت و پاسداری میراث مادی و
غیرمادی این مرز و بوم نقشی ایفا کرده یا میکند ایرانی است .پس تعین هویت ایرانیان یعنی
بازشناسی عناصر هویت بخش مردم ایران و این عناصر به دالیل زیادی قابل تفکیک به عناصر ملی
و منطقهای و قومی و زبانی نیست .نوروز و گرامیداشت نخستین روز بهار نمادی برجسته در ایرانشهر
بلوچستان است .زبان بلوچی با دو گویش اصلی آن نیز نمادی از زیست جمعی مردم بلوچ است اما
این هر دو جزیی از میراث تاریخی ایرانیان است و تنها معرف گروهی از ایرانیان نیست .حتی برخی
مختصات فرهنگی که در این اواخر در ایران رواج و گسترش یافته است نیز بخشی از ویژگیهای
هویتی ایرانی است .به عنوان نمونه ترکی برای بخشی از ایرانیان در سدههای اخیر به عنوان زبان
مراوده و ارتباطبخش متجلی شده است .این زبان در برخی نقاط جانشین آذری شده است .این زبان
اگر چه به تازگی (در  5تا  7قرن اخیر) رواج یافته است ،اما امروزه جزیی از هویت همه ایرانیان است
نه صرفا یک عنصر فرهنگی بیگانه.
این نگرش تحلیلی؛ برای کشور و سرزمینی به سان ایران که سابقه چند هزار ساله از همزیستی
عمیق همراه با تجارب و سرنوشت مشترک تاریخی و رنجها و مصایب و نیز شادیها و پیروزیهای
باشندگان آن موجب پیوندهای گسترده خانوادگی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ساکنان
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آن شده است؛ میتواند جانشین دو دسته از نگرشهای دیگر شود .یکی از این نظریهها دیدگاهی
است که امروزه به ایدئولوژی قومگرایی شهرت یافته است و دیگر نگرش آن دسته از ایرانگرایانی
است که ایرانی را یا در چارچوب دیدگاههای تنگ ایدئولوژیک باستانگرایانه و یا در ظرف
شیعهگرایی افراطی تعریف میکنند.
در نزد قومگرایان افراطی کانون هویتساز زبان و ویژگیهای زبانی منقطع از دیگر ویژگیهای
فرهنگی است و البته در این راستا گاه به نژادسازی هم روی آورده میشود و البته وارث رگههایی از
نژادپرستی! .و برای گروه دوم (که خود به دو دسته تقسیم شدند) یا ایران باستان (اسالم زدایی و
ترکزدایی و نفی هویتهای پیشینی) و یا شیعهگرایی و اسالمگرایی تند (با نفی ایران باستان) در
کانون تحلیل قرار میگیرد .این نگرشها ضمن آنکه نافی چند گانهگرایی و پلورالیسم میباشند و به
عنوان اندیشههای انحصارگرایانه ظاهر میشوند و ناخواسته خود را در مقابل جامعهای قرار میدهند
که برای اعتالی آن داد سخن سر دادهاند! کمااینکه در صورت حاکمیت مطلق هر یک از آنان
سرنوشت غمانگیزی در انتظار گروه زیادی از ایرانیان و بخش مهمی از میراث فرهنگی و تاریخی
این جامعه خواهد بود!
ــ در برابر نگرش تحلیلی به ایران و تالش برای بازشناسی «عناصر هویت بخش» مردم این
سرزمین که شما مدافع آن هستید ،نگاههای دیگری وجود دارند .از جمله دیدگاهی که وجود هویت
ایرانی بعنوان برآیند آن عناصر در طول تاریخ دراز این کشور را قبول نداشته و به سرنوشت مشترک
و همزیستی میان اقوام ایرانی و پیوندهای گسترده در همه حوزههای فرهنگی ،رفتاری و پیوندهای
خونی و نسبی باور ندارد و یا بیاعتناست .تاریخ مشترکی را که شما برآن بنا میکنید ،غیرواقعی
دانسته و خود تاریخ دیگری مینگارد .از جمله :اشغالی بودن مناطقی از ایران بدست حکومتهای
گذشته .به عنوان نمونه منطقه کردستان ایران را قطعهئی جدا شده از کردستان بزرگ میدانند که به
قهر و با زور اسلحه جدا شده است .همزیستی و درهمآمیختگی مسالمتآمیز و داوطلبانه برآمده در
درازای تاریخ مورد تردید قرار میگیرد .به عبارت دیگر تاریخ در برابر تاریخ!
بدون آنکه ما در جایگاه پراهمیت تاریخ و تاریخنگاری تردیدی داشته باشیم ،اما پرسش این است :در
چنین وضعیتی که ارکان وحدت ملی ما از بیرون و درون مورد حمله و زیر فشار از همگسستگی قرار
گرفته است ،آیا بحثهای تاریخی و ادامه آن میتواند مرکز ثقل تالش برای کاهش این حمله و
فشار باشد؟
ساسان مسیبی ـ قبل از ورود به پرسش ابتدا باید نکتهای بس با اهمیت را در نظر گرفت که به
نوعی با پاسخ به پرسش پیوند دارد ،قومگرایان نماینده تام و تمام اقوام ایرانی نیستند .به دیگر سخن
مطالبات مردم در ایران لزوما همان ادعاهایی نیست که در گفتار قومگرایان متجلی میشود .این
یادگاری برخی از احزاب چپ ایرانی است که خود را نماینده خلقها و تودهها قلمداد میکردند.
بیآنکه در عالم عینی و واقعی نشان چندانی از مردمی که به نام آنان سخن گفته میشد در خود
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داشته باشند( .کمااینکه هم اکنون گروههای زیادی خود را نماینده تام و تمام ایران میدانند!) و اگر
هم الزم میشد رودرروی همان مردمی قرار میگرفتند که به نام آنان و به نمایندگی آنان سخن
میگفتند .به عنوان نمونه در هنگام حاکمیت فرقه دموکرات آذربایجان و یا در هنگامه نابسامانیهای
اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت در بخشی از مناطق کردنشین کشور به واسطه حضور گروههای
چپ و خودمختاریخواه در منطقه آیا آنان نمایندگی تام و تمام مردم آن مناطق را در خود داشتند؟
در صورت مخالفت مردم با حضور یا فعالیت آن احزاب و جریانها با مردم آن مناطق چه رفتاری
میشد؟ در اینجا میتوان به رفتار غالم یحیی دانشیان با مردم زنجان اشاره کرد که با چه فجایعی
روبرو بوده است .یا با رفتار گروههای مستقر در بخشهایی از مناطق کردنشین ،به عنوان نمونه ترور
غفور محمودیان و یا نمازی در مهاباد در دهه بیست! و همچنین کشته شدن ماموستا شهریکندی
در مهاباد در هنگامه استقرار این گروهها پس از انقالب در منطقه مکریان! آمار تلفات مردم کرد که
به دست همین احزاب در منطقه کشته شدهاند دهشتناک است .به عنوان نمونه در تنها سنندج صدها
تن به وسیله گروههای نامبرده ترور شده یا در درگیری با آن گروهها از بین رفتهاند! تاکنون کمتر به
این بعد از ماجرا پرداخته شده و نمونههای صریح نقض حقوق بشر مورد رسیدگی و بررسی قرار
گرفته است! این موارد حتی به درگیری این گروهها با یکدیگر (نه فقط با حکومت) نیز کشیده
میشود .تلفاتی که این نیروها بر یکدیگر وارد کردهاند چه میزان است؟ کدامیک از این گروهها
نماینده جامعه است؟
همچنین از زاویه دیگر اوضاع مناطقی که اقوام ایرانی در آن مستقر هستند با آنچه قومگرایان
میگویند و یا برخی از شرقشناسان ترسیم میکنند بسی متفاوت و اوضاع آن گونه که آنان
میگویند و ترسیم میکنند با واقعیات موجود شکاف بزرگی دارد .در سالهای اخیر پژوهشهای
مستقل متعددی در خصوص نسبت هویت ملی و هویت قومی در گوشه و کنار کشور صورت گرفته
است .همچنین گزارشگران غیرایرانی زیادی به این مناطق آمده و به بررسی پرداختهاند نتیجة
برخی از این پژوهشها و گزارشها منتشر شده و در دسترس میباشد .همه آنها به نتایج مشابهی
رسیدهاند .حتی برخی از این پژوهشها توسط نخبگان قومی کرد یا آذری و ...در قالب پایاننامه
دکتری و ...به انجام رسیده است .اما نتایج حاصله به روشنی نشان میدهد که هویت قومی در مقابل
هویت ملی قرار نگرفته و البته در مقیاس سنجش هویت ملی ،میزان کمی و عددی هویت ملی در
میان جامعه آماری در کل کشور به ویژه در آذربایجان ،خوزستان و مناطق کردنشین کشور میزان
باالیی را نشان میدهد .و تفاوت معناداری با هویت ملی در دیگر مناطق کشور مانند اصفهان و
خراسان و ...ندارد .اگر در این مناطق مشکلی هست ،که هست ،مانند دیگر مناطق کشور بواسطه
متغیرهای با اهمیت دیگری است که باید بدان توجه شود .لذا چه از منظر جامعهشناختی و مطالعات
فرهنگی و چه از منظر تاریخی اوضاع آنگونه که قومگرایان ترسیم میکنند با واقعیات تفاوت قابل
مالحظهای دارد.
پس پرداختن به این مباحث با رویکردها و مناظر گوناگونی میتواند صورت گیرد .از نظر تاریخی آن
ادعایی که در پرسش مطرح شد که گویا کردستان بزرگی وجود داشت و به قهر و با زور اسلحه جدا
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شده است اساسا قابل قبول نیست .چرا که از سویی همه آن مناطقی که از ایران جدا شد و به
عثمانی الحاق شد حامل فرهنگ ایرانی بود (و هست) نوروز به عنوان نمادی از ایرانیت در آن مناطق
امروزه نیز اهمیتی ویژهای دارد و بخشی از درگیریها در ترکیه امروز در محور آن قابل تعریف است.
زبان فارسی در آموزش مردم آن دیار تا همین اواخر رواج داشت .بنا به گزارشها تا  1981نیز
آموزش در میان کردهای الحاق شده به عثمانی فارسی بوده است .یکی از نمونههای قابل توجه در
همین زمینه به نخستین کتابی بر میگردد که درخصوص تاریخ کردها نگاشته شده است .این کتاب
شرفنامه بدلیسی است که به سلطان عثمانی تقدیم شده است و جالب آنکه به دولت دشمن ایران
صفوی ،یعنی عثمانی تقدیم شده است اما زبان کتاب نه کردی و یا حتی ترکی عثمانی (آمیختهای از
فارسی و عربی و ترکی) که زبان نگارش کتاب فارسی است؟! چرا این اثر به فارسی نگاشته میشود؟
شما سفرنامه الیا چلبی را ببینید در منزل نخبگان محلی کرد در عثمانی به جز حافظ و سعدی و...
چه اثر فرهنگی دیگری وجود داشت؟ هم اکنون هنرپیشگان و شاعران ایرانی و حتی روشنفکران
ایرانی از محبوبیت زیادی در سلیمانیه و اربیل برخوردارند!
محقق کرد آقای حیرت سجادی کتابی دارد به نام شاعران کرد پارسیگوی .صدها شاعر پارسیگوی
دیروز و امروز را نام میبرد! این البته مختص به کردها نیست! مگر شهریار شاعر نامی آذری در رد
فرقه دموکرات آذربایجان شعر نسرود؟ در گذشته و یا در حال حاضر صدها آذری یا کرد و بلوچ و
دیگر ایرانیان که به فارسی نثر و شعر گفته و منتشر کردهاند نشان از چه دارد؟ پیش فرضهای
قومگرایان و اصولی که مسلم فرض کردهاند با چالشهای نظری و جامعهشناختی سختی روبرو
میباشد.
از منظر دیگری همبسته و یکپارچه فرض کردن جامعه قومی و نفی هر گونه تفاوت زبانی و
فرهنگی و مذهبی در میان جامعه قومی از دیگر خطاهای قومگرایان است که تاکنون مورد توجه
قرار نگرفته است .ببینید جامعه بلوچ حداقل دارای دو زبان است .درجامعه کرد الاقل سه زبان رواج
دارد .سه زبان نه گویش و لهجه! این تنوع چشمگیر زبانی میتواند مسئلهای تعمدا نادیده گرفته شده
تلقی شود! زیرا اساس خواسته قومی نزد قومگرایان زبان است و اگر در این باب تشکیکی مطرح
شود نتایج ناخواستهای خواهد داشت لذا از کنار آن به سادگی عبور میشود .کما اینکه مسئله
مهمتری وجود دارد ،آن تفاوت زبان قومی (که ساخته و پرداخته تحوالت اخیر است) با زبان مادری
است .در زبان قومی تالش بر زبانسازی است و پیراستن زبان اقوام ایرانی از مشترکات با زبان
فارسی و البته این مسئله موجب بیاعتباری این تالشها نزد مردمان همان قوم گردیده است .شما
سری به سامانههای مجازی قومگرایان بزنید به دلیل تفاوت زبان قومی با زبان مادری و نامأنوس
بودن زبان ساخته و پرداخته شده همین جریانها مجبورند زبان فارسی را برای بیان مطالب با
اهمیت خود انتخاب کنند! زبان امروزی و محاورهای و مادری مردم تبریز با زبان مکتوب وارداتی از
باکو و استانبول کامال متفاوت است!
از زاویهای دیگر هم میتوان به پرسش شما توجه کرد .اگر مناطق قومی اشغال شده ایران است؟!
چرا در تحوالت مهم کهگاه رگههای قوی ایرانیت و ملیگرایی ایرانی آن نیز بیسابقه است همین
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مردم مناطق قومی پیشگام هستند؟ مگر تاریخ مشروطه را بدون آذربایجان و کرمانشاه میتوان
بررسی کرد؟ مگر ملی شدن نفت را بدون همراهی اهالی خوزستان و آذربایجان و کردها میتوان
مطالعه کرد؟ نقش کردها در شگلگیری جبهه ملی را میتوان نادیده گرفت؟
اگر مدعای قومگرایان درست بود که باید عکس آن روی میداد! حتی در جنگ عراق علیه ایران
فداکاری مردم این مناطق اعم از کرد و آذری و بلوچ و عرب و غیره در مقابله با متجاوزین عراقی
انکار ناشدنی است! تنها در استان خوزستان از حدود14هزار کشته شده اهالی این منطقه در جنگ،
بیش از ده هزار نفر از عربهای این استان میباشند در حالی که نسبت جمعیت عرب استان
خوزستان به دیگر گروهها حدود  41درصد میباشد.
لذا نگاه تاریخی به همراه روشنگریهای جامعهشناختی و در یک سخن به میدان آمدن پژوهشگران
و فعاالن فرهنگی میتواند به آگاهی بخشی اجتماعی یاری رساند و موجب بیاعتباری ادعاهای
برخی از قومگرایان افراطی شود .خال اطالعات مردم و به ویژه جوانان موجب جوالن این گروه شده
است! و این فعالیت فرهنگی است که در روشنگریها تأثیر گذار خواهد بود .هر چند بخشی از
داستان نشان از بیکفایتی سیاسی اداره کنندگان دیروز و امروز ایران است که به صورت خاصی هم
باید بدان پرداخت .طرح نگرشهای جداسرانه عرضی مسائل کشوری است نه ذاتی روابط اجتماعی
در ایران! و البته به جز روش و رویکرد فرهنگی و حساس شدن جامعه اهل اندیشه کشور به این
دست از مباحث راه مؤثر دیگری برای مواجهه با آن وجود ندارد! البته ناتوانی نظام سیاسی در اداره
کشور بر گسترش نارضایتی در کل کشور تأثیر گذار بوده و در این فضا قومگرایان سعی در جهت
دادن به نارضایتیها به سوی قومگرایی دارند!
ــ نگاه دیگری هم وجود دارد که همه چیز را در یک تصمیمگیری ـ که البته سیاسی است ـ
خالصه کرده و باب حوزههای دیگر بحث از جمله پیوندهای مشترک تاریخی را میبندد .از نظر
برخی این نکته مهم نیست که در طول چه تاریخی و در چه کیفیتی کردها ،آذریها ،بلوچها،
عربها یا ترکمنها همچون ایرانیان دیگر در دامن ایران زیستهاند .اصل آنست که مردمانی از همان
تبار ،خون و زبان و نسب در آنسوی مرزهای ایران زندگی میکنند و این تکههای از هم جدا افتاده
حق به هم پیوستن و یکی شدن را دارا میباشند .همانگونه که در همین دهههای اخیر مثالً دو
بخش آلمان پس از  71سال جدائی بهم پیوسته یا دو کره شمالی و جنوبی در این تالش بسر
میبرند .همانگونه که ظرف یک دهه ما شاهد ظهور چندین دولت ـ ملت جدید در صحنه جهانی
هستیم .از نظر آنها پیوستنها و جدا شدنهای ملتهای جهان بسته به یک تصمیم و موضوع
«حق تعیین سرنوشت» است .هرچند تکیه این نگرش بر «حق تعیین سرنوشت» است اما پایه
استدالل آنها که بر وحدت قومی ـ نژادی ـ زبانی قرار دارد ،پوشیده نیست .چنین نگرشی در تئوری
و بنیانهای نظری چه معنائی دارد و پیامدهای آن در عمل در ایران چه خواهد بود؟
ساسان مسیبی ـ باز در اینجا چند خطا وجود دارد .از طرفی همه میدانیم که بخشهایی از ایران
تمدنی به کشورهای همجوار ملحق شده است .عثمانی ،روسیه تزاری ،بریتانیا نقش مهمی در این
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خصوص داشتند .بخشهای مهمی از غرب ایران به عثمانی الحاق شده است .شمال و شمال شرق
به روسیه ضمیمه شد و شرق را هم بریتانیا از ایران منتزع ساخت .لذا بین مرزهای زبانی و فرهنگی
با مرزهای سیاسی ایران تفاوت ایجاد شد .اما فراموش نکنیم که میان این مناطق جدا شده با
بخشهایی که در مرزهای ایران باقی ماندهاند هیچگاه وحدت و یکپارچگی وجود نداشته است هر
چند روابط فرهنگی بوده اما یکپارچگی قومی موجود نبوده است .از طرفی منطقهای که امروزه
جمهوری آذربایجان خوانده میشود در گذشته اران و آلبانیای قفقاز نام داشته است .و هیچگاه با
آذربایجان (ایران) یک واحد فرهنگی یا اجتماعی و یا سیاسی مشترک را تشکیل نمیدادهاند .حتی
امارت یا والیت مشترک هم نبودهاند! مناطق کردنشین هم به همین صورت .زبان متفاوت ،مذهب
متفاوت و لذا فرهنگهای گوناگون در این مناطق ظاهر شده است .اورامی ،بادینان ،سورانی ،یارسان
(اهل حق با شعب گوناگون) علوی (با شعب گوناگون) شیعه و سنی با تفاوتهای جامعهشناختی
برجسته و لذا درگیری و رقابتهای بیشمار به قول مسعودی در مروج الذهب آنهم در قرنها پیش
«هر یک از طوایف کرد زبان خاصی دارند» و یا به قول شرفنامه که توسط یک کرد در حدود 5
قرن پیش نگاشته شده است «طوایف اکراد متابعت و مطاوعت یکدیگر نمیکنند ...هریک به دعوای
انفراد رایت استبداد برافراشتهاند ...و به غیر از کلمه توحید در هیچ امور اتفاق ندارند» این داستان در
خصوص رقابتها و درگیریهای طوایف بلوچ با یکدیگر نیز کامال برجسته است .ترسیم جهان
زیست مشترک قومی کاری غیرعلمی و بدور از دادههای واقعی است .ضمن آنکه رقابت و گاه
درگیری گروههای سیاسی قومی هم بر پیچیدگی ماجرا افزوده است .مانند رقابت و یا درگیری کومله
با دموکرات و شعب مختلف آنان با یکدیگر و با پژاک و همه آنان با اتحادیه میهنی کردستان عراق
و حزب دموکرات کردستان عراق و البته پ ک ک و ...در درگیری این گروهها تاکنون هزاران تن
جان سپردهاند! پس مقایسه شرایط ایران با کشورهایی که نام برده شد چندان منطبق بر واقعیت
نیست .اگر قرار است همانند اتحاد دو بخش آلمان عمل شود باید مناطق جدا شده از کشور به ایران
دو باره ملحق شوند که البته این هم با حقوق بینالملل منطبق نیست! البته این مردم ایران هستند
که با روش زندگی و تعمیق پیوستگیهایشان بدون هیچگونه درنگی با رفتار ،کنش و زندگی
واقعیشان پاسخگوی این ادعاها هستند .در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری پیوندهای زناشویی
میان ساکنان گوشه و کنار آن رنگ و بوی غیرمحلی یافته است و این نشان با اهمیتی است از روش
زندگی ایرانیان! ازدواج و الگوی انتخاب همسر یکی از مهمترین شاخصهای جامعهشناختی است که
نشانگر وجود فاصله اجتماعی و یا نزدیکی گروههای زبانی و مذهبی به یکدیگر میباشد.
ــ «حق تعیین سرنوشت» به معنای «حق تأسیس دولت» پیشینهئی نسبتاً طوالنی دارد ،از آغاز
فروپاشی امپراتورها ،اوجگیری مبارزات ضداستعماری و بعد از جنگ جهانی اول .پیش از فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی در اروپا این مفهوم با برداشت «حق جدائی»
تعیین کنندة محور بحثهای نیروهای ایرانی بود ،که مسائل قومی و شکافها و نارسائیهائی که در
این زمینه وجود داشت ـ و دارد ـ را بستر فعالیت سیاسی و اجتماعی خود و بسیج نیرو قرار داده
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بودند .این «حق» پس از این فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تا امروز هم پشتوانه جدائیها و
تأسیس دولتهای جدید ـ عموماً هم از مسیر آتش جنگ و خونریزی و پاکشوئی قومی ـ بوده است.
آیا در مسائل ما باید جائی برای بحث حول این مفهوم باز کرد؟ چه تعبیری از این مفهوم میتواند
برای ما اعتبار داشته باشد؟ در چه حوزهئی؟
ساسان مسیبی ـ اگر قرار باشد هرگاه عده محدودی در جایی از جهان دعوی استقالل کنند و به
دنبال آن کشوری متولد شود از سویی روزانه باید دهها کشور تأسیس شود .از دیگر سو روزانه باید
شاهد خلق کشورهای جدیدتر از دل همین کشورهای تازه تأسیس باشیم و ...امری که نه ممکن
است و نه مطلوب! از طرفی بر چه مبنایی و بر اساس چه دلیلی ،گروهی این حق را دارند که به نام
قومی و یک گروه زبانی و مذهبی خواهان استقالل از جامعه مادر باشند؟ در خصوص ایران فعال
حتی قومگرایان افراطی از بیان آشکار در خواست تجزیه خودداری میکنند چون تلقی آنان اینست
که جامعه با آنان همراه نیست و موجب انزوای بیشتر آنان میشود! دادههای متعدد علمی و
جامعهشناختی نشان از آن دارد که تجزیه از ایران خواسته هیچ گروهی از ایرانیان (به جز گروه
اندکی از قومگرایان) نیست! من اشاره کردم که در جریان درگیریهای اوایل انقالب در مناطق
کردنشین بخش عمدهای از نیروهایی که در برابر گروههای قومگرا (که لزوما تمامی آنان کرد نبودند
و سایر گروههای چپ نیز در منطقه مستقر بودند و دعاوی قومگرایانه داشتند!) قرار گرفتند ،خود کرد
بودند .آمار تلفات این دسته در مقابل گروههای قومگرا کمتر از تلفات این گروهها در برابر نیروهای
دولتی نبود و هزاران تن از آنان توسط قومگرایان کشته شدند! همچنان که اولین مقاومت جدی در
برابر فرقه دموکرات آذربایجان هم توسط اهالی آذربایجان بود!
این به معنای نفی نارضایتی در این مناطق نیست .اما این نارضایتی در دیگر نقاط کشور هم وجود
دارد و صرفا صبغه قومی ندارد و همچنین مطالبات توسعهای و اقتصادی در صدر مطالبات مردم قرار
دارد! همچنین در خصوص این بحث باید یادآور شد که نباید نقش عامل خارجی و رقابتهای
منطقهای و فرامنطقهای در طرح و بست چنین مباحثی را نادیده گرفت! شوروی سابق ،عثمانی،
عراق و هم اکنون جمهوری آذربایجان و دولتهای اسراییل و ایالت متحده ،انگلیس و فرانسه و...
که در این خصوص هر یک نقشی ایفا میکنند! ضمن آنکه تحوالت آن سوی مرزها هم کم و بیش
در این سو تأثیراتی بر جای خواهد گذاشت .عامل رقابتهای منطقهای و فرامنطقهای نقش مهمی
در خلق و گسترش قومگرایی در ایران داشته و دارد که از کنار آن نباید به سادگی گذشت!
از منظری دیگر در مناطق قومی ایران حتی با فرض نادیده گرفتن تفاوتهای عمده درون قومی
مانند زبان و مذهب و فرهنگ ،یکدستی قومی هم وجود ندارد .اکثر ساکنان خوزستان را لرها تشکیل
میدهند و بعد عربها و سپس دیگر خوزیان! چگونه میتوان در خصوص این منطقه تصمیمی
قومی اتخاذ کرد؟ رضاییه و ماکو و میاندوآب و نقده و شاهیندژ و قروه کردستان و سنقر کرمانشاه
و ...در این جداسری خیالی به جهان کرد! تعلق دارند یا ترک؟ به قول یکی از قومگرایان ترک «با
خون تکلیف آن را مشخص میکنیم؟!» و به قول رهبر یکی از احزاب کرد در پاسخ به آن تهدید
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«در این سرنوشت تاریخی چارهای جز پذیرش وضع موجود و همزیستی کرد و آذری وجود ندارد!»
بنابراین نه در عالم نظر و بر مبنای فلسفه سیاسی ما مجاز به طرح چنین مباحثی هستیم و نه در
عالم واقع چنین امری امکان طرح دارد و اگر گروهی بر این راه پای بفشرند برای جامعه به جز خون
و خون ریزی و نابودی چیز دیگری به ارمغان نخواهند آورد!
ــ از هیچ نگاهی پوشیده نیست که دفاع از حقوق مساوی انسانها ـ از جمله حق مشارکت سیاسی
احاد ملت ـ امروز یکی از بخشهای اصلی مطالبات اجتماعی و سیاسی گروههای گستردهئی از مردم
ایران است .گفتمان غالب را خواست احترام ،تعهد و تضمین اجرائی و عملی میثاق جهانی حقوق بشر
زیر سایه خود دارد .اما برخی برداشتها ،بویژه از سوی گروههای قومگرا ،از این میثاق تا معنای
گرفتن «حقوق سیاسی» برای گروههای قومی ـ زبانی رفته و از نظر محتوائی با «حق تعیین
سرنوشت تا مرز جدائی» انطباق داده و یکی شناخته میشود .آیا چنین انطباقی درست است؟ آیا
نوعی تداخل موضوعات ماهیتا متفاوت و ادغام حوزه بحثهای مختلف نیست؟ تعبیر درست چیست
و حلقه رابط میان این دو حق در چهارچوب یک کشور کدامست؟
ساسان مسیبی ـ بنده صالحیت حقوقی الزم برای ورود به این بحث را ندارم و تنها به بیان نظر
شخصی میپردازم .میثاق جهانی حقوق بشر حاوی مفاد و مواد با اهمیتی برای تضمین حقوق احاد
جامعه است .حق آزادی بیان ،مذهب و حفظ کرامت بشر و حیثیت فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهبی
بخش با اهمیت این حقوق است که امروزه در نظامهای سیاسی گوناگون به درجات مختلف مورد
توجه قرار گرفته و در صورت بیتوجهی یا مقابله با آن به عنوان یک مالک مهم در ارزیابی
دموکراتیک بودن هر نظامی مورد استفاده قرار میگیرد .بر این مبنا هر فردی فینفسه به عنوان
انسان از حقوقی برخوردار است .اما نکته مهم در این خصوص این است که این حقوق نمیتواند
نافی حقوق دیگران باشد و گرنه دچار تعارض خواهد شد .احقاق یک حق نمیتواند مبنای یک
بیعدالتی باشد .بر مبنای این حقوق در هر جامعهای شهروندان آزادند که از حقوق اساسی چون
آزادی و حفظ کرامت برخوردار باشند .اما حق ندارند تا به واسطه این حقوق به حقوق دیگران تجاوز
کنند.
در اینجا تذکر نکته مهمی ضرورت دارد و آن این است که نقض حقوق بشر در ایران معاصر هیچگاه
شکل قومی نداشته است اگر حقوق بشر رعایت نشده است شامل همه ایرانیان بوده است و نه صرفا
مردم یک گروه قومی! یعنی نمیتوان ادعا کرد حقوق بشر برای مردم خراسان یا شیراز کمتر یا
بیشتر از مردم تبریز و کرمانشاه و سنندج رعایت شده یا زیر پا گذارده شده است!
همچنین بر مبنای اعالمیه حقوق بشر و ملحقات بعدی آن در خصوص مبحث اقلیتها (با تسامح در
اینجا اقوام) با توجه به اینکه گزینش یک راهحل متحدالشکل برای چنین موضوع پیچیدهای که در
هر کشوری شرایط ویژة خود را دارد دشوار است ،نظر به جهانی بودن اعالمیة جهانی حقوق بشر،
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تصمیم بر آن شد که موضوع مقررههای مشخص برای اقلیتها در اعالمیه قید نشود .پس شرایط
تاریخی ،سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جوامع گوناگون در این خصوص باید مورد توجه باشد.
از سوی دیگر مباحث حقوقی مربوط به حق تعیین سرنوشت و حق خلقها بر تعیین سرنوشت خود
مفهومی مبهم و نامشخص است و هیچ یک از اسنادی که بر آن داللت دارند ،تعریفی از مفهوم و
قلمرو آن ارائه ندادهاند .عمدة مسائل از تفسیرهای مختلف از اصطالح «خلقها» ناشی میشود .و
البته بند  4مادة  2اعالمیة اقلیتها براین نگرش حقوق بینالملل تأکید دارد:
«هیچ حقی در این اعالمیه ،به عنوان مجوز اقدام علیه اهداف و اصول منشور از جمله حاکمیت برابر،
تمامیت سرزمینی و استقالل سیاسی دولتها تفسیر نخواهد شد ».از کارهای مقدماتی تهیهی منشور
ملل متحد چنین مستفاد میشود که «برابری مطلق همة اعضا» (مادة  )8با این تصور و برداشت که
متضمن چهار عنصر است ،تهیه شده است .با استفاده از عبارات مخبر سوری کمیتة  :1/1نخست،
«کشورها از لحاظ حقوق برابراند»؛ دوم« ،از همة حقوقی که از حاکمیت آنها ناشی میشود،
برخورداراند»؛ سوم« ،شخصیت کشورها ،تمامیت سرزمینی و استقالل سیاسی آنها ...محترم است»
و چهارم« ،هر کشور باید در سطح بینالمللی تکالیف و تعهدات خود را ایفا کند» بر این مبنا اول
آنکه هر ایرانی به عنوان بخشی از جامعه بزرگ بشری صاحب حقوقی است که دولتها ،گروههای
سیاسی و البته احزاب قومگرای تحت هیچ شرایطی نباید همه یا بخشی از آن را نقض کنند.
همزیستی مسالمتآمیز و پیوندهای تاریخی و فرهنگی مردمی را که هزاران سال با یکدیگر بودن را
تجربه کردهاند را نشانه رفتن و دعوت به درگیری و نفرت افکنی قومی بخشی از فعالیتهای مخالف
حقوق بشر است که گاه در گفتار و کردار برخی قومگرایان نمود مییابد که اگر الزم باشد میتوان
نمونههایی از آن را نشان داد! دیگر آنکه بر مبنای میثاقهای جهانی تمامیت سرزمینی کشورها
محترم و قانونی است و سوم آنکه حق تعیین سرنوشت ناظر به مردم مستعمره است نه مردمانی با
سرنوشت تاریخی مشترک ،فرهنگ و میراث ماندگار ،همزیستی و همبستگی اجتماعی باال.
گروههای زبانی و مذهبی نه مستعمره ایران که به گواهی هزاران داده تاریخی و محققان بیطرف
ایرانی و خارجی این گروهها ضمن آنکه همواره بخشی با اهمیت از ایران را تشکیل داده بلکه سهم
مهمی در تمدن سازی هم ایفا کردهاند! آیا میتوان نام شمس تبریزی و قطران و سهروردی و
نظامی گنجوی و گلشن کردستانی و کسروی و ...را در تمدن سازی انکار کرد؟! مگر اینان برآمده از
اقوام ایرانی نیستند.
ــ در سالهای گذشته و اوجگیری جدید جهانگرائی ،گرایشهائی در جهان مالحظه میشوند که
هرچه بیشتر و به شکل آشکارتری به نفی و بیاعتبار شدن مرزهای ملی میرسند .در نقد این
نگرشها دیدگاههای دیگری وجود دارند که کماکان مدافع احترام به مرزهای ملی هستند .از نظر
آنها روح زمانه ما همچنان تالش برای رسیدن به دمکراسی ،آزادی و استقرار حکومت قانون است.
هنوز هم بهترین و تضمین شدهترین بستر تحقق این آرمانها را در چهارچوب مرزهای ملی دیده و
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نزدیکترین راه برای اعاده حقوق انسانی را بسته به قانونهای اساسی دمکراتیک و مسئولیت
خواهی و مسئولیت پذیری دولتهای ملی میدانند .نظر شما در این باره چیست؟
ساسان مسیبی ـ به قول یکی از جامعهشناسان صاحب نام ،آنتونی گیدنز انگلیسی ،دولتهای جدید
امروزه دو فشار از باال و پایین را تحمل میکنند .یکی فشار ناشی از جهانیسازی و دیگری ناشی از
گروههای محلی و قومی است! اما فراموش نشود که در کشورهای توسعه یافته و به ویژه در اروپا در
حالی به سوی همگرایی بیشتر در عرصههای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی عزیمت میشود که در
کشورهای کمتر توسعه یافته درجاتی از درگیریهای قومی و سیاسی را تجربه میکنند! در همان
حال تجربه سده اخیر نشان داده هرگاه در جامعه ایران تحول آزادیخواهانهای مجالی برای بروز و
ظهور یافته در همان حال تالش گروهی (معموال مسلح) با ارزشهای محلیگرایانه ،تحت تأثیر
عوامل خارجی و گاه در تضاد با ارزشهای حقوق بشری زمینه ناکامی سیر مردمساالری را فراهم
آوردهاند .شاید اگر تحوالت کردستان نبود فرماندهی کل قوا از اختیار دولت لیبرال بازرگان خارج
نمیشد و شاید اگر ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان نبود زمینه ایفای نقش گسترده برای شاه سابق
و ارتش با اثرات دیرپا مهیا نمیشد.
یعنی جدا از عدم پایبندی جریانهای قومگرا به دموکراسی و حقوق بشر در این لحظات با اهمیت
تاریخی ،فعالیت نابههنگام آنان به صورت ناخواسته؛ و به قول جامعهشناسان کارکرد اندیشیده نشده
کنشهای آنان؛ موجب محدودیتهای بیشتر برای حقوق مدنی و انسانی شهروندان گردید! این
موضوع میتواند در تحلیلهای مستقل مورد توجه و بررسی عمیقتری قرار گیرد!
الزام به رعایت حقوق بشر در ایران تنها متوجه دولت و نظام سیاسی نیست و بسیاری از جریانهای
مقابل دولت و از آن جمله گروههای قومگرا خود به درجاتی از نقض حقوق بشر را تجربه کردهاند .به
نظر میرسد مبارزه برای رعایت حقوق بشر و نیز تالش برای توسعه همه جانبه ایران میتواند
زمینههای دسترسی همه ایرانیان فارغ از تفاوتهای مذهبی و زبانی و ...به زندگی شرافتمندانه مهیا
سازد .هر نوع تاکید بر تجزیه و جدایی نتیجهای جز گسترش رنج و درد مردم ایران و خیانت به
تاریخ پیامد دیگری نخواهد داشت!
ــ اجازه دهید برای طرح دو پرسش نهائی خود برگردم به پاسخ شما به پرسش چهارم! در رد افکار
جدائیخواهانه گفتهاید« :نه در عالم نظر و بر مبنای فلسفه سیاسی ما مجاز به طرح چنین مباحثی
هستیم و نه در عالم واقع چنین امری امکان طرح دارد» آنچه به «در عمل» مربوط میشود ما هر
روزه شاهدیم که عالم واقع را میتوان به یاری زور ،تغییر توازن نیروها ،به یاری کمکهای مالی و
افکار عمومی به ویژه در حوزه بینالمللی و با دخالت نیروهای بیگانه تغییر داد و پس از چیرگی به
یاری گذشت زمان واقعیت دیگری را جایگزین آنچه زمانی «عالم واقع» محسوب میشد ،نمود.
چنانچه به عنوان مثال از نظر ارض جغرافیائی ایران در دویست سال پیش واقعیت دیگری داشت.
برای توجیه و تبیین این تغییرات هم پیشدرآمدها و پسدرآمدهای نظری بسیاری ارائه و یافت
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میشوند .اساساً این از آگاهیهای امروز است که مقدم بر هر عملی یک نگرش ،نظر و تئوریست.
آنچه ظاهراً در جهان امروز جاریست مقبولیت «اندیشیدن آزاد» است .بنابراین در چنین جهانی این
سخن شما :که ما «در عالم نظر و بر مبنای فلسفه سیاسی مجاز به طرح چنین مباحثی نیستیم».
ممکن است از نظر خواننده بیشتر رنگ توصیههای اخالقی بیابد .بفرمائید منظور شما از مرزهای
غیرقابل عبور در حوزه نظر و بر مبنای فلسفه سیاسی چیست؟ چه کسی یا بهتر بگوئیم چه مالکها
و معیارهائی این مرزها را تعیین میکنند؟
ساسان مسیبی ـ این مرزها را مردمی که این گروهها به ظاهر از سوی آنان و به نام آنان سخن
میگویند و دیگر ایرانیان تعیین میکنند .فلسفه سیاسی و حقوق بشر این حق را به گروهی نمیدهد
که به نام مردم اما در مقابل مردم و خواستههای آنان موجب درگیری و خون ریزی شوند .مردمی
که با وجود همبستگی عمیق اجتماعی (به معنای جامعهشناختی آن) و تجربه تاریخی و هم
سرنوشتی و نیز پارهای تفاوتهای زبانی و مذهبی سدههای زیادی با هم زندگی کرده و پیوندهای
غیرقابل انکاری میانشان برقرار شده و البته غمها و نگرانیهای مشترکی نیز دارند با چه مجوزی
حقوقی و حقوق بشری میتوان حکم به گسست این روابط داد؟ به خونریزی متعاقب آن داد؟
فراموش نکنیم در جریان درگیریهای دهه  51و  21در مناطق کردنشین گروه زیادی از مردم کرد
و دیگر ایرانیان از جای جای ایران (نه در حمایت از حکومت بلکه در دفاع از ایران) در مناطق
کردنشین رو در روی گروههای کمونیست و چپ و قومگرا قرار گرفتند! این برانگیختگی در جریان
ماجرای پیشهوری نیز خود را نشان داده است! آیا اگر این حق برای هر گروهی به رسمیت شناخته
شود که هرگاه خواستهای داشت مثال جدا شدن از کشوری باید آن را پذیرفت! هر آن ممکن است
گروه دیگری خواسته مقابل آن را داشته باشد از نظر فلسفه سیاسی تکلیف چیست؟ این حق برای
کدام گروه به رسمیت شناخته میشود!؟ به نظر میرسد بر مبنای همین تحلیلها باشد که گروه
زیادی از قومگرایان معتدل هرگونه تجزیهطلبی را محکوم میکنند و تنها بر خواستههایی چون
اختیارات محلی بیشتر در مناطق قومی و نیز توجه به ویژگیهای زبانی و فرهنگی قومی تکیه
میکنند .آری اگر توازن فراملی نیروها به گونهای باشد که به تجزیه کشوری یا به هم پیوستن دو یا
چند سرزمین منجر شود امر محالی نیست اما در عالم واقعیت ،نظر و تحلیل فعال چنین شرایطی در
خصوص ایران مطرح نیست! در حال حاضر حتی تحلیلگران اروپایی هم معتقدند که مباحث مربوط
به اقوام ایرانی پاشنه آشیل ایران امروز نیست و این مسئله حتی در بخشهای پژوهشی وابسته به
بخش امنیتی پارلمان اروپا هم طرح شده است! و مبحث استفاده ابزاری از اقوام تنها برای اعمال
فشار بر نظام سیاسی مستقر در ایران کاربرد دارد!
ــ و در پرسش آخر :منظور شما از عبارت «نه مطلوب» در جمله «خلق هر روزه کشورهای جدید نه
ممکن است و نه مطلوب» چیست؟ معیارها و چشماندازهای شما در تعیین این عدم مطلوبیت
کدامند؟
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ساسان مسیبی ـ اگر فلسفه سیاسی را بر مبنای حق فردی تفسیر کنیم هر فردی مختار است که هر
گونه میخواهد بیاندیشد .اما در اینجا توجه به فلسفه سیاسی متوجه روح جمعی آن است .به سخن
دیگر اگر قرار بر پذیرش حقوق بشر است و یکی از ارکان آن حقوق حفظ جان و کرامت آدمی است.
آیا مطلوب است با طرح خواستهای مربوط به گروهی محدود و کوچک زمینه شگلگیری بحرانی
جمعی را فراهم ساخت که در آن جان و مال آدمیان قربانی شود؟ نمونه این نقض حقوق بشر هم
اکنون گاه و بیگاه در برخی رویدادهای مرتبط با فعالیت گروههای قومی خود را نشان میدهد.
کشته شدن یا ترور مخالفان هم قومی که معترض آرای قومگرایان هستند! همچنین این عدم
مطلوبیت بر بیانتهایی آن باز میگردد .اگر مطلوب باشد که کرد در ایران از ایران منتزع شود پس
مطلوب است که اورامی یا گروسی و شاهیندژی یا بادینان و یا گوران هم از کرد جدا شود و اگر
اینها مطلوب باشد آنگاه مطلوب خواهد بود که ژاوه رودیها از اورامان منتزع شوند و البته زازاها از
بادینانها و در نهایت اهالی روستای گلین سنندج هم مطلوب است از ژاوه رود مستقل شوند و اگر
در گلین هم چند اردالنی بود آنها از گلین و الی اخر! آیا این فرایند بر مبنای واقعیات جامعهشناختی
میتواند حادث شود و البته اگر هم روی داد بیخون ریزی روی دهد؟ .گذشته از آنکه در تمام این
مناطق عده زیادی ایرانخواه ساکن هستند و البته آنان هم دارای حقوقی!
پس نه یکدستی قومی وجود دارد که این روند را تایید کند و نه یکدستی مطالبات! یعنی همه یک
گروه قومی هم در یک جبهه قرار نمیگیرند .حد و مرز این تجزیه تا کجا باید پیش رود و کجا
متوقف شود؟ این حد و مرز از چه چیزی ناشی میشود؟ این تحلیل به شکل نظری صرف و بیگانه
از تاریخ منطقه و به دور از واقعیات طرح نمیشود در همان روستایی که نام برده شد یعنی گلین در
ابتدای پس از انقالب بیش از  21تن (برای یک روستا عدد قابل تاملی است!) در مقابل احزاب کرد
کشته شدند!؟ آیا مطلوب است که خواستهای به نام قومی طرح شود در حالی که شمار قابل توجهی
از آن قوم با آن موافق نیستند و آن خواسته در ظاهر تبدیل به معدل مطالبات قومی شود و در پی آن
حمام خون جاری شود.
در نمونه دیگر میتوان به مقابله شاهسونها با جریان شورویگرای پیشهوری اشاره داشت .گفته
میشود که رضاشاه با عشایر چه کرد و چه ستمها روا داشت! پس عشایر باید با اشغال کشور با
بیگانگان همراهی کند اما همین عشایر آگاهتر از گروه زیادی از نخبگان چپ شهری عمل میکند و
به مقابله با عوامال بیگانه برمیخیزد .و البته قربانی بیگانهپرستان هم میشود! شاهسونها نقش
تعیین کنندهای در سرکوب ماجرای فرقه دموکرات آذربایجان داشتند و ...در خوزستان هم به همین
صورت! در جایی که جدا کردن عرب و شوش و شوشتری و دزفولی و عشایر لر غیرممکن است آیا
مطلوب است که این مردمی که پیوندهای خانوداگی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی همه جانبهای
دارند را روی در روی یکدیگر قرار داد؟
بنابراین اگر مبنا حقوق فردی است هر ادعا یا خواستهای محترم است اما لوازم و شرایط و مقدمات
هر خواسته جمعی سخن دیگری است که باید ابعاد آن مورد توجه قرار گیرد .به همین دلیل
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همانگونه که گفتم بر مبنای اعالمیه حقوق بشر و ملحقات بعدی آن در خصوص مبحث اقلیتها (با
تسامح در اینجا اقوام) با توجه به اینکه انتخاب و گزینش یک راهحل متحدالشکل و جهانی برای
چنین موضوع پیچیدهای که در هر کشوری و حتی هر منطقهای شرایط ویژة خود را دارد دشوار
است .،پس شرایط تاریخی ،سیاسی و فرهنگی و اجتماعی جوامع گوناگون در این خصوص باید مورد
توجه باشد.
اگر برمبنای این رویکرد نظری مبتنی برفلسفه سیاسی سخن گفت چه کسی محق است که مبلغ
نفرتزایی قومی و نژادپرستی باشد؟ چه کسی محق است که گروههایی اجتماعی را دعوت به
خونریزی و درگیری قومی و درون قومی کند؟ چه کسی محق است که آرمانهای خود را نماد
آرمانهای جامعه بزرگی قلمداد کند؟ و البته مجاز است مخالفان خود را با نامها و نمادهای مختلف
طرد و حذف و ترور فیزیکی و شخصیتی نماید؟ در مجموع مالحظه میشود در خصوص اقوام ایرانی
مباحث به همان سادگی که قومگرایان مفروض میگیرند قابل طرح نیست و البته شرایط ویژه هر
جامعه در فهم مسائل و سپس در ارایه راهحل در ابعاد گوناگون و پیچیده مسئله باید در کانون توجه
باشد.
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فصل چهارم :جامعه و سیاست در ترازوی ارزش آزادی و فرهنگ انسانی

آزادی ستیزیِ انقالب اسالمی و «آزادیخواهیِ» روشنفکران
مهشید امیرشاهی
آبان 1321
ــ سرکار خانم امیرشاهی قبل از آغاز این بخش از گفتگو ،الزم است شخصاَ از آقای رامین کامران
سپاسگزاری کنم که همت نموده و گزیدههائی از مقاالت ،سخنرانیها ،نقدها و مصاحبههایتان را در
مجموعة «هزار بیشه» گردآورده و منتشر ساختهاند .بویژه متن مصاحبهها و سخنرانیهایتان که
هرچند کوتاه امّا بسیار گویا و روشناند و عمدتاَ حاوی موضعگیریهای قاطعی در مورد مسائل و
حوادث اجتماعی سیاسی ،که امروز هستة اصلی گفتمان سیاسی مخالفین حکومت اسالمی را تشکیل
داده و حول آنها نبردی فکری میان جامعة روشنفکری ایرانی جاری است.
بدین ترتیب شما باید بما حق بدهید که بعنوان یک مجله سیاسی ـ نظری با چشمی براین مجموعه،
بدنبال این باشیم شما را در جایگاه نویسندهای متعهد و روشنفکری با عالئق شدید سیاسی به این
چالش فکری کشانده و در مواضع شما قدری بیشتر غور کنیم:
کمتر کسی است که با مخالفت قاطع و آشتی ناپذیر شما با حکومت اسالمی در ایران آشنا نباشد و
فکر نمیکنم اگر کسی شما را خواهان سرنگونی حکومت اسالمی قلمداد کند ،مرتکب خطا شده
باشد .همچنین کسانی که آثار شما را مطالعه نمودهاند ،از نظرات مخالف شما نسبت به انقالب آنهم
تقریباً با هر انقالبی آگاهند .اگر خطا نکرده باشم در جائی حتا خود را مدافع سرسخت رفرم معرفی
نمودهاید .آیا میتوان تصور نمود ،برچیده شدن بساط حکومت اسالمی و سلطه نظام سیاسی،
فرهنگی ،اخالقی و حقوقی آن از طریق رفرم تحقق پذیر باشد؟
امیر شاهی ـ فرض های اولیة شما برای طرح این سئوال همگی درست است :یعنی من بدون تردید
خواستار سرنگونی حکومت اسالمیم ،با انقالب اصوالً مخالفم و ذاتاً رفرمیستم .با انقالب مخالفم
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چون معتقدم که انقالب برحسب تعریف و به شهادت تاریخ همیشه با شتاب و غالباً با خشونتی
صورت میگیرد که جائی برای تفکر و محلی برای تصحیح اشتباهات باقی نمیگذارد و از آنجا که
من دلم میخواهد به هرکاری که دست میزنم بتوانم مرحله به مرحله در بارهاش فکر کنم و در هر
مرحلهای جبران خبط و خطاهایم را داشته باشم موافق رفرمم .ولی جواب بسیار کوتاه و قاطع به
سئوال شما این است که :خیر ـ برچیدن رژیم مالیی در ملک ما از طریق رفرم میسر نیست .محتمل
است این پاسخ من مغایر با آن مقدمه به نظر بیاید ،بنابراین الزم است که این جواب را مختصری
بسط بدهم:
عرض کردم که اصوالً با انقالب مخالفم ولی به چند استثنای تاریخی هم در این مورد قائلم که همه
در جهت اثبات قانون کلی است .به عنوان مثال برای من انقالب  1772آمریکا که به استقالل آن
سرزمین انجامید قابل تحسین است و یا انقالب  1912ایران که مشروطیت را برای ما به ارمغان
آورد شکوهمند .پافشاری انگل ستان در پیشبرد مقاصد استعماریش در آمریکا ،انقالب آمریکا و بالهت
محمدعلی شاه برای بازگرداندن حکومت مطلقه در ایران ،انقالب مشروطه را باعث شد و افتادن هر
دو حادثه به مجرای انقالبی نه فقط قابل قبول بلکه غیر قابل اجتناب بود و بیشک به خرابیها و
خطرهایش میارزید.
عرض کردم موافق رفرمم اما این حرف به این معنا نیست که من اصالحات را در همة شرایط
ممکن میدانم .چندی پیش (اکتبر  )8111در مقالهای (مندرج در «نیمروز») نوشته بودم که مفاهیمی
از قبیل «خشونت» یا «مسالمت»« ،قیام» یا «مقاومت منفی» خارج از متن مبحث اصلی و به
خودی خود مفاهیمی موجه و یا ناموجه محسوب نمیشود بلکه هر کدام وسیلهای است که فقط در
صورت روشن بودن هدف میتواند بارمنفی یا مثبت بگیرد .اول باید بدانیم به کجا میرویم بعد
راهش را انتخاب کنیم ،نه بالعکس .و اضافه کرده بودم که خطرات رانندگی در جادة کرج گرچه
ممک ن است کمتر از جادة هراز باشد ولی مقصد اگر چالوس است عقل سلیم حکم میکند که رو به
کرج به راه نیفتیم! نقل چند جملة دیگر از آن مقاله تصور میکنم پاسخ کامل را به پرسش شما بدهد
و آن اینکه بنده گرچه ،برخالف گفتة ماکیاول ،معتقد نیستم که هدف وسیله را توجیه میکند اما
قاطعاً براین عقیدهام که هدف وسیله را تعیین میکند .مسالمت پیشه کردن در برابر نظامی که
مسالمت را فقط به حساب درماندگی میگذارد حاصلی ندارد .خشونت به خرج ندادن در مقابل رژیمی
که از پلیدترین و مذمومترین خشونتها علیه مردم استفاده میکند نتیجهای به دست نمیدهد.
اصالحات در چهارچوب حکومتی که تمام دردسرها از چهارچوبش برمی خیزد نمیتواند مفهومی
داشته باشد.
ما پیش از انقالب اسالمی اسماً دارای نظام سلطنتی مشروطه بودیم که رسماً مستبدانه عمل میکرد
و در نتیجه قانون اساسی ما را از محتوا خالی کرده بود و مردم را غیرسیاسی میخواست و بسیاری
گرفتاری های دیگر را موجب شده بود که همگی ناگوار بود ،ولی آن رژیم با مدرنیسم در جنگ نبود
و زن را نیم مرد به شمار نمی آورد و به غذا خوردن و لباس پوشیدن بنده و شما هم کاری نداشت و...
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ما رفرانس و مرجعی مثل قانون اساسی داشتیم که خواستار اجرای صحیحش بودیم پس امکان
تصحیح اوضاع را با اصالحات داشتیم .در زمان اعتراضات گستردة مردم و ضعف آشکار دولت و
دربار ،که نتیجه اش دعوت شاپور بختیار به تشکیل کابینه بود ،این فرصت به ما داده شد ولی قدرش
را ندانستیم چون شیفتة انقالب شده بودیم .جمهوری اسالمی حکومت الهی را به ما تحمیل کرده
است ،از طهارت گرفتن تا خوردن و آشامیدن را تحت نظر دارد ،نه فقط با تجدد دشمن است مروج
سُنتها و تنبیهات وحشیانة هزارههای گذشته است .ما مرجع و رفرانسی در این نظام نداریم ،از بای
بسماهلل تا تای تمتش را غیر قابل قبول میدانیم .بنابراین تصور خالصی از وضع فعلی به هیچ شکل
و صورتی از رفرم و اصالحات ممکن نیست.
ــ در دیدگاه شما در مورد علل وقوع انقالب اسالمی نوعی «بیتوقعی» یا «جا خوردگی» نسبت به
همراهی و شرکت روشنفکران در این انقالب دیده میشود .بنظر میآید ،شما شعارهای اسالمی و
ر هبری مذهبی انقالب را از قبل بدون پایگاه اجتماعی و فکری و بنوعی تحمیل شده به ملت ایران
و روشنفکران میدانید.
حال اگر نخواهیم همة دنباله رویهای روشنفکران و سیاسیون غیرمذهبی و علل همراهی آنها با
انقالب مذهبی و ضد آزادی را به «بیمایگی» یا «عدم احساس مسئولیت» آنها کاهش دهیم ،آیا
میتوان وجوه و عناصر مشترکی در باورها و اندیشههای نیروهای سیاسی ـ روشنفکری در سالهای
قبل از انقالب یافت که موجب گردید همة آنها در کنار یکدیگر و در جبههای علیه نظام گذشته
قرار گیرند؟
امیر شاهی ـ بله وجوه و عناصر مشترک حتماً وجود داشت که به آنها میپردازم .ولی قبالً اجازه
بدهید بگویم که دالئل «بیتوقعی» و «جاخوردگی» من از «روشنفکران» چه بود .سوابق سیاسی
آن ها برای همه کم و بیش روشن بود .به عالوه من بسیاری را از نظر شخصی هم میشناختم و
چون نه آن سوابق سیاسی و نه آن خصوصیات شخصی هیچکدام در خورند انجام کاری کالن نبود
توقع چندانی هم از آنها نداشتم اما الاقل متوقع بودم که به شعارهای خودشان ،حاال هرقدر توخالی
و بیمحتوا ،پایبند بمانند ـ از اینکه نماندند ،بله« ،جاخوردم».
فرمودید شعارها و رهبری تحمیل شده ـ تحمیل شده به این معنی که هیچکدام از آنها نه با
خواست و نه با احتیاج و نه با شرایط زمانی و مکانی کشور ما منطبق نبود ،وگرنه این گروه پایگاه
اجتماعی متأسفانه داشت منتهی این پایگاه کمترین تناسبی با موجی که راه افتاد نداشت ـ و این
نکتهای است که معموالً در تجزیه و تحلیلها از قلم میافتد .من بارها گفتهام و خیال میکنم
محققین جدی هم حاال با من موافق باشند که خمینی در آغاز انقالب موجودی فراموش شده بود.
این روشنفکر ها بودند که به دنبال آخوند راه افتادند و عوام را هم به دنبال خود کشیدند یعنی نقش
واسطه را بازی کردند فقط به این منظور که خود به بازی گرفته شوند.
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برسیم به وجوه مشترک :بیمایگی و بیمسئولیتی مورد اشارة شما اولین وجه اشتراک میان
«روشنفکران» و «مذهبیون» بود .از نظر سیاسی و اجتماعی و از دید وسیعتر گروه معروف به
روشنفکر چپگرای تند بود و گروه اسالمی مذهبی بنیادگرای متعصب ،پس در افراطی بودن هم
بایکدیگر اشتراک داشتند .هر دو گروه ضد آزادی و دمکراسی بودند (با در نظر گرفتن مفهوم درست
این کلمات چنانکه در تاریخ جوامع غرب تجربه شده است نه در حد به کارگرفتن شعاری آنها در
مقام بهانهگیری و عربدهجویی که مایه دست هر دو گروه بوده است) و باالخره در مخالفتشان با
نظام آریامهری هم رأی بودند گرچه این مخالفت از طرف هیچ یک از دو گروه همراه با مقاصد
آزادیخواهانه نبود .اگر بخواهیم از یک نفر اسم ببرم که وجه نکبت مذهبی و عقبماندگی
روشنفکری را یکجا در خود داشت ناگزیرم نام جالل آلاحمد را ذکر کنم.
ــ در مقاله معروفتان در بهمن  57ـ که با عنوان رسای «کسی نیست از بختیار حمایت کند!» در
روزنامة آیندگان منتشر گردید ـ براین حسرت و حیرتید که چرا از میان «روشنفکران متعهد و
مسئول» کسی نیست که با حمایت و پشتیبانی از دکتربختیار در برابر موج انقالب اسالمی ایستادگی
کند.
ممکن است بگوئید خطاب آن روز شما به که بود؟ کدام دسته از روشنفکران در صفوف مخالفین
نظام گذشته میبایست از آنهمه اشتیاق برای برقراری دیکتاتوری پرولتاریا ،حکومتهای «دموکراتیک
خلقی»« ،جامعة بیطبقة توحیدی» ،حکومت «عدل علی» سربرآورده و یا خود را از بند ستیزهجوئی
علیه غرب و ارزشهای استقرار یافته در آنها ،رهانیده و هَمّ خود را بردفاع از آزادی ،تجددطلبی،
دمکراسی و لیبرالیسم قرار دهد؟
چه کسی و کدام جریان هنوز از آنهمه آسیب و انحراف درامان مانده بود و آنقدر قوی ،که بتواند
جریان عظیم اجتماعی بسمت برقراری حکومت اهلل در ایران را متوقف سازد؟
امیر شاهی ـ آن مقاله در حقیقت «آواز قو»ی من بود .حرفهای من در آنجا خطاب به
«روشنفکران» نیست نهیبی و نیشی است به آنها .در سخنان آن روز من بیش از امید ،طعنه و طنز
تلخ نهفته است .من از نوشتن آن مطلب ناگزیر بودم ،چون بیهمزبانی داشت دیوانهام میکرد .در
واقع طرف صحبت من کسانی که در مقاله مورد عتاب من قرار گرفتهاند نبودند ،بلکه مردمی بودند
که جذب گردباد انقالب شده بودند و بدون داشتن فکری روشن یا ارادهای راسخ با کسانی همصدا
بودند که از نخبگانشان میدانستند.
این را حتماً باید در اینجا اضافه کنم که من در آن روزها ،مثل همین امروزی که در خدمت شما
هستم ،به هیچ وجه برای آن ماجرای پرجوش و خروش سرانجامی محتوم نمیدیدم و یا آن جریان
را غیرقابل جلوگیری نمیدانستم .معتقد بودم ،و هستم ،که آن موج فراگیر بیش از آنچه از پایههای
عمیق اجتماعی برخاسته باشد سیلی بیمنطق است که براثر بیمباالتی سراسر جامعة ایران را منقلب
کرده است و همانطور که لحظه به لحظه عظیم و عظیمتر میشود تا همه چیز را بکوبد میتواند
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لحظه به لحظه فروکش کند و باز بیشتر فروکش کند تا فقط گل و الیی از آن برجا بماند که قابل
روفتن باشد.
واکنش هایی که بعد از نوشتن آن مقاله دیدم همه گویا و جالب است و برای ثبت در تاریخ مناسب:
عدة کثیری از همان روشنفکرانی که من هیچگونه زبان مشترکی با آنها نداشتم مرا یا حضوری و
شفاهی و یا با نوشتن مقاالت و رساالت آبکی به باد تمسخر گرفتند و فریاد انقالبیشان را بلندتر
کردند تا صدای تنهای من کمترین طنینی پیدا نکند .چند نفری که بیشتر کک به تنبانشان افتاده
بود ،به سردستگی کسی که خمینی را گاندی ایران خوانده بود ،پنهان از دیگران به سراغم آمدند و از
من خواستند که وقت مالقاتی از آقای بختیار بگیرم و آنها را به او معرفی کنم تا اگر دری به
تختهای خورد و انقالبشان تو زرد از آب درآمد همة پلهای پشت سر را خراب نکرده باشند.
افراطیترها ،اعم از چپگرایان یا اسالمیون ،طبق رسوم سنواتی و ناخجستهشان پیامهای توأم با
دشنام و تهدید برایم فرستادند و البد چون کارهای واجبتر داشتند نوبت به من نرسید .همة این
عکسالعمل ها معنی داشت .همه نشانگر این بود که مدافعین انقالب چقدر متزلزلند و چه اندازه از
عاقبت کار در هراسند.
ــ با نگاه عمیقری به رمان «در حضر» که سالهای انقالب را تصویر نموده ،میتوان دریافت ،مقوله
آزادی ـ آنهم نه تنها در عرصة سیاسی بلکه در همة عرصههای زندگی فردی و اجتماعی ـ برای
شما محک و معیاری بود که به کمک آن انقالب  57و آرمانهای اسالمی آن را مورد سنجش قرار
داده و چون مجموعة آن را ضد آزادی یافتید ،در برابر آن و برعلیه مدافعین انقالب موضع گرفته و
به مقابله پرداختید .آنهم قبل از آنکه حکومت اسالمی بعنوان ثمرة انقالب استقرار یابد.
امّا در همان حال اکثریت قریب به اتفاق روشنفکران و سیاسیون ایران تا انتها با مذهبیون انقالبی و
در به ثمر رساندن انقالب همراهی نمودند .با وجود این بسیاری از همین روشنفکران و سیاسیون،
گذشتة خود را تالش برای آزادی و خود را مبارزین راه آزادی میخوانند! البته مبارزه در راه آزادی در
انحصار هیچکس نیست .امّا معیار آزادیخواهی چیست؟
امیر شاهی ـ برداشت شما از آن اثر من کامالً دقیق است :من همانطور دیدم ،همانطور سنجیدم و در
نتیجه کمر مبارزه با آن رژیم و مدافعان آن رژیم را از روز نخست بستم .این مخالفت و مبارزه تا
امروز هم بیخلل و یک پارچه دوام داشته است .روشنفکران و سیاسیون ،از اعضای حزب ملت ایران
و نهضت آزادی و توده و تمام مشتقاتش بگیرید تا افراد کنفدراسیون و کانون نویسندگان و فیلسوف
و فیلمساز و روزنامه نگار همه فن حریف ،بدون شک در به قدرت رساندن خمینی با همة نیرو
کوشیدند و در به ثمر رساندن انقالب نقش داشتند ولی سهمی که از همة تالشها بردند فقط همان
یک لقمه ای بود که اسالمیون جلوشان انداختند .چون پس از اینکه سر قالب مذهبیون بند شد دیگر
احتیاجی به آنها نبود و دسته دسته از صحنه رانده شدند تا فقط علی ماند و حوضش! این پایان به
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نظر من آنقدر از آغاز آشکار بود که حقیقتاً متحیرم که چگونه خود این حضرات آن را پیش بینی
نکرده بودند ـ چون دریافتش محتاج هوش و ذکاوت چندانی نبود ـ انصاف!
قبالً هم عرض کردم :آزا دیخواهی در به کارگرفتن مکرر کلمة آزادی نیست .معیار آزادیخواهی ،از
دید من ،پایبندی به اصول دمکراسی لیبرال است و این اصول همان مطالبی است که چپگرایان یک
عمر با برچسب «آزادیهای بورژوائی» لجن مالش کردهاند و اسالمیون به آن لقب «بیبندو باری»
دادهاند و به بهانهاش سنگسار میکنند و گردن میزنند.
به هر حال هر وقت هرکس و در هرکجا بگوید که من آزادیخواهم ولی با دمکراسی مخالفم (تکرار
میکنم ،مقصودم دمکراسی غربی است ،نه دمکراسی خلقی و نه دمکراسی اسالمی) حرفش از بیخ و
بن برآب است .برای «خلقیها» ،بسته به فرقههای مختلفشان ،سمبل آزادی گاه لنین بوده استگاه
تروتسکی گاه استالینگاه مائو گاه گوارا گاه کاسترو؛ برای «اسالمیون» ،بسته به امام جمعة روز،
سرور آزادگان گاه حسین بوده است گاه علی گاه محمد گاه خمینی گاه بنالدن! این سمبلها و این
سروران هیچ ارتباطی با آزادی و آزادیخواهی که مد نظر و مقصود عرض بنده است ندارند.
آدم آزاده از تندروی و تعصب بری است .آدم آزاده سرکارش با منطق و خرد است نه با مکتب و
ایدئولوژی .آدم آزاده برای دیگران حق حیات و ابراز وجود قائل است .آدم آزاده آزادیها را به خود و
اعوان و انصارش محدود نمیکند .آدم آزاده به خاطر منافع شخصی و یا پیشبرد مقاصد پیشوا یا
منویات ملوکانه یا ارادة امام برای آزادی اگر و مگر قائل نمیشود و به دست و پای آزادی غل و
زنجیر نمیبندد.
ــ آقای کامران در مقدمة کتاب «هزاربیشه» اقدام شما در حمایت از سلمان رشدی را چنین ارزیابی
میکنند؛ انتشار بیانیه برعلیه فتوای قتل و جمعآوری امضاء در حمایت از نویسندة کتاب «آیههای
شیطانی» از سوی مهشید امیرشاهی و حضور و سخنرانیهای گسترده وی در مجامع بینالمللی در
این رابطه ،گذشته از هدف دفاع از سلمان رشدی و دفاع از آزادی قلم و بیان در ایران ،همچنین به
منظور «شستن دست مردم ایران از یکی از خفتبارترین مانورهای تروریستی حکومت اسالمی و
رساندن صدای آزادیخواهی مردم ایران به گوش جهانیان بود».
صدورفتوای قتل سلمان رشدی توسط آیتاهلل خمینی در نخستین سالهای انقالب صورت گرفت.
یعنی در مقطعی که هن وز انقالب اسالمی و رهبری آن از موج گستردة حمایت مردم برخوردار بود و
براحتی میشد انگشت روی یکسانی مواضع حکومت انقالبی ،رهبر و مردم گذاشت .با وجود این
واقعیت ،در آن لحظات شما چگونه میتوانستید ،در افکار عمومی جهانیان ملت ایران را مخالف این
فتوا و ملتی آزادیخواه معرفی نمائید؟ تا چه میزان دفاعیة شما از ملت ایران و آزادیخواهی آن برای
مجامع مختلف بینالمللی و نزد ملتهای دیگر قابل باور بود؟
امیر شاهی ـ فتوا در اولین سالهای انقالب اسالمی صادر نشد ،در آخرین ماههای عمر خمینی صادر
شد ـ یعنی ده سال پس از استقرار نظام مذهبی و در پایان جنگ ایران و عراق .با این حال حرف
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شما از واقعیت دور نیست که در آن زمان هر ندایی از داخل ایران میرسید در جوامع بینالمللی به
خواست حکومت و خمینی و مردم تعبیر میشد .اما آگاهی به این واقعیت گرچه کار مرا آسان
نمیکرد ،چیزی هم از وظیفهای که من برای خود قائل بودم نمیکاست .فرهنگسازان هیچ کشوری
اکثریت جمعیت آن مرز و بوم را در برنمی گیرند اما در سراسر جهان صدای این فرهنگسازان است
که زبان واقعی ملتها به شمار میآید و در نهایت به حساب آن ملل واریز میشود ـ حتی اگر
بالفاصله این صدا انعکاسی را که باید نیابد.
من در یکی از سخنرانیهایی که در این باره در پاریس ایراد کردم (خیال میکنم متن این سخنرانی
در بخش فرانسة «هزار بیشه» آمده باشد) در بارة صادر کنندة فتوا گفتم :کسی که در طول زندگی
نود سالهاش یاد نگرفته است که افعال معین را در زبان مادریش درست به کار ببرد در آخر عمر
درازش ناگهان به فکر نقد کتاب ادبی افتاده است و گویا جدی هم گرفته شده است! ولی چگونه
چنین موجودی را میتوان نمایندة فرهنگ سرزمینی دانست که خیام و پورسینا و رازی پرورده است
که با سرافرازی و به زیباترین شکل کفر گفتهاند و هموطنانشان آثار آنها را قرن هاست چون ورق
زر میبرند؟ به هرحال اگر انعکاس کم نظیری را که این قبیل گفتهها در نشریات و مجامع جهانی
پیدا کرد بتوان نشانهای از باور دیگران دانست باید گفت که گوش شنوا کم نبود ،به خصوص در
میان صاحب فکران ممالک دیگر .مسئله دولتها البته از مقولة دیگری است.
ــ امروز برخالف آن روز ها تصویری که از ملت ایران در افکار عمومی جهان نقش بسته ،تصویر
ملتی است که خواهان آزادی ،دمکراسی ،صلح و همزیستی مسالمتآمیز با تمام جهان میباشد .چه
عوامل و چه نیروهائی در پدید آمدن و به رسمیت شناخته شدن چنین چهرهای از ملت ایران نقش
داشتهاند؟
امیر شاهی ـ درست است .اینجا موضع گرفتن دولتها ،که قبالً عرض کردم از مقولة دیگری است،
طبعاً در اشاعة این تصویر نقش عمدهای دارد ـ دولتهائی که تا به حال به دالیل اقتصادی و منافع
مادی روابطشان را با جمهوری اسالمی دوستانه یا الاقل غیرخصمانه حفظ کرده بودند و حاال دارند
از آن رژیم فاصله می گیرند .سوای آن به نظر من دو دلیل اصلی برای این تغییر وجود دارد :یکی
ضعف حکومت دینی ایران که به مرحلة بحرانی رسیده است ،و دیگر بلند شدن فریاد ایرانیان ازداخل
و خارج ـ به خصوص در داخل و به خصوص از دانشجویان.
دو حادثة جهانی هم به ایجاد چنین فضائی دامن زده است :اولی فروریختن دیوار برلین که سرسلسلة
حوادثی بود که به فروپاشی بلوک شرق انجامید و حال و هوای دنیا را به کلی عوض کرد به طوری
که امروز نه دیگر دشمنی صریح با دمکراسی از طرف مبلغین کمونیسم میسر است و نه به بهانة
افتادن دنیای سوم به دامن کمونیسم از طرف دنیای غرب موجه :دومی هم ماجرای  11سپتامبر و
جنگ عمومی برعلیه اعمال تروریستی و آگاهی نسبی به این امر که ملت ایران حسابش به کلی از
دولت فعلی ایران جداست.
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ــ بسیاری از جریانهای روشنفکری در غرب با همصدائی با برخی از روشنفکران ایرانی پیدایش
«جنبش اصالحات» و جریان دوم خرداد و مواضع و تالشهای دولت «اصالح طلب» خاتمی را
موجب اعادة حیثیت و بازگشت چهرة مثبت مردم ایران میدانند .نظر شما در این رابطه چیست؟
امیر شاهی ـ مردم ایران؟ به هیچ وجه! کارهای این آقایان چه ارتباطی با مردم ایران دارد؟
تالشهای حکومت سیدمحمد خاتمی ،چه اصالح طلب بخوانیدش چه دو خردادی و چه به نامی
دیگر ،فقط و فقط هدفش اعادة حیثیت به نظام بیآبروی موجود در ایران و هیئت حاکمة رژیم
رسوای اسالمی بوده است و بس افق دید کسانی که از حکومت خاتمی دفاع کردهاند و میکنند (اعم
از ساکنین خارج و داخل) از چارچوب نظام اسالمی فراتر نمیرود .و جوهر و چکیدة حرفها و
خواست هاشان این است که وضعیت به همین مهر و نشان بماند به این امید که به آنها هم از این
نمد کالهی برسد ـ یعنی همان امیدی که سیاسیون و روشنفکران در ابتدای انقالب داشتند .من
شخصاً در هیچ گفتار و کردار آنها نشانهای دال براینکه در فکر مردم ایران و آیندة ایران هستند
ندیدهام.
آن دسته از ایرانی هائی که امروز برای محمد خاتمی پستان به تنور میچسبانند همانهائی هستند
که در ابتدا برای روحاهلل خمینی سینه زدند ،بعد پشت هاشمی رفسنجانی نماز خواندند و بدبختی این
است که از همین امروز خودشان را برای پستان به تنور چسباندن و سینه زدن و پس نمازی کردن
جانشین خاتمی آماده میکنند .واقعاً مایه تأسف است .من نمیتوانم تصور کنم که ممکن است
گروهی همان اشتباهات فاجعه بار را در طول بیست و اندی سال ،البته با شدت و ضعف ،هر چند به
چند سال تکرار کند و داعیة دادن رهنمودهای سیاسی هم داشته باشد .ممکن است اسم این کارها
تالش معاش باشد ولی به تحقیق بارقهای از وجدان و شعور سیاسی در آن نیست.
ــ احتماالً مطلعید که در مراسم بزرگداشت احمد محمود ،عطااهلل مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد بر سر
مزار این نویسنده حضور یافته و در برابر ناباوری و خشم نویسندگان مستقل در مدح احمد محمود به
سخنرانی پرداخت.
از دیدگاه تنی چند از صاحبان قلم در ایران ،این حرکت مهاجرانی در حقیقت ژستی است برای فراهم
آوردن زمینه حمایت وسیع روشنفکری و صاحبان قلم از وی در صورت کاندید شدنش برای پُست
ریاست جمهوری بعد از سید محمد خاتمی.
نظر شما در مورد این دیدگاه چیست؟
امیر شاهی ـ بله اطالع دارم و اولین واکنشم بعد از شنیدن خبر این بود که طفلک احمد محمود
یکبار به بیماری آسم درگذشت و بار دیگر با نوحه خوانی مهاجرانی تلف شد.
احمد محمود ،به استناد نامههائی که خطاب به من در طول این سالها نوشته است( ،و تاریخ نگارش
بسیاری از آنها مصادف است با دوران وزارت ارشاد همین مهاجرانی) ،همیشه با مشکالت بیحد و
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حصر سانسور و گرانی کاغذ و نداشتن جواز چاپ روبه رو بوده است .دلخونی او از اوضاع در تمام این
نامهها آشکار است.
ولی این وزیر اسبق سوراخ دعا را خوب پیدا کرده است .در همان زمانی که احمد محمودها از
مشکالت کاغذ و سانسور و جواز چاپ مینالیدند وزارتخانة زیر نظر او کاغذ سوبسید دار با بار و
خروار به «خودی» ها و «قابل خرید»ها میداد و نوشتههای آبکی همگی را با سالم و صلوات
منتشر میساخت تا «روشنفکر» و «هنرمند» اسالمی بتراشد و صله و جایزه میان قلم بدستان
گداصفت و جاهطلب تُخس میکرد تا بازار وزارتش را گرم نگه دارند ـ و دیدیم که نگه داشتند .و
امروز که کبّاده ریاست جمهور آینده را میکشد باز به همان روش رو آورده است ـ دهن آنهائی را
شیرین میکند که در گذشته هم چشته خور شدهاند و برای نان و آب و خانه و ماشین بدنبالش
موس موس میکنند و برای کسانی که امروز متاسفانه به زیر خاک خفتهاند و دستشان از دنیا کوتاه
است حلوا پخش میکند( .قبل از احمد محمد ،مورد فریدون مشیری را هم دیدیم که به شهادت
دوستانش حتی از تلفن کردن به وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز انتشار کتابهایش اکراه داشت).
شنیدهام که یکی از نویسندگان مورد مهر و مورد استفادة وزیر اسبق ارشاد ،که از کنفرانس برلین به
این طرف دچار بیماری خود گنده بینی وخیمی هم شده ،برای دیگر نویسندگان نسخه صادرکرده
است که حضور مهاجرانی را در مجلس سوگواری احمد محمود ابداً به دید سیاسی نگاه نکنند! ولی
بدون شک برآن قلم زن دراز نفس گنده گو هم مثل بقیه روشن است که خود حاجی مقاصد سیاسی
دارد .مهاجرانی مراحلی را که خاتمی طی کرد میخواهد طی کند .فراموش نکنیم که خاتمی را هم
همین «روشنفکران» خود فروخته تقویت کردند ،که او هم قبل از رسیدن به ریاست جمهوری وزیر
ارشاد رفسنجانی بود .ظاهراً این وزارتخانه که مشتری برای ارشاد کردن گیرش نمیآید ،داوطلب
مرشد شدن فراوان در دلش میپرورد!
فرانسویان ضربالمثلی دارند که میگوید :متدهای آزموده و موفق را چون تیمهای برنده نمیبایست
عوض کرد ـ مهاجرانی هم دلیلی ندارد که پس از تجربة خوش گذشته راه و روشش را عوض کند.
امّا فرانسویان یک اصل حقوقی پابرج ا هم دارند که بد نیست آقای مهاجرانی از آن با خبر باشد ـ من
این اصل را از پدرم که در سرزمین تبعید امروز من حقوق خوانده بود یادگرفتهام ـ و آن اصل این
است که :قاتل از مقتول ارث نمیبرد .من امیدوارم خشمی که میفرمائید نویسندگان مستقل از این
واقعه نشان دادهاند (من با خوشوقتی تمام شاهد یک موردش بودهام) هرچه بلندتر و رساتر ابراز شود
و تعداد آن ها هم هرچه بیشتر باشد تا نگذارند مرده ریگ نویسندگان آزاده از گلوی جالدان آزادی
بیان و قلم پائین برود.
ــ هیچ تردیدی نیست که آقای مهاجرانی و اطرافیانشان بخوبی میدانند ،دوستی و حمایت از اهل
قلم و دفاع از آزادی قلم و بیان همواره یکی از مهمترین معیارهای مشروعیت حکومتها و دولتها
نزد ایرانیان بوده و هست ،امّا مشروط برآنکه حمایت از گروهی به منظور سرکوب و ساکت نمودن

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

566

گروه دیگر نباشد .و این درست همان هدفی است که دیدگاه فوق به مهاجرانی و حامیان آشکار و
پنهان وی نسبت میدهد.
با توجه باینکه شما بخوبی در جریان دفاع شدید عطااهلل مهاجرانی از «فتوای قتل» سلمان رشدی
توسط آیتاهلل خمینی بوده و ناسزاگوئیهای بسیاری از سوی وی نسبت به شما بدلیل دفاعتان از
سلمان رشدی در آن مقطع صورت گرفت و اگر اشتباه نکنم بدنبال این حادثه بود که شما از سوی
جمهوری اسالمی ممنوعالقلم اعالم شدید؛ آیا فکر میکنید تردید برخی از نویسندگان و هنرمندان
در رفتار امروز این شخص با استناد به آن گذشته بر حق باشد؟
امیرشاهی ـ برای مهاجرانی و امثال او آزادی قلم و بیان یعنی آزادی هتاکی برای خود آنها و اجبار
سکوت برای دیگران .این افراد هرگز در پی دفاع از این اصول نبودهاند .خود این شخص که چند
صد صفحه سیاه کرده است برای اینکه ثابت کند قتل یک نویسنده ،فقط به دلیل نوشتن یک کتاب،
واجب است در مقامی نیست که راجع به آزادی بیان فضولی کند .استفادهای که این مرد از
روشنفکران میکند نسخة بدل استفادهای است که خمینی و رفسنجانی و خاتمی به درجات کردند.
فقط اولی گرفت و مزدی نداد باقی مختصر انعامی دادهاند .اراذل روشنفکران هم که نه شعور سیاسی
دارند و نه مناعت اخالقی مثل طالب مفتخور منتظرند ولیمهای حاضر شود که به سر سفره بشتابند
و همانجا صیغة عقد یکی از این اسالمیها را با ملت ایران بخوانند.
خالصه اینکه مهاجرانی و هم پالکیهایش فقط در فکر جمع آوری مَرَده از میان قلم به دستانند و به
سبک گانگسترها برای خودشان دستجات مافیائی درست میکنند ـ آن هم با صرف پول و امکاناتی
که از ملک ما و مردم ما دزدیدهاند .وظیفة ابواب جمعی این است که به وقت لزوم و به دستور پدر
خوانده سینه سپر کنند و یا غداره بکشد .این نوع روشنفکر سوای آنکه همه جا مبلّغ و مدافع منافع
مافیائی این آقایان است و مطیع و مطاع اوامرشان ،خاصیت دیگری هم دارد و آن اینکه به زعم
گردانندگان جمهوری اسالمی وجودش دهن کجی و سرکوفتی است به نویسندگان و صاحبان قلمی
که هرگز به خاطر نان یا نام حاضر نمیشوند بر بیآبروئیهای اعضای مافیای آخوندی پرده بکشند.
«بچههای خوب» جایزه میگیرند ،کمک مالی دریافت میکنند ،سفر به خارج دارند ،در کنفرانسها
شرکت میکنند ،به نمایندگان رسانههای خارجی معرفی میشوند ،صاحب نام و کتابند .در حالی که
«بچههای بد» محکوم به سکوتند ،گمنام میمانند ،در تلخی تبعید درونی و تنگدستی تبعید بیرونی
به سر میبرند.
در مورد زبان درازیهائی که این مردک بیسروپا در بارة من کرده بود باید عرض کنم که نتیجهاش
ـ البته اگر من در آن ملک اسالمزدة بیقانون میبودم ـ میتوانست سنگسار شدن باشد نه
ممنوعالقلم بودن .افتخار ممنوعالقلم بودن را من از نخستین روز برپائی جمهوری اسالمی داشتهام و
حاال سالهاست که از طرف آن رژیم ممنوعاالسمم که حتی افتخار بزرگتری است .اجازه بفرمائید به
این مقوله بیش از این نپردازم و برای اینکه به سئوال شما کامل جواب گفته باشم فقط اضافه کنم
که نویسندگان و هنرمندانی که به شرافت روشنفکری اعتقاد دارند نه فقط محقّند بلکه موظفند که از
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گسترده شدن دام تزویر و ریای موجوداتی مثل مهاجرانی ،که فقط در انتظار مرگ صاحب قلمانند تا
عزای قلم را بگیرند و قیمه پلواش را بخورند ،جلوگیری به عمل آورند و هر آن کس که شرافت
روشنفکری را به این حضرات میفروشد از صفوفشان برانند.
این کوششهائی که برای خرید روشنفکران صورت میگیرد و معموالً به بهای نازل هم انجام
میپذیرد نشان میدهد که اسالمیها بهتر از خود این روشنفکران خود فروخته به ارزش اجتماعی
روشنفکری واقفند و در صدند تا از خطری که این گروه میتواند برایشان ایجاد کند احتراز کنند.
کاش خود این افراد به این نکته پی میبردند که اگر جوی استقالل فکری میداشتند خود آدمی
بودند و امکاناتی داشتند.
ــ امروز بطور گستردهای سخن از قرار گرفتن ملت ایران در یک نقطه عطف تاریخی است و همة
مطالبات و قدرت مبارزة این ملت برمحور آزادیخواهی ،رشد ،توسعه و ترقی ارزیابی میگردد .چنین
بنظر میرسد پس از گذشت یک قرن از جنبش مشروطه ،بار دیگر جنبشی با همان مضمون در حال
برآمدن است و نظر شما در خصوص چنین دیدگاهی چیست؟
امیر شاهی ـ من کامالً با این دید موافقم .به نظر من هم چنین میرسد که نسل جوان ایران دقیقاً
خواهان برقراری یک دمکراسی لیبرال در ایران است که جوهر اصلی مشروطهخواهی بود .نسل
جوان که تصور میرفت ،یا الاقل حکومت اسالمی تمام همّش را به کار گرفت ،که از گذشتهاش
چیزی نداند .آنچه این باور را در من تقویت کرده است شعارهای دانشجویان است که هر وقت
توانستهاند ابراز وجودی بکنند در بزرگداشت مصدق ،که برحق سمبل دمکراسی لیبرال در ایران
ماست ،صدا را بلند کردهاند ،و هر جا که توانستهاند تصاویر و عکسهای او را باال بردهاند.
مردم ایران از شعارهای ضد دمکراسی چپگرایان به کلی بریدهاند .و همانطور که گفتید ،پس از
گذشت یک قرن ،که طی آن هم طعم خودکامگی سلطنتی را چشیدهاند و هم مزة تامگرائی مذهبی
را ،امروز به ایده آل دمکراسی لیبرال بازگشتهاند .از نظر من راه درست همین است و امیدوارم که
تقویت شود.
ــ از رویکرد نسل جوان ایرانی به دمکراسی لیبرال سخن گفتید و از اینکه به نظر شما «مصدق
برحق سمبل دمکراسی لیبرال در ایران» است .امّا همین نسل به سختی میتواند فراموش کند که
بجز تنی اندک چون دکتر بختیار ،عمدة وارثان و یاران دکتر مصدق از فرط ستیز با حکومت پهلوی
و با درکی بسیار ناقص و ایستا از «منافع» ایران و «استقالل» کشور بازتاب و تحقق آرمانهای خود
را در ان قالب اسالمی دیدند .حضور گستردة بسیاری از سران جبهة ملی و حزب ملت ایران در
صفوف انقالب و همکاری آنها با انقالبیون در استقرار حکومت اسالمی ،شکستن آخرین مقاومتها
و جذب نیرو ها به جبهه قدرت حاکم یا حداقل تزلزل و سکوت بسیاری از روشنفکران در مقابل
حکومت جدید بسیار پراهمیت و تعیین کننده بود .آیا فکر نمیکنید شما اندکی مجموعة این نیروها
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را که خود را نیروهای ملی مینمامند ـ در مقایسه با مارکسیستها ،مذهبیون و جریانهای طرفدار
نظام سلطنت ـ از نقدهای صریح و گزندة خود برکنار داشته و اهمیت نقش و سهم آنها را در به ثمر
رسیدن انقالب و استقرار حکومت اسالمی کمرنگ دیدهاید؟
امیر شاهی ـ راستش خردهای که معموالً از من گرفته میشود در این جهت است که چرا من از این
نیروها چنین بیمهابا انتقاد میکنم ولی از آنجا که این خرده گیریها غالباً از طرف کسانی است که
به ضرورت فعالیتهای سیاسی با من هم بند بودهاند و اکثراً ایرادها به صورت غیظ و غضب زیر لبی
ابراز میشود و بروزاتی شبیه قهر کودکانه دارد من هیچکدام را جدی نگرفتهام .پس جواب به این
سئوال شما یک «خیر» کوتاه و قاطع است .میدانم که شما هم کتابهای مرا خواندهاید و هم
موضعگیریهای سیاسیم را تعقیب کردهاید ـ بنابراین طرح این سئوال را برای روشن شدن ذهن
آنهائی که این دو کار نکردهاند مفید میبینم.
به کتاب «در حضر» من اشاره داشتید .در آن کتاب مسخرهترین و حقیرترین و فرصتطلبترین
تصاویر من از افرادی چون سنجابی و بازرگان و فروهر .تصاویر مسخره و حقیر و فرصتطلب
پادوهای این آقایان هم در سراسر اثر آمده است .در کتاب «در سفر» لبة تیز انتقاد من بیشتر از هر
قوم و قبیلة دیگری متوجه شاخة تبعیدی این گروه بوده است .یکی از ارضا کنندهترین توصیفهائی
که من در بارة این دو کتابم شنیدم ـ به خصوص از کسانی که با من اتفاق نظر سیاسی نداشتند ـ
این بود که راه انتقاد از دسته و گروه «همبند و همافق» را من بروی دیگران گشودم ـ آن هم در
داغا داغ ماجرا نه پس از افتادن آبها از آسیابها ،حتی شخص شاپور بختیار (با تمام ارادتی که به او
داشتم و با اینکه اعتقاد راسخ دارم که نام او به عنوان تنها کسی که در آن دوران پر آشوب با
سربلندی و دلیری و به دالیل درست و موجه در مقابل خمینی و مذهبیون ایستاد در تاریخ ما ثبت
خواهد شد) نیز از انتقاد در امان نمانده است .مقصودم فقط نیش قلم و اشارات پر طنز در متن کتاب
نیست که به او مربوط میشود ،در جائی هم که بسیاری فکر کردهاند تعریف و تحسین مطلق از او
شده است فقط به این دلیل است که تاریخ را درست نمیشناسند و فیالمثل نمیدانند که نقل قولی
که من از «توسیدید» در آغاز فصل «خان» کردهام در وصف کسی است«( ،نیکیاس») ،که گرچه
انسان نیکی است ولی سردار خوبی نیست .تصدیق میفرمائید که ناآگاهی دیگران کناه من نیست.
در «هزار بیشه» هم خوانندگان مالحظه میکنند که من در مصاحبهای مورد مؤاخذه قرار گرفتهام
که چرا به پروپای این گروه پیچیدهام و جوابهای مرا هم به این چرا قطعاً میبینند ،بنابراین دیگر
در اینجا نقلشان نمیکنم.
این تا آنجائی که به من و نظرات قبالً مطرح شدة من مربوط میشد ،اما مقدمة این سئوال شما هم
نیاز به جواب دارد:
اوالً من امیدوارم که نسل جوان به طور اعم نه خدمت و دریادلی مبارزان را از یاد ببرد و خیانت و
بزدلی تسلیم شدگان را .البته که این نسل نمیبایست هیچ نکتهای را فراموش کند ـ نه فقط برای
پاداش دادن به اولیها و تنبیه دومیها بلکه بیشتر به این دلیل که برای احتراز از تکرار اشتباهات
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گذشته و ساختن آیندهای روشن ،داشتن حافظة تاریخی جزو واجبات است .من این حرف را چه بس
بارها که تکرار کردهام.
ثانیاً میراث مصدق میراث والدین نیست که منحصراً به فرزندان برسد .میراثی است سیاسی که
هرکس به آن معتقد و وفادار باشد بر آن حقی دارد .از میان کسانی که با او در زمان حیاتش
همکاری کرده بودند ،به هیچ وجه همه در این تقسیمبندی نمیگنجند ـ بختیار و صدیقی را میتوان
خلف به حساب آورد و شاید چند نفر دیگر را (به رفتار ناهنجار سرکردگان حزب ملت ایران و نهضت
آزادی هم قبالً اشاره کردهام).
ثالثا ً آنهائی از سران جبهة ملی که مد نظر شما هستند و مورد حملة من در آثارم ،اساساً از سیاست
چندان به دور افتاده بودند که فقط همگی میخواستند در خانهشان بنشینند و وجیهالمله باشند نه چیز
دیگری ،ولی انصاف حکم میکند که در اینجا بگویم این نظام آریامهری بود که ملیون را
برنمیتافت ،فعالیت سیاسی بازماندگان این جبههها و احزاب در سالهای قبل از انقالب از حد
عیبجویی و غرغرهای محفلی از رژیم پهلوی پیشتر نمیرفت و امکان عرض اندام نداشت .در
واقع هیچ انتقادی امکان عرض اندام داشت و به گمان من همین کمبود در دوران شاه بزرگترین
عامل برای گرم کردن بازار چریکبازی و مجاهدبازی و مسلمان بازی شد.
ــ پس از استقرار حکومت اسالمی که در اصل بازتاب شکست طبقة سیاسی کشور ـ چه صاحبان
قدرت و چه نیروهای خارج از حیطة آن ـ بود ،ما شاهد بازنگریهای عمیق و گستردهای از سوی
بخشهای قابل توجهای از نیروهای مذهبی ،مارکسیستی و طرفداران نظام سلطنتی هستیم .طرد
روشهای سیاسی گذشته ،نقد دستگاه فکری سابق و بریدن از پایگاهها و سازمانهای سیاسی سُنتی
پروسهای است که از همان آغاز سالهای نخستین حکومت اسالمی در میان نیروهای یاد شده آغاز
و همچنان ادامه دارد .حلقه مشترک این مجموعه شناسائی سهم خود در برآمدن حکومت اسالمی و
یافتن ریشههای انقالب در انحرافات اساسی خود است.
امّا چنین تعمق مسئوالنهای نسبت به گذشته و انقالب از سوی نیروهای موسوم به «ملی ـ
مصدقی» کمتر دیده میشود (با اغماض براینکه شاخهای از آنها به مقتضای زمانه و با هدف
نزدیکی به قطب قدرت ترجیح دادند خود را ملی ـ مذهبی بنامند) .نه خطائی در روش و نه انحطاطی
در تفکر! گوئی برای آنها دوران مصدق نقطه عروج و کودتای  82مرداد مجوزی برکینخواهی تا
رفتن به مرز تباهی خود و کشور در همپیمانی با نیروهای ویرانگر جمهوری اسالمی است.
آیا فکر نمیکنید ،تنها نگاه به دوران مصدق و یا کودتای  82مرداد برای مشروعیت و حقانیت دائمی
این نیروها کافی نیست؟ آیا نگاه محدود این نیروها ،مانع از نگاه عمیقتر و منصفانهتر این جریان به
سوابق نزدیکترش در حوادثی نظیر خرداد  48و انقالب  57نگشته است؟
امیر شاهی ـ جواب این بخش را از قسمت مقدماتی آن آغاز میکنم تا به انتهای سئوال برسم.
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ببینید ،بعد از انقالب بعضی از مذهبیون یا مارکسیستها از احزاب یا فرقههائی که به آنها تمایل یا
تعلق داشتند انتقاد کردهاند و ایدئولوژی این فرق و احزاب را به نقد کشیدهاند .مذهبیون به این نتیجه
رسیدهاند که اختالط دین و دولت کار ناپسندیدهای است و مارکسیستها به این نتیجه که
دیکتاتوری پرولتاریا چیز مذمومی .یعنی هر دو گروه به الئیسیته و دمکراسی ،که سرلوحة فکری
لیبرالیسم است ،نزدیک شدهاند و بر اساس این افکار از گذشتة خود انتقاد کردهاند .دمکراتهای
لیبرال از کدام بخش فکریشان انتقاد کنند؟ و به اتکای کدام فکر دیگر؟ از اینکه الئیک بودهاند و
دمکرات؟ ولی اگر مقصودتان انتقاد از افرادی است که از این خط فکری منحرف شدهاند و یا
سیاستی نادرست در پیش گرفتهاند و به قیمت مصالح ملی به حفظ بیضة اسالم کمر بستهاند البته
من با شما موافقم که این انتقاد باید بشود و همانطور که در پاسخ پرسش دیگر شما عرض کردم من
به نوبة خود این کار را کردهام و از این پس هم خواهم کرد .هرکس دیگری هم که چنین بکند شاد
خواهم شد .در ضمن من با «طرفداران نظام سلطنت» که به عنوان گروهی از گروهها از آن نام
بردهاید مشکل دارم ،چون این دسته در گذشته حزب و فرقهای نداشته است تا حاال به سبک و
سنگین کردنش بنشیند ـ جز احزاب فرمایشی بیست سالة آخر دوران محمد رضا شاه که من ندیدهام
کسی به حالجی آنها بپردازد ـ از فرمایشی بودنشان شکایتی داشته باشد و یا تک حزبی کردن
مملکت را نادرست بداند .انتقادهائی که در این زمینه شده است به جای آنکه روش استبدادی
سلطنت را هدف بگیرد غالباً فقط به اشاراتی به «اشتباهات اعلیحضرت» ختم میشود .بقیه هم همه
از خدمات پادشاهان پهلوی سخن میگویند در صورتی که آن «خدمات» فقط به یمن دیکتاتوری و
آزادی کشی ممکن شد و به اعتقاد من اگر امروز هم کسی بخواهد با توسل جستن به همان روشها
از این قبیل خدمات عرضه کند باید به نام آزادیخواهی جلویش ایستاد« .طرفداران نظام سلطنت»
برای من معنایش فقط این است که جمعی این قالب حکومتی را مثالً به شکل دیگری که جمهوری
است ترجیح میدهند( .در صورت فراهم آمدن اسباب دمکراسی و الئیسیته و آزادیهای فردی ،به
دالئل تاریخی و جغرافیائی ،بنده هم از این قومم ولی بالفاصله اضافه میکنم که انتخاب این قالب
در مقام مقایسه با محتوای نظام سیاسی امری است فرعی).
در مورد «ملی ـ مذهبی» ها دو نکته را باید بگویم .یکی اینکه من شخصاً هیچ فرصتی را از دست
ندادهام که از رسوائی هاشان حرف بزنم و نکتة دوم اینکه این گروه در گذشته بیش از آنکه نزدیک به
افکار مصدق باشد از پیروان اعتقادات بازرگان بود و حاال هم از همفکران یزدی است .بعد از انقالب
از «ملی» بودنشان بوئی به مشام من نمیرسد اما تا دلتان بخواهد گند مذهبی بودنشان بلند است .از
نشریاتی که خود را زبان اوپوزیسیون میخوانند بپرسید که چرا تا یکی از این خدمتگزاران انقالب از
طرف رژیم اسالمی مورد بیمهری قرار میگیرد وکیل مدافع این افراد میشوند و آنها را شهید راه
حقطلبی معرفی میکنند! یکی از اینها دفاع از این اشخاص و حتی السیدنش را با خاتمی زبلی
سیاسی میدانست!
دوران مصدق ،اگر منصفانه قضاوت کنیم ،از ادوار کم نظیر و معتبر تاریخ ماست و شخص مصدق،
هرگاه وطنی قدرشناس داشته باشیم ،به «پانتئون» تاریخ ما تعلق دارد (بر سر در پانتئون ،که
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گورستان نامداران فرانسه است ،نوشتهاند« :تقدیم به بزرگ مردان از طرف وطنی قدرشناس») .اما
طبیعی است که نه آن دوران پایان تاریخ ما و نه آن بزرگوار همة تاریخ ماست .در مورد کینه به
ماجرای  82مرداد هم باید مؤکداً بگویم که آتشش را هیچ گروهی بیش از شاهاللهیهای جدید و
قدیم زنده مشتعل نگه نداشته است.
در هر حال به گمان من رسیدن به واقعیت الزمهاش مبالغه در بارة فضائل دوران مصدق و یا از
خاطر زدودن رذایل  82مرداد نیست .پس قاطعاً براین عقیدهام که هرقدر تحقیق تاریخی بیطرفانه و
تجزیه و تحلیل اجتماعی منتقدانه از این هر دو شود بدون هیچ شک و تردید آموزنده خواهد بود.
ــ خانم امیر شاهی شما پایگاه اجتماعی نیروهای طرفدار آزادی ،جامعهای مدرن و دمکراتیک را
چگونه ارزیابی میکنید و شانس موفقیت این نیروها را در نبرد علیه سنتگرائی مذهبی و جهان
سومی به چه میزان ارزیابی میکنید؟
امیر شاهی ـ پایگاه اجتماعی این نیروها به گمان من همان طبقة متوسطی است که از اول قرن
گذشته میالدی در ایران شکل گرفته است ـ یعنی طبقة شهر نشین تحصیل کرده ـ که میخواهد به
طرف لیبرالیسم و دمکراسی برود .این گرایش سیاسی خوشبختانه در بین تودة مردم هم بیش از
پیش دیده میشود .اقبال موفقیت این راه سیاسی را من شخصاً زیاد میبینم ولی اگر شانس پیروزی
آن ناچیز هم میبود باز میگفتم که راه همین است و تا آنجا که میسر است میبایست به یاریش
شتافت و تقویتش کرد .چون جستن و ارائة راه سیاسی درست و معقول برای آیندة کشور از مقولة
شرکت در میدان اسب دوانی نیست که آ دمی به فکر هیچ چیز جز برد و باخت آخرش نباشد .بسیاری
از کسانی که امروز قال و قیل سیاسی به راه انداختهاند و مقاله و مطلب سیاسی عرضه میکنند
متأسفانه فقط در حال شرطبندی بر روی اسب برندهاند ـ چه مدافعین دو خرداد چه فراموشکاران 82
مرداد.
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فصل چهارم :جامعه و سیاست در ترازوی ارزش آزادی و فرهنگ انسانی

گُورِ آزادیِ زنان در انقالب اسالمی و حکومت دینی
مهشید امیرشاهی
دی 1321
ــ سرکار خانم امیرشاهی ،از نظر ما بررسی ماهیت انقالب اسالمی و ماهیت اندیشه حاکم برآن
بدون توجه به مفهوم مقابل آن یعنی آزادیخواهی و ترقیخواهی مقدور نیست .ادعای آزادی و ترقی
خواهی نیز بدون توجه به مسئله زنان اگر از مقولة شیادی سیاسی نباشد ،مسلماً برخاسته از ضعف
معرفتی و عدم درک مقوالت فوق است .پس از این مقدمة طوالنی ،امّا باید بگویم که بسیار
خرسندم که امسال موضوع انقالب از زاویة مسئله زنان را با بانوئی در میان میگذارم که بدلیل
کارآمد بودنش در عرصة فراخ کارهای خود به حق (بازهم با یاری گرفتن از کالم آقای رامین
کامران) به اعتبار زنان ایرانی و جنبش استقاللطلبانه ،تساویطلبانه و آزادیخواهانه آنان بسیار مدد
رسانده است.
گفتگوی ما با شما به مناسبت روزهائی است که  85سال پیشش دستاوردهای حقوقی زنان زیر پای
انقالب اسالمی لگدمال میشد ،در  41سال قبل از آن حق رأی ،حق انتخاب شدن و انتخاب کردن،
قانوناً برای زنان به رسمیت شناخته میشد و در شصت و هفت سال پیش از این روزها ،زنجیر پیچه
و چادر و چاقچور از دست و پای زن ایرانی باز میشد و بقول ایرج میرزا «حجاب این سد باب
معرفت» از سر زن برداشته میشد.
نخستین پرسش آنکه نظر این بانوی گرامی در مورد این همه فراز و نشیب و این روزهای سرنوشت
ساز چیست؟ سهم خود ما در پدیدار شدن و برآمدن این روزها و حوادث آنها چه بوده است؟
امیرشاهی ـ سهم زنان در یک مورد ،اساسی و چشمگیر است و آن قابلیتی است که زنها ،در تمام
زمینهها و میدانهائی که در آنها امکان عرض اندام داشتهاند ،از خود بروز دادهاند ـ در تمام شئون
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اجتماعی و حرفهای این قابلیت محسوس است .امّا در رفع و دفع موانع اولیه باید عرض کنم که،
سهم زنان محدود بوده است به فعالیت عدة معدودی در پشتیبانی از مشروطیت و در زمینة تعلیم و
تربیت دختران .دلیل این محدودیت هم روشن است :نخستین قدمهائی که برای شرکت دادن زنان
در مسائل اجتما عی برداشته شد ،در صدر مشروطیت بود و بیشتر زنان ما در آن دوران نه فقط به
حقوق خود آشنا نبودند ،حتی امکان خواندن یا تعقیب مقاالت و مطالبی را که به طور اعم در زمینة
تحوالت اجتماعی و به طور اخص در بارة خود آنها به بحث گذاشته میشد نداشتند چه برسد به
اینکه از خود زبان و قلمی داشته باشند تا در پی احقاق حقی باشند.
بنابراین منصفانه باید گفت که در آغاز این مردان ما ،و به خصوص شاعران ما ،بودند که در صدد
رفع تبعیض از زنان برآمدند و آن ها را به برداشتن پیچیه و روبنده و ظاهر شدن در مجامع و شرکت
کردن در فعالیتهای اجتم اعی دعوت و تشویق کردند .از شاعران الزم بود به طور مشخص و مجزا
حرف بزنم چون همانطور که میدانید ما در سرزمین خودمان هروقت خواستهایم فکری را در ذهنها
بنشانیم و در دلها جا بدهیم از کالم شعری کمک گرفتهایم.
در دوران سلطنت خاندان پهلوی ،زنان بدون شک به آزادیهای بیشتر و گستردهتری دست یافتند.
امّا این آزادیها هم( ،که از الگوی دنیای غرب برگرفته شده بود و به نظر من سرمشق درستی بود)،
به زنان «اهدا» شد .پس در اینجا هم صحبت از بذل و بخشش از طرف مصادر امور است ،نه از جد
و جهد خود زنان برای رسیدن به آزادی .البته جمعیتها یا انجمنهائی از طرف زنان به صورت خود
جوش و مستقل در این سالها گاه به گاه و خرده خرده به وجود آمد ،امّا باالخره و متاسفانه همگی
در «سازمان زنان» تحت ریاست شاهدخت اشرف پهلوی تحلیل رفت.
با همة این احوال قوانینی که در جهت دفاع از حقوق زنان در این دوره وضع شد و درهائی که به
روی زنان گشوده شد همه در آگاه کردن زنان نسبت به موقعیتشان بسیار مؤثر و مثبت بود.
در نتیجه ـ همانطور که در ابتدای سخن گفتم ـ در آن دسته از فعالیتهای اجتماعی که زنان
توانستند به ابتکار و ارادة خود وارد میدان شوند کامالً درخشیدند .نفوذ و رسوخ زنان در نهادهای
مختلف اجتماعی به درجهای بود که حتی یورش بیامان جمهوری اسالمی هم نتوانست آن را ریشه
کن کند .شاید بتوان گفت که این نفوذ ،به رغم و لج جمهوری اسالمی ،رشد هم کرد.
ــ مصادف با تحقق انقالب اسالمی ،در پاریس کمیتهای از سوی زنان فمینیست اروپائی تشکیل
شده و  12تن به نمایندگی از سوی این کمیته ـ از جمله آلیس شوارتزر از رهبران صاحب نام
مبارزات زنان آلمان ـ بدلیل نگرانی از وضعیت زنان ایرانی تحت حکومت تازه تأسیس شدة اسالمی،
سفری چند روزه به ایران انجام دادند .شوارتزر پس از مالقات با زنان روشنفکر و سیاسی بسیار از
جریان های فکری گوناگون از جمله زنان چپ ،مسلمان ،غیر مذهبی ،تحصیل کردگان غرب در ایران
و پس از بازگشت از این سفر در انتهای مقالة گزارش گونة خود از باور عمیق زنان روشنفکر ایرانی
به انقالب و بهرهگیری «پسران اهلل» از این باورها مینویسد:
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«فریده (یکی از میان نامهای بیشمار زنان مدافع انقالب اسالمی) و خواهرانش آنقدر شایسته بودند
که در راه «آزادی» جان دهند .امّا آنها این شایستگی را نداشتند تا در آزادی زندگی کنند».
خانم امیر شاهی شما بعنوان بانوئی با اشراف به مفهوم و ارزش آزادی ،نویسندة آزادهای که آزادی را
شرط حیات قلم می داند و روشنفکری که انقالب اسالمی را در اوج آن با معیار آزادی و بویژه آزادی
زنان سنجید و در برابرش ایستاد ،نظرتان در مورد برداشت یک زن روشنفکر اروپائی از باورهای زنان
انقالبی ایران در آن روزها چیست؟ رابطة حضور گستردة زنان در انقالب و نگاه آنان به امر آزادی
چگونه قابل توضیح است ،انقالبی که سمت گیری آن در مخالفت با حقوق و آزادیهای فردی و
اجتماعی بویژه آزادی زنان بود؟
امیرشاهی ـ معنای حرف خانم شوارتزر طبعاً برای من روشن است و مورد تأیید من ،اما میل دارم در
اینجا اضافه کنم که به گمان من آن کسی شایستگی برخورداری از آزادی را دارد که آزادی را
بشناسد ،طالبش باشد و در حفظش بکوشد ،نه الزاماً آن کسی که آمادگی دارد در راه «هدفی» بمیرد.
آدمها گاه حاضرند برای اهدافی بمیرند که ممکن است به نظر من و شما به کلی نامعقول بیاید .مثالً
«کِشبازان» که خودشان را از پلهای مرتفع بین زمین و آسمان رها میکنند هدفشان دستیابی به
هیجانی است که هر بار تجربهاش مویی ـ یا کشی! ـ با مرگ فاصله دارد ،همینطور اسکی بازان
خارج پیست یا ماتادورهای اسپانیائی ،اما نمیدانم چقدر میشود این افراد و اهدافشان را با آزادی
مرتبط دانست.
بسیاری از زنان نامدار که در آغاز انقالب به ایران آمدند (و بیشترشان از طرف زنان انقالبزده هو و
رانده شدند) تصور این را هم نمیکردند که شهیدان و رهروان انقالب اسالمی کمتر شناختی از
آزادی ندارند ،به دنبالش نیستند و برایش نمیجنگند .حتماً پس از دیدار و گفتگو با عدهای از این
زنان انقالبی ،مطلب برایشان روشن شده است و دردناک و یا الاقل غیرقابل فهم هم بوده است،
ولی درد و سردرگمی عارض از عکسالعملهای انقالبیون برای آن گروه از زنهای ایرانی که
صمیمانه خواستار آزادی بودند بیتردید از این خانمها هم عمیقتر بود.
اگر به من اجازه بدهید واکنش بعضی از زنهای انقالبزده را در بارة حجاب اسالمی برایتان نقل
کنم که در آن زمان دود از سر من بلند کرد( .اگر فقط به موضوع چادر میپردازم به این دلیل است
که اجباری اعالم کردنش اولین دستبرد آشکار به حقوق زنان بود ،وگرنه در بارة باقی مسائل هم
فرمایشات این خانمها شنیدنی است):
خاطرم هست که یکی از زنانی که پیش از انقالب خود را از آزاد زنان قلمداد میکرد و با بزرگان
مینشست و از مشاهیر حرف میزد و به کودکان ما هم درس میداد ،در بارة چادر اجباری در آن
زمان گفت« ،چه اشکالی دارد ،وقتی آقا دستور میدهد سر میکنیم!» و صمیمانه نمیفهمید که
نمیتوان شاگردان دختر را مجبور به سر کردن چادر کرد و بعد از آنها خواست که آزاد فکر کنند.
زن دیگری ،که از مبارزان سیاسی مشهور بود ،در مصاحبهای با یکی از خبرنگاران خارجی با افتخار
هرچه تمامتر ادعا کرد« :یک چادر که سهل است ،من حاضرم برای موفقیت انقالب هزاران هزار
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چادر سرکنم!» گوئی اصلِ مسئله موفقیت انقالب است و نتایجی که به بار میآورد فرعِ بر موضوع.
یکی دیگرشان ،که او هم نام و شهرتی داشت ،هرجا توانست گفت و نوشت که «فقط فواحش علیه
سرکردن چادر دست به تظاهرات زدهاند!» بدون اینکه قبح این قضیه را درک کند که به فرض زنی
فاحشه باشد ،کسی حق تعیین نوع لباس او را ندارد .چهارمی ،که خودش هم مثل شوهرش بین
سیاست زدگان به داشتن تمایالت تند وطن پرستانه شناخته بود ،وقتی با مقنعهای زفتوار در خیابان
به دوستی قدیمی برخورد و اظهار تعجب او را از قیافة خودش شنید جواب داد« :این روسری امروز
برای من مثل پرچم ایران مقدس است!» و انگار نه انگار که دارد با این اعتراف زشت آزادی را در
پیشگاه تقدس قربانی میکند.
به نظر من از این آشکارتر نمیتوان ناآشنا بودن با آزادی را به نمایش گذاشت .دردناک است که
بگویم یکی از این چهار به طرز فجیعی به دست لشوش اسالمی کشته شد و سه دیگر امروز آوارة
تبعیدند.
تمام زنانی که در به ثمر رساندن انقالب نقش داشتند ،با اولین قدم گور آزادی زن را کندند! همه
متعلق به نسلی بودند که از مزایای آزادیهای نسبی و اهدائی که قبالً صحبتش را کردم بهرهمند
شده بودند بدون آنکه قدرش را بدانند یا در حفظش بکوشند .آنهائی که مدعی بودند در پی کسب
آزادیهای بیشترند ـ که حق مسلم همة ایرانیان بود ـ ظاهراً نمیدانستند که آزادیهائی که ما از
داشتنش محروم بودیم( ،مهمترینش آزادی سیاسی که زمینه را برای دیگر آزادیها هموار و آماده
میکند) ،به قیمت بیبها شمردن آزادیهای موجود تحصیل نمیشود بلکه فقط در گرو به وجود
آوردن نظام سیاسی معینی است به نام دمکراسی لیبرال .گوئی تصورشان این بود که هرنظام و
حکومتی ،اعم از مذهبی و خلقی ،باالخره یک رشته آزادی را دو دستی به آنها تقدیم میکند!
حقیقتاً حضور گستردة زنان را در فعالیتهای انقالبی و نگاهشان را به آزادی از هیچ راهی نمیتوان
توضیح داد مگر از طریق جهل کم نظیرشان در بارة ماهیت حکومت الهی و بیگانگی عمیقشان با
مفهوم آزادی.
ــ در رمان «در حضر» خواننده با زنی (شخصیت اصلی رمان) آشنا میشود که بخشی از زندگی خود
را در دورهای سپری کرده که در آن «آزادی زنان» در عرصههائی از زندگی خصوصی و اجتماعی به
رسمیت شناخته شده و کسی نمیتوانست در آن دوران زنانی را که از این آزادیها بهره میگرفتند
مورد تعرض قانونی قرار دهد .امّا این مفهوم از آزادیهای فردی ،هیچگاه از سوی جامعه ما بطور
کامل پذیرفته نشد و در باور عمومی اعتبار و احترام نیافت .بسیار بودند زنانی که در استفاده از
آزادیهای فردی و قانونی خود مورد تعرض غیرقانونی قرار میگرفتند .تا امروز که به «یمن»
انقالب اسالمی و حکومت اسالمی آزادیهای زنان مورد تعرض رسمی و قانونی است.
بنابراین با توجه به آن شرایط حاکم برجامعه و در دورهای که رمان «در حضر» ناظر برآن است
میتوان گفت؛ شخصیت رُمان زنی است که برای استفاده و بهرهگیری از حقوق و آزادیهای قانونی
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خود شرایط اجتماعی و باورهای عمومی را به چالش میطلبد .چنین آگاهی و خودآگاهی را در نزد
چه میزان از زنان جامعهامان ،بویژه زنان روشنفکر میتوانستیم در سالهای انقالب باز یابیم؟
امیرشاهی ـ بله ،این برداشت کامالً درست است و من امیدوارم که همة خوانندگان کتاب ،راوی «در
حضر» را در پرتو این نور ببینند .همانطور که قبالً هم عرض کردم نسل من و حتی بزرگتر از من و
طبعاً جوانترها ،همه در حمایت قوانینی رشد کرده بودیم که مدافع بعضی از حقوق زنان بود ،گرچه
همانطور که گفتید جامعه هنوز از این قوانین پیروی نمیکرد .امّا باید در نظر داشت که همیشه و در
همه جا تحکیم و تثبیت آنچه قانون اعطا میکند مستلزم تغییر بینش و عادات اجتماعی یک قوم و
ملت است که به هر حال با سرعتی که قانون وضع میشود پیش نمیرود .این دقیقاً آن بخش از
مسئله است که به تحقق رساندنش اساساً از دولت و حکومت ساخته نیست و بیش از همه بسته به
همت و غیرت مدافعان آزادی است ،اعم از زن و مرد .دستگاه دولتی فقط موظف است این قوانین را
بسیار جدی تلقی کند و با ندیده گرفتن و سهلانگاری در قبال خالفکاران و خالفکاریها قانون را
منسوخ و بیاهمیت جلوه ندهد .هیچ احقاق حقی جز به این صورت میسر نیست( .باید به این نکته
آگاه بود و دانست که در آینده هم وقتی قوانین مطلوب و جامعی در باب حقوق زنان وضع شود،
گرچه بار مبارزه را سبکتر میکند ولی وظیفة تثبیت و تحکیم این قوانین را از دوش کسی
برنمیدارد).
در جمهوری اسالمی هم در یک جمله :هر قانونی که وضع شد ضد زن و در جهت تحقیر زن بود.
راستش نمیدانم این نوع آگاهی در دوران انقالب در چه درصدی از زنان وجود داشت .آماری در این
باره در هیچ کجا ندیدهام .به تجربة شخصی اینقدر میدانم که در میان زنان معروف به روشنفکر این
درصد به طرز دردناکی پایین بود.
ــ از همان آغاز روزهای انقالبی و روزهای نخست تحقق انقالب اسالمی ،نشانههای بسیاری وجود
داشت که حکایت از بزودی پایمال شدن و لغو حقوق و آزادیهای زنان میکرد .این نشانهها به
شهادت گفتههای شما ،به گزارش زنان روشنفکر اروپائی پس از بازگشت از ایران انقالبزده و به
شهادت عمل اقلیتی از زنان که در اعتراض به اجباری شدن حجاب دست به تظاهرات زدند (و مورد
قهر و غضب زنان انقالبی نیز قرار گرفتند) قابل رؤیت بود.
علیرغم قابل رؤیت بودن نشانهها بخش عظیمی از زنان تحصیل کرده و دانشگاه دیده ،زنان با
موقعیتهای اجتماعی و شغلی قابل توجه ،حتی زنان تحصیل کرده در غرب و خوگرفته به
آزادیهای غربی در تحقق این انقالب تا پای جان ایستادند و نشانههای نزول و افول وضعیت
حقوقی و اجتماعی خود را در باتالق انقالب ندیدند.
دکتر جواد طباطبائی در اثر خود «دیباچهای بر نظریه انحطاط ایران» ،دیدگاه قابل توجهای ارائه
میدهد .وی معتقد است ،هر نشانهای از یک واقعیت را اگر حتی تعداد اندکی ببینند ،پس آن واقعیت
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قابل رؤیت است .وی بهمراه این نظر عبارت شیوا و در عین حال پر معنی میآورد و میگوید« :نگاه
کردن به ضرورت دیدن نیست»
از نظر شما علت این «ندیدن»ها چه بود و مسئولیت آن برعهده چه کسانی؟ چه عواملی و چه
شرایط اجتماعی اینچنین اکثریت زنان روشنفکر ما را در برابر احساس مسئولیت نسبت به خود و
نسبت به جامعهاشان بیحس ساخته بود؟
امیرشاهی ـ آدمی اگر به فکر دیدن چیزی نباشد یا تمایل به دیدن چیزی نداشته باشد آن چیز را
نمیبیند .اگر کسی به نیت یافتن مگسکش در اطاقی بگردد دیگر مشکل کتاب یا گلدان یا فرش یا
عروسکی که محتمل است در اطاق باشد چشمش را میگیرد ،حاال هر قدر این اشیاء دیگر درشتتر
و پر حجمتر از مگسکش باشد! تازه اگر ببیند التفاتی به آنها نمیکند .بدون کمترین تردید عالئم و
نشانههای متعدد و بارز پایمال شدن حق زنان از نخستین روزهای انقالب جلو چشم همه بود ـ
روشن و بیابهام! دلیل ندیدن یا دیدن و بیالتفاتی کردن آن دسته از زنان به این عالئم ،این بود که
توجه آنها به مسائل دیگری معطوف بود که به نظرشان مهمتر از حجاب و سنگسار شدن و نیم
مرد به حساب آمدن و ...و ...و ...میآمد ـ مسائلی از قبیل مبارزه با امپریالیسم ،تحکیم دستاوردهای
انقالب ،تقویت امام ،وحدت کلمه و غیره .گرفتاری بستگیشان به یک رشته افکار سیاسی معین بود
که اولویتهای دیگری را ایجاب میکرد و به کلی به حقوق زنان بیاعتنا بود .و البته ـ ناچار باز
تکرار میکنم ـ نداشتن درکی درست از آزادی و بیاطالعی از اینکه آزادی زنان با هر نظامی سازگار
نیست و بیخبری از اینکه تنها دمکراسی متضمن آزادی سیاسی است و در نبود آزادی سیاسی تمام
آزادیهای دیگر در معرض خطر و از دست رفتن است.
ــ چپها و در کنار آنها زنان مذهبی همراه با پدیدة جدید «فمینیستهای اسالمی» و همچنین
زنان بریده از سازمانها و احزاب سُنتی و فمینیستهای امروز ،هر یک در پاسخ به پرسش فوق
نظری متفاوت ارائه میدهند ،گذشته از نظر زنان مذهبی و «فمینیستهای اسالمی» که اساساً آنچه
را که در گذشته بود نمودار «فساد و فحشاء» و «غربزدگی» زنان ایرانی و وسیله قرار گرفتن در
جهت تحقق نیات استعماری دانسته و آغاز تاریخ «بیداری» و «رهائی» زنان را در همراه شدنشان با
مبارزات اسالمی و پیوستن به صفوف انقالب و باالخره «پیروزی الگوی زن مسلمان» بر «الگوی
زن غرب زده» میانگارند ،امّا اکثر چپها و فعالین سابق سیاسی و فعالین جنبش امروز زنان در مورد
مواضع خود نسبت به گذشته و همچنین نقش زنان در به ثمر رسیدن انقالب اسالمی یا سکوت
میکنند و یا اینکه علت این انحراف تاریخی را به سلطة فرهنگ و تفکر مردساالری نسبت داده و
ریشه آن را در توافق و رضایتی که مردان از جاری شدن مقرارت اسالمی بعنوان تضمین کنندة
موقعیت برتر خود بر زنان داشتند ،میبینند .بر اساس چنین دیدگاهی زنان را نمیتوان در انحرافات و
شکستهای تاریخی کشور سهیم و مسئول دانست ،زیرا مسئولیتخواهی مستلزم حضور با نگاهی
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آگاهانه و معطوف به مصالح خود در حوادث و نقطه عطفهای تصمیمگیری است .از نظر این نیروها
زنان به این مفهوم از سراسر تاریخ ایران غایب بودهاند.
نظر شما در خصوص چنین دیدگاهی چیست؟ آیا اساساً زمینهای موجود بود که زنان ایران بتوانند با
حفظ و اتکاء به استقالل فکری و با نگاه آگاهانه به مصالح خود به مقابلة موثر با این انقالب بپردازند
یا حداقل با آن همراه نشوند؟
امیر شاهی ـ این زمینه مسلماً موجود بود ،ولی وجود زمینه برای تحقق هیچ امری کافی نیست،
برای تحقق بخشیدن به امور شعور و آگاهی و همت الزم است.
ولی برویم سر الگوی زن مسلمان .الگوی زن مسلمان چیست یا کیست؟ ببینید ،آمدن اسالم به
ایران پیامدهای تاریخی و اجتماعی و فرهنگی فراوان به همراه داشت که نکات و آثار منفی آن
فزون و فراوان است .عدهای ـ که من به تحقیق در میانشان نیستم ـ جنبههای مثبتی هم در این
پیامدها دیدهاند ،ولی تصور نمیکنم حتی خوشبینترین آنان در این نکته با من اختالف نظر داشته
باشد که یکی از منفیترین جنبهها و تأثیرات اسالم برجامعه ما نفی نقش زن در اجتماع بوده است،
چون زن در اسالم ،نه فقط به اعتقاد و گمان من بلکه به شهادت تمام سنن اسالمی و قوانین فقهی،
محلی از اِعراب ندارد .از بدو رواج اسالم ،یعنی در طول این  14قرنی که از عمر پیدایش این مذهب
می گذرد ،فقط از چند زن آن هم در صدر اسالم و آن هم در رابطه با شوهر یا پسرشان اسمی در
میان است .این زنان همه بحمداهلل به عفت و عصمت مشهورند ولی گویا جز این ،صفت دیگری
ندارند یا صفات دیگرشان قابل ذکر نیست .زینب به عنوان غمخوار پدر یا عزادار مرگ فرزندان
مطرح است و فاطمه همیشه در سایه پدر یا شوهر عنوان میشود( .از عایشه ،که تنها زن فعال و
زیرک و از نظر سیاسی حتی جاهطلب صدر اسالم است به نیکی یاد نمیشود مخصوصاً بین شیعیان،
به دالیلی روشن که نیازی نیست به آنها بپردازیم ).زنان مذهبی میخواستند زینب و یا فاطمه
باشند؟ نیازی به انقالب برای این کار نبود .کسی مانع از این نبود که آنها در عین حفظ عفت و
عصمت به تیمار پدر و پسرشان مشغول باشند یا در صورت بروز مصیبت در عزای آنان اشک بریزند.
چرا میخواستند همة زنان زینب فاطمه باشند؟ به هر حال برگروه مذهبی حرجی نیست چون
معتقدند که همه چیز با آنها یعنی از صفر شروع میشود ،که طبعاً اعتقادی جنونآمیز است .راستش
تمام افراد این گروه مرا به یاد «زهرا خانم» میاندازند که در ماههای اول انقالب علمدار دستة
زنهای حزباللهی بود (بدل مادینة «ماشاالقصاب» که ریاست کمیتة سفارت امریکا را برعهده
داشت!) از دید اینها آزادی اسالمی برای زن چیزی بیشتر از معادل شمردن صیغه شدن با آزادی
جنسی نیست.
مشکالت چپیها عمیقتر و پیچیدهتر است .از یک طرف میخواهند از خود سلب مسئولیت کنند در
نتیجه صحبت از فرهنگ مردساالری و بقیه قضایا را به میان میآورند ،از طرف دیگر هنوز با
دمکراسی لیبرال مشکل دارند و نمیخواهند بپذیرند که مفهوم آزادی زن از بطن آن تفکر سیاسی
زاده شده است نه از رحم سوسیالیسم .عالوه بر اینها تا امروز با انقالب اسالمی تسویه حساب
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فکری نکردهاند از همین رو در معرض دل دادن به حکایت «فمینیسم اسالمی» هستند که در
حقیقت به آنها فرصت میدهد تا هم انقالب را محکوم نکنند هم به دمکراسی روی خوش نشان
ندهند و هم مسئولیت خودشان را به گردن فرهنگ ناسازگار و ستم مردان بیاندازند و خالصه
سرخودشان و بقیه را با بازی رفرم سنت اسالمی ،آن هم از درون ،گرم نگهدارند.
ــ گروههائی دیگر از زنان براین نظرند که در هرصورت آنچه قبل از انقالب اسالمی بعنوان حقوق و
آزادیهای زنان حاصل شد ،اموری بدیهی بوده و دیر یا زود بدرجات گوناگون بدست میآمدند .امّا
آنچه اهمیت دارد ،اِشکال و روشهای نادرست در پیشبرد این حقوق و آزادیهاست .یعنی اِشکال در
«فرمایشی» و «بخشنامهای» و «دیکتهای» بودن چنین رفرمهای اجتماعی از جمله در امور مربوط
به زنان است که از ویژگیهای حکومتهای دیکتاتوری است .چنین حکومتهائی از جمله حکومت
پهلوی ها خود را سرمنشاء هرگونه تحولی در جامعه دانسته و همواره از حضور فعال و مستقل مردم
در تحوالت اجتماعی هراس دارند .بهمین دلیل زنان روشنفکر و مستقل ایران بهیچ روی خود را در
بدست آمدن امتیازات در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی و خصوصی در گذشته سهیم ندانسته و
با این دستاوردها هیچگاه احساس یگانگی نداشتند .و از در ستیز و ضدیت با روشهای زورمنشانه
رژیم گذشته بود که بدامان انقالب اسالمی درغلطیدند.
پاسخ شما به چنین تحلیلهائی چیست؟ با توجه باینکه شما مرزبندیهای روشنی در برابر روشهای
دیکتاتوری حکومت پهلوی دارید ،آیا در مورد رفرمهای مربوط به حقوق زنان در این دوران با همین
دید انتقادی مینگرید؟
امیرشاهی ـ یکی از نکاتی که امیدوارم انقالب اسالمی به ما یاد داده باشد این است که هیچ امری
بدیهی نیست! در آن زمان هم بسیاری به ضرس قاطع فرمودند انقالب به خودی خود آزادی به
ارمغان میآورد ،خاطرتان هست؟ نیاورد .به عالوه چرا این «امور بدیهی» تا امروز ـ یعنی حدود یک
سده پس از نهضت مشروطه در ایران ـ هیچ مصداقی برای زنان عربستان سعودی ،فیالمثل ،پیدا
نکرده است؟ زنان عرب از ما ناالیقترند یا کمتر سزاوار آزادی؟ طبعاً هیچکدام .مبدأ را نهضت
مشروطه گرفتم چون واقعاً نمی دانم اگر ایران با انقالب مشروطیت به راه تجدد نیفتاده بود امروز
سرنوشت زنان ما چه میشد و یا اگر رفرمهای حدود پنجاه سال سلطنت پهلویها به مرحلة اجرا
گذاشته نشده بود ،ما زنها چه میزان به حقوق خود آگاه میبودیم ـ هرچند درست است که در آن
نیم قرن جنبة نمایشی و فرمایشی شرکت دادن زنان در بعضی زمینهها بر رعایت جوهر آزادی زنان
میچربید.
حوزة سیاست بارز ترین صحنة این نوع نمایشات بود .هیچ زنی ـ سوای چند سفیر و وکیل و وزیر ،که
جملگی فرمانبردار بیقید و شرط دستگاه حکومتی بودند ـ هرگز به عرصهاش راه نبرد و درست به
همین دلیل در طول این سالها هیچ زن سیاستمدار قابلی در ملک ما امکان شکوفائی و بالیدن
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نیافت( .اگر بفرمائید که وضع برای مردان هم در این مورد عیناً به همین منوال بود ،عرض خواهم
کرد که کامالً حق با شماست).
از زنانی که بدون داشتن کمترین صالحیت یا لیاقت به مقامات سیاسی گمارده شده بودند حرفی
نمیزنم ،به عنوان نمونه فقط از خانم فرخ رو پارسا اسم میبرم ،که هم صاحب صالحیت و لیاقت
بود و هم دارای فضل و کمال .این بانوی سرافراز که از جمله زنان تحصیل کرده و کاردان ملک ما
بود (و من شخصاً افتخار شاگردیش را داشتهام) ،به عنوان دبیر و بعد به عنوان مدیر از فرهنگیان
صاحب فکر و برجستة ایران به شمار میآمد ،در صورتیکه در دوران وزارت از او فکر و درخششی،
که از دیگر وزرای فرهنگ متمایزش سازد ،دیده نشد ـ بیشک از این رو که امکان عرضه فکری به
او داده نشد.
اهمیت آزادی های سیاسی را هم چند بار طی صحبتمان متذکر شدم و دیگر نیازی به تکرارش
نمیبینم ،فقط در اینجا اضافه می کنم که فقدان این آزادی در دوران پیش از انقالب مردم را در
شرایطی قرار داد که به دنبال خمینی بروند و از این رهگذر همة ایرانیان ،و نه فقط زنان ،بازنده از
ماجرا بیرون آمدند.
پس از تمام این توضیحات ،من تصور نمیکنم حق بود این خانمها به دلیل ضدیت با «کشف
حجاب» و یا «قانون حمایت خانواده» به دنبال انقالب بروند ،چون معتقد بودند این تحوالت و
تغییرات دستوری و فرمایشی است! برای پشتیبانی از خمینی چنین بهانهای حقیقتاً مایة بیآبروئی
است .مُهر باطل زدن بر هر آنچه در دوران پهلوی انجام شده است ،تحت این عنوان که حکومت
دیکتاتوری بود ،عمل لغوی است ،همانقدر که توجیه دیکتاتوری پهلوی ،با استناد به تغییراتی که در
مملکت ایجاد کرد ،سخن یاوهای است.
ــ بنظر میرسد از هر منظرگاهی که به مسئله شرکت زنان در انقالب اسالمی بعنوان انقالبی در
ضدیت با منافع تاریخی آنان ،بنگریم ،یک حلقه مشترک در همه این دیدگاهها (بجز زنان مذهبی و
کسانی که از الگوهای اسالمی ـ فمینیستی دفاع میکنند) مییابیم و آنهم توافق همه آنها برروی
فقدان مقولة «استقالل» در نظر ،عمل ،زندگی و منش و باورهای زن ایرانی در کل و در بخشهای
وسیعی از زنان روشنفکر و فعالین سیاسی ـ اجتماعی بطور ویژه بوده است.
تعبیر شما که در استقالل اندیشیدهاید ،در استقالل نوشتهاید و در استقالل زیستهاید و در بسیاری
اوقات مستقالنه تا سر حد تنهائی نیز عمل کردهاید از این مقولة پر اهمیت چیست؟ چرا امروز این
«مفهوم» به یکی از مهمترین مضامین بحثها در جنبش آزادیخواهی نه تنها در میان زنان بلکه
کل جامعة روشنفکری بدل شده است؟
ــ من با این تحلیل و نتیجه گیری کامالً موافقم و این فکر را درست میدانم .به نظر من شرط الزم
آزادی داشتن استقالل فردی است .وابستگی بسیاری از زنان ما به گروهها و دستههائی که منافع
خاصی را در چارچوبهای معینی دنبال میکرد موجب تضعیف استقالل فردی آنها بوده است .من
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شخصاً از هر آنچه استقالل رأیم را ناچیز شمرده است همیشه دوری جستهام .برخورداری از این
استقالل برای من بینهایت حایز اهمیت بوده است .به دست آوردن این استقالل از نهراسیدن در
گفتن واقعیت و حقیقت میسر میشود ،حتی وقتی دیدن واقعیت و گفتن حقیقت مد روز نیست و به
دهان همه خوش نمیآید و طبعاً مشکالتی را هم ایجاد میکند که میبایست پذیرفت .آدمها اشتباه
میکنند ولی آدم مستقل مرتکب اشتباهات خودش میشود نه مرتکب اشتباهات دیگران .متکی
بودن به باید و نبایدهای جمعی و گروهی احتماالً پناهگاهی است و رفاهی به همراه دارد ولی اراده
را برای تصمیم گیری سُست میکند و آدمی را به دنبالهروی بدون تفکر وامیدارد .من هرگز
نتوانستهام اجازه بدهم که دیگران به جای من فکر کنند .به هر حال امروز ،به تمام دالیلی که آشفته
و بدون ترتیب و آداب در باال ذکر کردم ،بسیاری به اهمیت داشتن استقالل فکری و فردی پی
بردهاند .به ویژه زنها ـ چون امروز بیش از پیش واقف شدهاند که صاحب حقوقی هستند و این
حقوق به آنها اجازه میدهد که جسماً و معناً مستقل بمانند ـ یعنی میدانند که بدن آنها چون
عقیده و اندیشهشان متعلق به آنهاست و این دو وجه استقالل به هم بسته است و به یک اندازه
محترم و هر دو میبایست از تعرض مصون باشد.
ــ آیا بنظر شما گزینش نام «جنبش مستقل زنان» برای مبارزات اجتماعی و گستردة امروز زنان
ایران با محتوای این مبارزات انطباق دارد؟
امیر شاهی ـ اگر جنبشی باشد که استقاللش را حفظ کند ،حتماً ـ ولی قبل از اینکه بگویم استقالل
در مقابل چه چیزهائی باید حفظ بشود این را بگویم که پایه گزاران اولیة «انجمن دفاع از حقوق
بشر» فرانسه همه از کمونیستهای دو آتشه بودند که تا مدتهای مدید حاضر نشدند از حقوق
قربانیان جهان کمونیست دفاع کنند یا حتی فجایع استالینی را مردود بشمارند! و وقتی در روال
کارشان تجدید نظر کردند و از اشتباهات گذشتهشان اظهار ندامت ،که استخوان قربانیان هم خاک
شده بود .بنابراین سالیان سال کلمات «حقوق» و «دفاع» و «بشر» در عنوان این انجمن بیمسمّا
بود! پس انتخاب اسم به تنهائی مشکلی را حل نمیکند .اگر به کار گرفتن واژة «مستقل» در جنبش
زنان به معنای بریدن واقعی از فمینیسم اسالمی یا فمینیسم شبه مارکسیستی یا فمینیسم دولتی و
فرمایشی باشد انتخاب خجستهای است .مبارکشان باد.

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

589

فصل چهارم :جامعه و سیاست در ترازوی ارزش آزادی و فرهنگ انسانی

دشواری زیستن در آزادی
مهشید امیرشاهی
اسفند 1321
ــ سرکار خانم امیرشاهی شما در پاسخ به نظر خواهی ما ،در مفهوم «استقالل» ،از مفاهیم و
مضامین پراهمیت دیگری نام بردهاید که شاهبیتهائی هستند در ادبیات فکری زنان؛ از آزادی فردی
که بر بستر استقالل تکوین یافته .از اهمیت استقالل معنوی و جسمی که در به رسمیت شناختن
حقوق و اختیار زنان بر جسم و اندیشهشان تبلور مییابد .از استقالل به مفهوم قائم به ذات و متکی
بخود بودن سخن گفتید ،که مستلزم مجموعهای از پیششرطهای حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی
است .استقالل رأیی که خود را در داشتن شهامت ،در مخالفت با ناحقی چه در عرصة زندگی فردی
و چه در زندگی اجتماعی ،متجلی میسازد ،از جمله مخالفت با نابرابری حقوقی انسانها و مبارزه با
نقض حقوق بشر .و باالخره از داشتن استقالل به معنای کشیدن مرزهای جدائی با آن دسته از افکار
و عقایدی که بنوعی آزادی و استقالل فرد را یا بالکل مردود میشمارند و یا آن را موکول به جایگاه
و موقعیت انسان (به لحاظ اعتقادی ،طبقاتی ،جنسی ،نژادی و )...در جامعه مینمایند.
به اعتقاد شما آیا میتوان مضامین فوق را امروز به روشنی در مطالبات زنان ایران مشاهده نمود و
آنها را اهداف نهائی این مبارزات دانست؟
امیر شاهی ـ اگر اجازه بدهید پیش از پرداختن به نکاتی که در این سئوال مطرح است با یک توضیح
کلی صحبت را شروع کنم تا برداشت من از آزادی روشنتر شود :کسی میتواند به آزادی دست یابد
که اوالً تشنه و طالبش باشد و در ثانی از سختی راه نهراسد .آدم ضعیف اصوالً به زندگی بندهوار
گرایش بیشتر دارد ـ چون راحتتر است که مثل کودکان به عقل نرسیده در امنیت تصمیمگیری
بزرگترها به سر برد ،راحتتر است که آنها راه را از چاه نشانش بدهند ،راحتتر است که آنها از
سرما و گرما حفاظتش کنند ،راحتتر است که آنها خوب را برایش از بد تمیز دهند .برای کسب این
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آسودگی کافی است اطاعت کند تا در امن و امان بماند .اما آزاد زیستن دشوار است .دشوار است
چون باید قدرت تشخیص داشت و از میان امکانات متعدد یک یا چند را برگزید .دشوار است چون
باید همت داشت و این انتخاب را پی گرفت .دشوار است چون باید حس مسئولیت داشت و پست و
بلند این انتخاب را پذیرفت .دشوار است چون آزادی با یکبار کوشش برای همیشه به دست نمیآید
و حفظش تالش روزمره میطلبد .این توضیح هم حکم جمعبندی حرفهای مرا در بارة آزادی دارد
و هم پاسخ به کسانی است که مایلند هرگونه کوشش زن را برای دستیابی به آزادی مترادف با
سردرگمی و آنارشی و بیبند و باری جلوه دهند .در میان این کسان از هر دو جنس نر و ماده دیده
میشود.
برگردم به جزئیات سئوال شما:
من از وجود مبارزات دسته جمعی زنان که در پی این مطالبات باشد بیخبرم .ولی شخصاً معتقدم که
هیچ زنی به سرافرازی و تشخصی که سزاوار آن است نمیرسد مگر به لزوم کسب استقاللهای چند
گانهای که از آنها اسم بردید ـ یعنی استقالل فکری و جسمی و اقتصادیش ـ آگاه باشد.
تصورم این است که اهمیت برخورداری از استقالل فکری روز به روز برتعداد بیشتری از زنان روشن
شده است و خیال میکنم اگر تمام مزایای داشتن استقالل اقتصادی ـ که منجر به کسب استقالل
اجتماعی و اتکای به نفس میشود ـ برای همه بارز نباشد ،مشکالت زندگی درس لزومش را به اکثر
ما آموخته است و صمیمانه امیدوارم توجه به استقالل جسمی هم دوش به دوش استقالل معنوی و
اقتصادی رواجی گستردهتر بیابد.
شجاعتی که در مجلس قبل از آن صحبت کردم ،و شما به آن اشاره دارید ،گرچه از جمله خصایص
شخصی است و مربوط میشود به منش و طبیعت افراد ولی بدون تردید داشتن سرمشق و فراهم
آمدن شرایط مساعد میتواند در بیدار کردن این حس در زنان مؤثر باشد و دلیری را در ما بپرورد.
داشتن شهامت برای ایستادگی در مقابل آنچه ناحق است و قاطعانه بریدن از هر چه سد راه نیل به
مقصود است ،طبعاً از جمله اسباب دستیابی به استقالل است.
و اما لزوم مقاومت در مقابل افکار و مکتبها و مذاهب و نظامهائی که استقالل فرد را نفی میکند و
یا مانع از رشد و بروز دالوری در آدمی میشود به گمان من به قدری بدیهی است که اگر نمونههای
عکسش را مداوماً نمیدیدیم مطلقاً نیازی به توضیح اضافی نداشت .به تصور من فمینیستها ـ چه
از نوع مارکسیستی و چه از نوع اسالمی ـ که با علم به تضاد موجود بین ایدئولوژی و رهائی زن از
قید و بند ،به ایدئولوژی پایبند میمانند فقط به قیمت کم بها کردن آزادی زن چنین میکنند .در فکر
بهبود وضع زنان نیستند و سودای دیگری در سر دارند.
متاسفانه تا آنجائی که من اطالع دارم« ،دستهها» و «گروهها»ئی که داعیة مبارزه برای زنان را دارند
بیشتر از این دو نوعند و من راستش در «مبارزات» آنها بارقهای از مطالبات مورد بحثمان را
نمیبینم.
ــ حضور نیروها و عناصر مدافع سرسخت عدالت اجتماعی با همان مضامین مطرح در اندیشه
سوسیالیستی ،در مبارزات زنان ایران چه در بخش داخل و چه خارج قابل اغماض نیست .از دیدگاه
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این نیروها دستیابی به اهدافی که در پرسش پیشین ذکر شد ،تنها میتواند مرحله و فازی گذرا باشد.
زیرا آزادی و رهائی «واقعی» زنان مستلزم نابودی هرگونه «مناسبات ناعادالنه» و نابرابر طبقاتی
است .از نظر آنان مبارزات زنان ایران نیز مانند مبارزات زنان در سراسر جهان نمیتواند از مبارزات
کارگران و زحمتکشان علیه «استثمار» جدا باشد .لذا مخالفت با سرمایهداری بویژه امروز در شکل
جهانی شدهاش ،مقابله با امپریالیسم که منافع خود را به ملتهای جهان بویژه کشورهای جهان سوم
تحمیل میکند و در نهایت مخالفت با غرب و مناسبات درونی و بیرونی آن از مشخصههای مبارزات
«فمینیستی» می دانند .از نظر بسیاری از آنان آنچه در غرب بنام آزادی زنان جاری است در اصل
بهرهگیری از زنان در راه منافع و مطامع اقتصادی است.
با توجه به نکاتی که در پرسش قبلی آمد و با وجود اختالف آشکار در دیدگاهها در توضیح اهداف آیا
میتوان از انسجام و یکپارچگی مبارزات زنان در ایران سخن گفت؟
امیر شاهی ـ خیر نمیتوان .آزادی زنان گذشته و تاریخچهای دارد و این گذشته و تاریخچه
کوچکترین ارتباط الزم و جبری با رهائی قشرهای جامعه از قید آنچه چپیها استثمارش میخوانند
ندارد .این آزادیها از قرن نوزدهم در جوامع دمکراتیک لیبرال به دست آمده است و در سرمایهداری
مورد خصومت چپروان ،یعنی تنها شیوهای از تولید اقتصادی که با دمکراسی مدرن هماهنگی دارد.
نمیتوان دمکراسی را خواست و با سالح کند و شعاری «نابرابری طبقاتی» و «مناسبات ناعادالنة
اجتماعی» به جنگ سرمایهداری رفت .مشروط کردن احقاق حق زنان به برآورده شدن خواستهای
ایدئولوژیک ناممکن ،و مرتبط دانستنش با اگر و مگرهای واهی و نامربوط ،پرچمداران این طرز فکر
را از مسائل زنان دور میکند و از مقولة همان گرفتاریهائی است که در جواب سئوال پیش عرض
کردم.
در دمکراسی سرمایهداری را میتوان متعادل کرد ،اصالح کرد ،ترمیم کرد ولی نابود نمیتوان کرد.
پس موکول کردن آزادی زن به از میان برداشتن سرمایهداری در حقیقت معنائی ندارد جز نابودی
دمکراسی و در نتیجه نابودی آزادی زن .کشورهای پیرو اقتصاد مارکسیستی ،در دو دهة اخیر و جلو
چشمان ما ،یکی پس از دیگری بیالن ورشکستگیشان را به تاریخ تحویل دادهاند ـ دیگر چه اتفاقی
باید بیفتد تا این شعارهای بیرمق نخنما از دهن هموطنان ما ورچیده شود؟ شما در آلمان زندگی
میکنید ،بنده در انگلستان درس خواندهام و در فرانسه به سر میبرم ،و به علت قالب سنگ شدن
ایرانیان به چهار گوشة جهان هرکدام ما آشنائی یا خویشی در یکی از کشورهای اروپائی داریم ـ از
شمالیترینش گرفته تا جنوبیترین ـ که همگی دمکراسیهائی هستند با سیستم اقتصادی
سرمایهداری .من و شما به عنوان زن در این کشورها آزادی بیشتری داریم یا در کوبای سوسیالیست
یا چین مائوئیست یا کرة شمالی کمونیست؟ انصاف!
کسانی که چنین ادعاهائی دارند آیا به این نکته هم عنایت میکنند که در تاریخچة کشورهای
سوسیالیستی ،که قرار است بهشت زنان هم باشد ،حتی نام یک زن در هیئتهای دولت نیست؟
چطور است که در این ممالک هیچ زنی در هیچ گروه تصمیمگیری شرکت نکرده است؟ هرگز زنی
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به مقام بلند پایة مملکتی نرسیده است؟ این واقعیت نه قابل کتمان است و نه طبعاً از اینرو که در
امپراطوری پهناور شوروی یک زن صاحب فکر پیدا نشده است و یا در میان میلیاردها چینی یک زن
کارآمد نبوده است و یا در کوبا و کره یک زن قابل به دنیا نیامده است .این واقعیت دلیلی نمیتواند
داشته باشد جز اینکه در نظامهای تامگرا به زن امکان ابراز وجود داده نمیشود .در این رژیمهاست
که از زن استفادة تبلیغاتی میشود :یکی را به عنوان فضانورد به جهانیان نمایش میدهند و دسته
دسته شان را در نقش منجیان کشاورزی در حال بیل زدن و یا برای نجات کشور در لباس سربازی و
یا بعنوان سرسپردگان رهبر در حین سرود خواندن .اما در تاریخچة یک قرنة این کشورها فقط نام
«اناپوکر» به گوش خورده است که تازه بعد از تصفیههای استالینی به سرنوشتی شوم گرفتار آمد و
نام بیوة مائو ،این زن حشری و هار قدرت ،که حتی جاهطلبیهای سیاسی و تمایالت جنسی
غیرعادیش هم نشانی از تجدد نداشت ،بلکه از قماش دسیسههای زنان حریص و قدرتطلب
حرمسرائی بود که نمونههای زشت و متعددش را ما هم در تاریخ قدیم و جدیدمان دیدهایم .از یک
سده دوام اتحاد جاهیر شوروی فقط نام چند بالرین زن زنده و برجا مانده است ـ البد چون
رقصندگی انضباط بر میداشته است نه تفکر و احتماالً از اینرو که بریا و برژنف و خروشچف و دیگر
«رفقا» خود استعداد رقاصی هنری نداشتهاند .البته اسم سوتالنا ،فرزند استالین را هم وقتی از آغوش
پدر مهربان و بهشت کارگران و زنان گریخت شنیدیم .با دختر آقای فیدل کاسترو هم درست به
همین نحو آشنا شدیم ـ یعنی پس از فرارش از کوبا.
حتماً به خاطر دارید که در سال  1995کنگرة جهانی زنان در چین برگزار شد .همه دیدند یا شنیدند
که از بای بسماهلل این نشستها تا تای تمتش توأم با انواع و اقسام گرفتاری و سانسوری بود که
زنان دمکراسیهای غربی به خواب هم نمیدیدند .افراد مورد نظر شما معتقدند در چنین کشور «ضد
سرمایهداری» که به زعم طرفدارنش «نابرابری طبقاتی» و «مناسبات ناعادالنة اجتماعی» در آن
ریشه کن شده است ،زنان به حقوق خود رسیدهاند یا میرسند ،و در کشورهای سرمایهداری «نابرابر»
و «غیرعادل» غربی ،که محل سکونت فعلی ماست ،زنان در تنگنا و فشار قرار دارند و حقوقشان
پایمال شده است یا میشود؟ زهی بیانصافی! به گمان من چنین ادعائی همانقدر از واقعیت به دور
است که تبلیغات پردروغ و ریای اسالمیون در بارة «مقام زن» و «حرمت به زن» در دین مبین و
بقیة مهمالتی که به منظور خررنگ کنی تهیه شده است! من در زمان برگزاری کنگرة زنان در
سخنرانی یا مصاحبهای ـ یادم نیست کدام ـ گفتم که این نوع سخنان فقط برازندة کسانی است که
به ایدئولوژی معتادند یا تعصب مذهبی کورشان کرده است ـ و حاال هم تکرارش میکنم.
فمینیسم مارکسیستی چون فمینیسم اسالمی هرکدام به طریقی نسخة بدل فمینیسم نازی است.
ممکن است این نکته از خاطر بسیاری رفته باشد که نازیها هم عدهای فمینیست داشتند که تمام
هم و غمشان مصروف پیشبرد نظامی شد که زن را فقط الیق بچه زادن میدانست و الغیر .البته
این زنان در مقابل خدماتی که به رژیم تامگرای فاشیستی کردند امتیازهائی بسیار کوچک و حقیر
هم به دست آوردند ـ ولی در آن حد کوچک و حقیر که در جریان محاکمات سران نازی هیچ کس
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حت ی به فکر نیفتاد رئیس سازمان زنان فاشیستی را نیز به دادگاه احضار کند! نام این زن هم امروز
فراموش شده است فقط چند نفری فضول و کنجکاو ،مثل ارادتمند شما ،میدانند که اسمش گرترود
شُلتز کلینک بود! ما هم یک مشت گرترود وطنی داریم که در راه پیشبرد اهداف دیگری جز تعالی
زنها هستند و در پی گرفتن همان امتیازات حقیر و کوچک برای خودشان ـ خوشبختانه اسامی
اینان در ذهن بیش از چند کنجکاو حک است.
ــ در برداشت دیگری از مفهوم «استقالل» نیروهائی این مفهوم را به منزلة ضرورت تفکیک عملی
و سازمانی صفوف زنان و مردان از یکدیگر میدانند .از این رو آنها متشکل ساختن زنان در
تشکلها و سازمانهای زنانه را شرط جدائی ناپذیر مبارزات آگاهانه زنان در راه منافع خودشان
میدانند .آنها در تعریف از «جنبش مستقل زنان» سازمانیابی و وجود سازمانها و تشکلهای زنان
را فاکتور اساسی و تعیین کننده دانسته و برخی نیز در اهمیت این فاکتور تا آنجا پیش میروند که
وجود مبارزات زنان ایرانی به مثابه یک جنبش اجتماعی را بدلیل نبود سازمان سراسری نفی میکنند.
با توجه به اینکه سازماندهی مبارزات مشترک در دستیابی به اهداف مشترک میتواند یاری دهنده
باشد ،آیا از نظر شما دستیابی زنان ایران به اهدافی که از آنها در پرسش نخست سخن گفتیم ،لزوماً
موکول به ایجاد چنین تشکلی است؟ آیا اساساً مبارزات گسترده زنان ایران (که در سطوح مختلف
جامعه و حتادر روابط فردی و خصوصی و در مناسبات خانوادگی جریان دارد) را میتوان در یک یا
چند سازمان متشکل ساخت؟
امیر شاهی ـ از نقطة آغاز سئوال شما شروع میکنم .من شخصاً با هرگونه «مردانه زنانه» کردن
جامعه به شدت مخالفم .این قبیل کارها از دید من فقط در خور رژیم آخوندهاست که تا پارک و
اتوبوس زنها را هم از مردها جدا کرده است .من حتی در مورد حرفة خودم که نویسندگی است
همیشه از تقسیم بندی ادبیات به آثار مردان و آثار زنان در عذاب بودهام و مفهومش را هم درست
درک نمی کنم .یک اثر هنری یا خوب است یا بد ،یا قابل توجه است یا نیست ،ولی این مسئله که
جنس نویسنده چیست ،آیا چپ دست است یا راست دست ،با قلم مینویسد یا مستقیماً نوشته را
ماشین میکند ،در کار سحر خیز است یا شب زندهدار ،همه از نوع اطالعات سرگرم کننده و جنبی
است که ممکن است برای ارضای حس کنجکاوی مفید باشد ولی به عنوان معیار سنجش کار ادبی
از هیچگونه اهمیتی برخوردار نیست .هرکس در بارة کتابهای من صحبتش را با جمالتی نظیر:
«میان نویسندگان زن» یا «بین نوشتههای زنان »...شروع کند به بقیة سخنانش توجهی نمیکنم،
چون در واقع در چارچوب ذهنی که برای کار من قائل شده است نمیگنجم.
به اصل صحبت بپردازم:
آنچه برای من درجة اول اهمیت را حائز است به دست آوردن حقوق دمکراتیک شهروندی است که
موقعیتی است حقوقی و بهرهمندی از آن برای همه یکسان است و مؤنث و مذکر و سرخ و زرد و
اقلیت و اکثریت سرش نمیشود .زنها البته مختارند در صدد به وجود آوردن سازمانهائی باشند
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نظیر سندیکاها و انجمنها و مراکزی که برای پاسداری از حقوق گروهی تشکیل میشود ،ولی وجود
چنین سازمانی را برای مبارزات تنها شرط الزم و کافی دانستن به نظرم نامعقول میآید« .سازمان
سراسری» و «حزب واحد» هم از مقولة افکار «فراگیر» احزاب کمونیستی یا رستاخیزی است که به
گمان من نه فقط به منافع زنان لطمة بسیار میزند ،به حال مبارزات ملی هم بینهایت مضر است.
در میان زنان تنوع فکری وجود دارد ـ این تنوعات را میبایست پذیرفت ،محترم داشت و امکان
بالیدنش را فراهم آورد.
از اینها گذشته ،در این دوران پر هول و وله ،یکی از شادیهای نادر من این است که شاهد
تحوالتی در رفتار مردانمان نسبت به زنان هستم که جملگی موجب امیدواری است .این تغییرات
بنیادی را به ویژه میتوان در نسل جوان مشاهده کرد .قدرشناسی آنها را نسبت به زنان میتوان
دید و حرمت آنها را نسبت به زنان میتوان حس کرد .من نگرانی این مردان را در مورد ستمی که
برزنان میرود کمتر از خود زنان نمیبینم و راندن آنها را از میدان مبارزه ،به هر بهانهای که باشد،
خالف هرگونه عدالت و منطق میدانم .ما در راه درازی که برای کسب دمکراسی در پیش داریم به
یاری یکدیگر نیازمندیم به عالوه تصور نمیکنم محق باشیم که مردان را از شرکت در این مبارزه
منع کنیم.
تجربه های شخصی هم این دید را در من تقویت کرده است .به عنوان مثال در همان ماههای اولی
که از ایران انقالب زده به اروپا آمده بودم جلسهای برای رسیدگی به وضع زنان در جمهوری اسالمی
در پاریس برپا شد که هم مورد استقبال فرانسویها قرار گرفت و هم جمع قابل مالحظهای از زن و
مرد ایرانی را به خود جلب کرد .جلسه پرشور و هیجان بود و به نظر میآمد همه تازه نفس و
خشمگین نسبت به بیدادگریهای رژیم ایران ،میخواهند کاری اساسی بکنند تا ناگهان یکی دونفر
از همان افرادی که شما میفرمائید مفهوم استقالل را در تفکیک صفوف زن و مرد میبینند در صدد
بیرون کردن مردها از مجلس برآمدند و چند نفری از تندروهای نوع دیگر هم آناً به فکر افتادند
زنهائی را که از نظر سیاسی با آن ها هم افق نیستند از آن محفل برانند .آن جلسه که در اغتشاش و
غوغا از هم پاشید هیچ ،من هرگز جائی ندیدم که آن «تصفیه کنندگان» خود به تنهائی و فارغ از
مزاحمت مردان و زنان غیر همفکر مصدر کاری مفید شده باشند .در مورد دیگری هم یکی از
انجمنهای زنان که میخواست جلسة ساالنهاش را در فرانسه برگزار کند از من تقاضای همکاری
کرد من هم پذیرفتم و فوراً دست به کار شدم .ولی باز بالفاصله مخالف خوانیهائی دقیقاً مشابه
موارد قبلی شروع شد :چرا از مردها دعوت به عمل آمده است و چرا همة زنهائی که در این نشست
شرکت دارند از هم افقان نیستند (از مردی برای سخنرانی دعوت شده بود که پژوهشی بسیار جالب
در بارة زن و آیات قرآنی کرده بود و به همت مردی دیگر جا و سالن مجانی و استفاده از تمام
امکانات دانشگاهی برای برگزاری جلسات خانمها فراهم آمده بود! و اعتراض به زنها به خصوص
متوجه دو نفر بود :یکی که در مراکز فمینیستی فرانسویان بسیار فعّال بود ولی کارت عضویت حزبی
معترضین را نداشت و دومی که زن جوانی بود و برای معرفی کتاب مادر در گذشتهاش به جلسه
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دعوت شده بود ـ منتهی کتاب فقط در وصف مصیبتهای پس از انقالب بود نه در بارة گرفتاری
طبقة کارگر و محاسن دیکتاتوری پرولتاریا!) در این شرایط بنده فوراً پا را از ماجرا کنار کشیدم و
همان روز تصمیم گرفتم از آن پس دیگر وقت و نیرو را به هیچ عنوان با این خانمها در بگو
مگویهای بیثمر هدر ندهم.
ــ فکر ایجاد و گسترش تشکلهای مستقل زنان به سالهای نخستین انقالب باز میگردد .میدانیم
در همان آغاز دست اندازیهای حکومت اسالمی به حقوق و آزادیهای زنان و برخورد منفعل
سازمانها و احزاب به این تهاجمات ،موج گستردة خروج زنان از صفوف احزاب و سازمانها آغاز شد.
این حرکت تا جائی پیش رفت که بسیاری از زنان فعال سیاسی سابق ،دچار سیاست گریزی شده و
مبارزات اجتماعی خود را در اشکال دیگری از جمله در سازمانهای نوبنیاد زنانه ادامه دادند.
ارزیابی شما از عمل گستردة زنان در جدائی از احزاب و سازمانهای سیاسی در آن دوره چیست؟ آیا
این عمل توانست به تعمیق دید ما نسبت به مطالبات زنان و به ارتقاء سطح مبارزاتشان یاری رساند؟
امیر شاهی ـ همانطور که در چند مورد دیگر طی این گفتگوئی که داریم خدمتتان گفتم از
فعالیتهای گروهی زنان که در خدمت زنان باشد اطالع کافی ندارم ـ جز همان دستههائی که
عرض کردم با همة داعیة فمینیستی تمام حرفهاشان بوی «ایسم»های ابتالئی قدیمشان را
میدهد و تمام کوششان صرف تحریف عقاید زنان مستقل و قابل میشود ـ البته اگر از عهدة این
کار برنیایند با توطئة سکوت با آنها برخورد میکنند .ولی در این سالها به زنان سرافراز و آزاده و
بدون دار و دستهای برخوردهام که بر خالف آن حضرات هم غرض دفاعشان از زنان با ایدئولوژی
نقض نمیشود و هم کارشان بر شعور اجتماعی سالم و محکم استوار است.
من هم ،مثل بسیاری دیگر ،از خروج گستردة زنان از احزاب چپ در سالهای بالفاصله پس از
انقالب آگاهم ،علت بریدن از این نوع فعالیت هم برایم کامالً قابل فهم است ـ ولی به کلی روگردان
شدن از سیاست مختصری کمتر ـ گرچه خستگی آن سالهای حزب بازی بیحاصل و بد عاقبت
خود میتواند دلیل موجهی باشد .اما به هر روی به گفتة ارسطو ،آدمیزاد حیوان سیاسی و تنها حیوان
سیاسی است .فاصله گرفتن از تعریف ارسطوئی انسان ،آدمی را از تنها وجه تمایزش از دیگر حیوانات
دور میکند.
اصوالً احقاق حقوق زنان مدتهاست از مسائل روز است برای بعضیها هم از مقولة مد روز .بنابراین
بسیار در بارهاش مقاله نوشته میشود و حرف زده میشود ،در اطرافش فعالیتهائی هم میشود .به
استثنای چند مورد درخشان ،بیشتر اوقات احساس من از شنیدن یا مطالعه یا مشاهدة این کارها این
بوده است که خواستها و داعیهها در بدترین صورت جنبة مرشدی و خودنمائی دارد و در بهترین
شکل جنبة صوری و کمّی .از جنبة کیفی که برای من اساسی است رد چندانی به چشم نمیخورد.
معیار کیفی از نظر من این است که از دید انسانگرا زن و مرد را دارای حقوق طبیعی برابر بدانیم و به
این معنی معتقد باشیم که انسانها باید حقوق مساوی داشته باشند و برهمین اساس زنها
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میبایست در جامعه از همان مزایا و امکاناتی برخوردار باشند که مردها .من اصالً در پی آن نیستم
که ثابت کنم زنها چون خوب درس میخوانند ،یا چون قادرند در مسابقات وزنه برداری شرکت
کنند و یا به عنوان رانندة کامیون از خود مهارت نشان میدهند پس چیزی از مرد کم ندارند ،پس با
مردها برابرند .استدالل من مطلقاً براین اساس استوار نیست .مقصود من از حقوق طبیعی ابداً این
نیست که زنها باید ادای مردها را در آورند یا واروی کار آنها را بزنند و یا به هر قیمت نشان دهند
که هرکاری که مردان میکنند زنان نیز به انجامش قادرند تا سزاوار همسنگی و تساوی حقوق
باشند .چون اگر پایة حرف و مقیاس عمل این باشد هرگز به برابری واقعی نخواهیم رسید .مگر
کسی در مورد ادعای برابری سیاه و سفید صبر کرد تا سیاهان هم چندین جایزة نوبل ببرند یا
اختراعات صنعتی بکنند یا در پژوهشهای ع لمی صاحب نام بشوند تا آن را بپذیرند؟ به هیچ وجه.
استدالل اصلی فقط و فقط این است که سیاه و سفید هر دو انسانند پس برابرند.
این برابری ذاتی و طبیعی و کیفی به عقیدة من تنها پایة درست برای طلب برابری زن و مرد در
جامعه است یعنی اینکه بین و زن و مرد ،علیرغم تمام تفاوتهای جسمی و روانی و عاطفی و
احساسی ،به عنوان انسان تفاوتی نیست .اگر بخواهم خیلی عوامانه مطلب را خالصه کنم باید بگویم
که مقصود عرضم این است که زن اگر فقط زن باشد و خیلی زن باشد و هیچ جز زن نباشد هم حق
و حقوق انسانیش محفوظ است.
به گمان من پرداختن بنیادی به مسائل زنان نه تنها دور شدن از میدان سیاست نیست ،بل به
عکس ،جا گرفتن در بطن سیاست است ـ مخصوصاً در این دورة شوم از تاریخ ما که زنان اولین
قربانیان هستند .به تصور من کوشش جدی برای بازگرداندن حیثیت از دست شدة زنان میتواند
کاریترین ضربه را به رژیم جمهوری اسالمی بزند چون مسئلة زنان به اصطالح فرنگیها پاشنة
«آشیل» این نظام است .منظور از کوشش جدی البته گرفتن سهمیة بیشتر در مجلس اسالمی
نیست که چندی پیش اسباب شعف عدهای از فمینیستها را فراهم آورد (گویا در عوض  3نماینده
آقایان اجازه فرموده بودند که  5نمایندة زن کرسیهای وکالت را اشغال کنند)؛ تفسیر بعضی از آیات
قرانی به نفع بانوان هم حتماً نیست که به حساب پیروزی زنها گذاشته شد (از این قبیل که فالن
آیة شریفه دستور قاطع نداده است که زن نافرمان روزانه کتک بخورد ،سالی ماهی حداکثر هفتهای
یکبار کافی است)! خیر ـ مقصودم از بازگرداندن حیثیت زن رهائی کامل اوست از چنگ و دندان جزء
و کل قوانین مذهبی در رژیم فعلی.
مشکل زنان را نه میتوان خرد شمرد و نه مسئلهای جدا از کل سیاست روز دانست.
من تصور میکنم وجود همان زنان سرافرازی که ذکرشان آمد ـ حتی اگر تعدادشان آنقدرها زیاد
نباشد ـ فی نفسه منشأ اثراتی است مثبت و به تنهائی بشارتی است برای آینده روشنتر برای تمامی
زنان ایرانی.
ــ با توجه به شرایط ایران یعنی سلطه نظامی که آزادیهای فردی و حقوق برابر انسانها از
مهمترین گرههای کور آن است ،آیا میتوان مرزی میان مبارزات زنان (مبارزه در راه استقالل ،آزادی
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و تساوی حقوقی) و مبارزات سیاسی ـ اجتماعی (با مضامینی کم و بیش یکسان) درگیر در جامعه
ترسیم نمود؟ ضرورت برجستگی مطالبات زنان و اهمیت مبارزاتشان در شرایط کنونی چیست؟
امیر شاهی ـ به نظر من مبارزة هیچ گروه و صنف و دستهای نمیتواند منفک از کل مبارزات سیاسی
اجتماعی در ایران امروز باشد .مبارزه برای احراز حقوق زنان که حتماً بخشی عمده ،بخشی جداناپذیر
از این مبارزات است .برجستگی و اهمیت مبارزات زنان هم خیال میکنم روشن باشد .اوالً زنان نیم
(اگر نه بیش از نیم) جمعیت ملک ما را تشکیل میدهند .شما افراد جامعه را از هر دیدی رده بندی
کنید ـ سیاسی ،مذهبی ،قومی ،حرفهای یا ...ـ میبینید که تعداد اعضاء زن هر رده چشمگیر است.
بنابراین صدای زنان ـ اگر بلند شود ـ در هر کدام از این رده بندیها به حساب خواهد آمد و کارساز
خواهد بود .برحق بودن اعتراض آنان هم محل ابهام ندارد .زنان از آغاز به قدرت رسیدن مالیان در
ایران به عنوان یک گروه نشان شدهاند و هدف آزار و ایذائی کم سابقهاند.
اجازه بدهید به عنوان مثال ستمی را که در زمینة شغلی و حرفهای بر زن رفته است در نظر بگیریم:
در زمینههائی چون ورزش ،طبابت ،موسیقی ،تعلیم و تربیت ،سیاست ،قضاوت یا دیگر رشتهها ـ
سوای لطمههای کلی و عمومی ـ بر زنان صدماتی بیشتر رفته است .زنها نه فقط از پرداختن به
بسیاری از رشتههای ورزشی در خانه و زادگاه خودشان محروم شدهاند ،شما هیچ زن ورزشکار ایرانی
را در صحنة جهانی نمیبینید( .البته در مسابقات المپیک گذشته قبیده بادامی را در رشتة تیراندازی
پشت جعبه آینة نمایشی گذاشتند!) در رشتة پزشکی اول اقدام جمهوری اسالمی در این جهت بود
که طبیبان زن را از معالجة مردان منع کند( .گرچه همان فمینیستهای اسالمی ،که امروز ذکر
خیرشان زیاد رفته است ،ادعا میکنند در عوض زنها در شعب طبی مربوط به بیماریهای زنان
حاال بیرقیب ترند!) در موسیقی صدای زن است که از رادیوها قابل پخش نیست و زن نوازنده است
که نمی تواند در جمع مختلط برنامه اجرا کند( .ارسال نوازندگان و خوانندگان زن دالر برگردان و
جلب شهرت کن برای رژیم به خارج هم که آشکارا قسمتی از تبلیغات سراسر کذب آن نظام است و
به فیلمهای مخصوص فستیوال و نویسندگان کنگره نشین حکومتیشان میماند) .در عرصة سیاست
اسمی سوای صبیة رفسنجانی ،متعلقة مهاجرانی ،همشیرة طالقانی ،بیوة رجائی نمیشنویم که همگی
به توصیه یا به اتکای پدر یا شوهر یا برادر مشغول جوالنند( .چندی پیش یکی از اینها در فوائد
سنگسار برای یکی از سیاستمداران زن اروپائی سرمنبر رفت!) بر مسند قضا حتی یک زن محض
نمونه دیده نمیشود( .آن چند نفر وکیل دعاوی همگاه برای خودشان دردسر درست میکنند وگاه
برای ما اسباب زحمت میتراشند ).در تعلیم و تربیت زنها اولین گروه مورد هجوم تصفیههای اداری
بودند و از بیشتر مدارس اخراج شدند( .اگر استاد زنی در دانشگاه باشد حرفی از او در میان نیست).
از نظر قوانین آن کشور گروههای گشتی مثل «ثاراهلل» و «جنداهلل» و «خواهران زینب» فقط برای
دستگیری زنان به راه افتاد و بیشترین مقرراتی که «کانون تعزیرات» به تصویب رساند در رابطه با
بدحجابی و کج تابی زنان بود .در «قانون قصاص» که هرگز نمیتوان بدون احساس سرافکندگی و
خفت از آن اسم برد 32 ،ماده و در همین حدود تبصره فقط به زنانی اختصاص دارد که از جادة
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عفاف منحرف شدهاند .تنبیهاتی که به تناسب این نوع «جنایات زنان» در نظر گرفته شده است
بسیار متنوع است :از تراشیدن موی سر و بیرون راندن از خانه هست تا شالق زدن در مال عام و
سنگسار کردن با رعایت تمام ریزه کاریهایش .قوانین جاری آشناتری هم وجود دارد ـ از قبیل
کشتن زن زانیه به دست اقوام مرد و پرداخت نصف خون بها در صورت اثبات بیگناهی و ...و ...ولی
بهتر است به همه نپردازیم چون حتی یادآوری این اعمال وحشیانه هم دل آشوبه میآورد.
طبق آمار سازمان دفاع از حقوق بشر که چند سال پیش به دست من رسید ـ و قطعاً از آن زمان هم
آمارش روزآمد شده است ـ از هر  111زنی که به زندان افتاده است  31نفر به ضرب گلوله یا طناب
دار و یا زیر شکنجه جان سپردهاند از هر  111مرد  87نفر سرنوشتی مشابه داشتهاند .این ارقام نشان
میدهد که از دید مالیان تنها در مقابل جوخة اعدام زنان کم و بیش افتخار برابری با مردان را
دارند.
خیال نمیکنم دالیل بیش از اینها الزم باشد تا فوریت و اهمیت مبارزات زنان را آشکار سازد.
ــ با اتکاء به اهداف و مطالبات مشترک اجتماعی (مطالبات مردم ایران) برخی از نیروهای اجتماعی
مخالف تکیه برمطالبات ویژه زنان بوده و خواهان انحالل آنها به نفع تقویت کل مبارزات اجتماعی
در راه آزادی های فردی و اجتماعی و استقرار حقوق بشرند .نظر شما در این رابطه چیست؟
امیر شاهی ـ چندین سال پیش در بخش خبری یکی از کانالهای تلویزیونی شنیدم که در ایران
مردی به خواستگاری زنی میرود که قبالً او را به عقد خود در آورده بوده است .زن به دلیل
غیرعادی بودن قضیه طالب بازپرسی میشود و در حین بازجوئی کاشف به عمل میآید که این آقا با
در دست داشتن  2شناسنامة مختلف با  57زن ازدواج کرده است و طبعاً بعضیها را هم در این میان
به فراموشی سپرده است! این موجود در جمهوری اسالی فقط به علت داشتن  7شناسنامة جعلی
تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد نه به دلیل تعدد زوجات که نه تنها در حکومت مالئی غیرقانونی
نیست البد ارتکابش با اشتهائی چنین صاف جایزه هم دارد! حاال اگر زنان مدعی شوند که رفتاری
این قدر موهن نسبت به زن میبایست جرم ،و جرمی مهمتر از در دست داشتن اوراق تقلبی به
حساب بیاید به بخشی دیگر از مبارزات صدمهای زدهاند؟ چرا؟
من این یک مورد را که به ذهنم آمد مطرح کردم ولی راستش نمیدانم کدام یک از مطالبات زنان
مغایر با اهداف کلی مردم ایران است؟ به کدام قرینه میتوان چنین ادعائی کرد؟ با کدام مدرک؟ اگر
کسی مدعی باشد که خواست زنان منافی آزادی ما و در جهت عکس تالشهای ملت ایران برای
خالصی از شرایط کنونی است دلیل و منطق و سندش را باید ارائه بدهد .اگر نه امکان اثبات چنین
حرفی را دارد و نه مدرک و سندی میتواند ارائه بدهد بهتر است از زدن این گونة سخنان بیپایه و
مشکوک خوداری کند ،چون هیچ بخشی از مردم ایران از به وجود آوردن این نوع شکافها طرفی
نمیبندد .تا جائی که من اطالع دارم زنها هم چون مردها به دنبال برقراری دمکراسی و الئیسیته

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

539

در ایرانند و باز تا آنجائی که من اطالع دارم هیچ کدام از خواستهای زنان مغایر با الئیسیته و
دمکراسی نیست.
ــ انکار نمیتوان کرد که از مقطع تحقق انقالب اسالمی مبارزات زنان نسبت به مبارزات
آزادیخواهانه مجموعة جامعه دارای تقدم زمانی است .آیا میتوان با تکیه براین واقعیت ادعا نمود که
اینبار مقاومت زنان نقطة آغاز و موتور محرکی برای مبارزات همگانی در راه آزادی ،برابری و ترقی
بوده است؟
امیر شاهی ـ وقتی صحبت از مقاومت در مقابل رژیم جمهوری اسالمی به میان میآید از دو گروه
اسم برده میشود :یکی جوانان و دیگری زنان .در بین جوانان ،که شجاعتشان در این سالهای
اخیر تحسینانگیز بوده است ،اوالً تعداد دختر کم نیست و در ثانی همگی از دختر و پسر فرزندان
زنانی هستند که به آنها دل و جرئت مقابله را میدهند .تمام حرفهائی که جسته و گریخته در این
چند جلسهای که در خدمت شما بودهام با هم داشتهایم ،به ویژه در این آخرین جلسه ،در این جهت
است که زنان میتوانند پرچمدار و پیشگام در مبارزات برای آزادی ایران باشند .با این همه دلم
میخواهد تأکید کنم که حتی در نقش پرچمدار و پیشگام زنان در هیچ مرحلهای از این پیکار از یاری
و پشتیبانی و همگامی مردان بینیاز نیستند.
ــ خانم امیر شاهی اجازه دهید از مجموعه بحثهایمان در مورد مبارزات و مسائل اجتماعی زنان
نقبی به زندگی و فعالیتهای اجتماعی زنان کارآمدی چون شما زده و به نقش و سهم فعالیتهای
فردی زنان در تقویت و ارتقاء این مبارزات بپردازیم.
این روزها به فراخور اهمیت یافتن مسئله زنان ،حساسیت و توجه بیشتری نیز روی نتایج کارهای
فردی زنانی که در زمینههای فرهنگی ،هنری ،ادبی ،علمی ،سیاسی و اقتصادی فعال هستند ،نشان
داده میشود .بدون اینکه بسیاری از این خانمها ارتباطی ارگانیک ،سازمانی و هدفمند با سایر
بخشهای جنبش زنان داشته باشند ،امّا این حضورِ کارآمد در زمینههای مختلف تأثیر عمیقی در
برانگیختن احترام عمومی به مجموعة زنان در مطالبات آنان دارد.
چرا فعالیتهای فردی زنان تا این حد در تغییر بینش اجتماعی نسبت به مجموعه زنان و مجاب جامعه
در حقانیت زنان در داشتن حقوق و جایگاه برابر منشاء اثر است؟ آیا برای جامعة ما این اصل که زنان
به صرف ذات قائم به خود بعنوان انسان باید صاحب حقوق برابر گردند ،کافی نیست و باید ابتدا این
«استحقاق» به اثبات رسانده شود؟
امیر شاهی ـ «جورج الیوت» که نام مستعار «مری اٌن کراس» ،بانوی شهیر نویسنده است ،در جائی
میگوید« :خوشبختترین زنان ،چون خوشبختترین ملتها ،آنهائی هستند که تاریخی ندارند ».اگر
این گفته صادق باشد ناگزیر باید بپذیریم که ما زنان خوشبختی نیستیم ،زیرا الاقل از آغاز جمهوری
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اسالمی صاحب تاریخ شدهایم! منتهی این رژیم تصویری از زن ایرانی در تاریخ ترسیم کرده است
که گوئی مجسمهای است از موم ،ساخته و پرداخته و بازیچة دست مرد که نه از خود فکری دارد و
نه ابتکاری .بنابراین وقتی زنی با عرضة امکانات شخصی و قابلیتهای فراوان وارد صحنه میشود و
آن تصویر را به کلی مخدوش میکند طبیعی است که مورد توجه قرار بگیرد و از این طریق قالبی
بودن آن تص ویر را نشان دهد .طبیعی است که از این رهگذر تصحیح تاریخ را از جهان طلب کند و
از این راه برای همة زنان ،در جمع و کل ،اعتبار بخرد.
ولی البته و صد البته من با شما هم صدا و هم رأیم که زن به عنوان انسان صاحب حقوقی است و
هیچ کس و هیچ چیز جواز محروم کردن وی را از این حقوق ندارد و برای استفاده از این حقوق
مطلقاً لزومی نیست که هر دم و ساعت استحقاقش را به اثبات برساند.

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

535

فصل چهارم :جامعه و سیاست در ترازوی ارزش آزادی و فرهنگ انسانی

دخترِ زمانه و زبانِ سرزمین
مهشید امیرشاهی
آذر 1328
ــ خانم امیرشاهی در مجموعهٌ گفتگوهای پیشین سعی کردیم در فضای فکری شما سیر کرده و
خط دفاع از آزادی ،مقصود شما از استقالل و مفهوم انسانِ آزاد و مستقل را دنبال کنیم .در آن
گفتگوها هرجا ضرورتی داشت سری به آثار ادبیتان زده و شاهدی آوردیم .امّا این بار و در این
گفتگو که قولش را از مدتها پیش گرفتهایم ،تکیه و مورد نظر اصلی ما همان آثار ادبیاند .بعبارت
دقیقتر میخواهیم با اجازه و بیاری خود شما به سَبُک و سنگین کردن آنها پرداخته و از ورای
پرسشها ،پاسخها و سنجشها دریابیم که چرا میگویند« :مهشید امیرشاهی مدرنترین نویسندة
ماست» ،یا اینکه با توجه به کدام ویژگیهای آثار و بویژه رمانهای شماست که ناقدین را براین نظر
گرد آورده که رمانهای امیرشاهی را باید «یکی از قابل اعتناترین اتفاقات ادبی نثر معاصر فارسی»
یا «از گونههای کمیاب در ادبیات نوین» و از «کامیابترین» بشمار آورد.
امّا قبل از پرداختن به همة اینها ،توجهی در خصوص شرایط مکانی خلق این آثار :بسیاری از
نویسندگان ما میگویند؛ زندگی در تبعید چشمه الهامشان را میخشکاند و نمیتوانند اثر هنری خلق
کنند .شما خود در دادنامهای ـ پیگفتار رمان در سفر ـ از رنج تبعید گفتهاید:
من در تبعیدگاه بیآفتابم ،در انزوای اطاق دل گرفتهام که پنجرهاش بر هیچ شاخة درختی سبز ،یا
گوشة آسمانی آبی باز نمیشود ،به صدای بلند با خودم حرف میزنم ،فقط به این منظور که پژواک
کلمات فارسی را دوباره بشنوم .دلم برای حرف زدن به زبان مادریم تنگ است ،زبانی که به پیچ و
خمهایش آشنایم ،ظرایفش را حس میکنم ،تابش معنای کلماتش را میشناسم .زبانی که هر لفظش
را میتوانم بر زمینههای آشنا چون دانه و نگین بنشانم ،با هرکلمهاش چون موم بازی کنم و شکل و
شمایل تازهای به آن بدهم.
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با استناد به نقدها و ارزیابی های بسیار مثبت از آثارتان و با توجه به اینکه بیشتر این آثار در تبعید
آفریده شدهاند ،آیا بازهم با نویسندگانی که از بیم دور افتادن از «زمینههای آشنا» جالی وطن را به
هیچ قیمتی نمیپذیرند ،همصدا هستید؟ جنبههای بازدارنده و تنگ کنندة میدان کار در تبعید برای
شما چه بوده است؟ مسلماً با اینهمه خالقیت و ابتکار ،خشکیدن چشمة الهام نیست و زمین نثر زبان
فارسی هم به یُمن غنای زبانی آثار شما از دانه و نگین پُربارتر شده است .پس گله شما از چیست؟
امیرشاهی ـ دوست عزیز ،من البته گله فراوان دارم ـ هم از روزگار و حوادث ،هم از افراد و اشخاص
ـ اما اگر به استناد پیگفتار «در سفر» میفرمائید شاکیام باید عرض کنم که آن متن بیشتر اظهار
دلتنگی و درد دل است تا گله و شکایت.
تبعید اصوالً دنیای تنگی است ـ نه فقط برای من نویسنده ،بلکه برای تمام کسانی که ناچار ملک و
دیارشان را ترک گفتهاند و در کشوری غیر از زادگاه خودشان عمر میگذرانند .زمینة کلی رمان «در
سفر» که مورد اشارة شماست ،فضای تبعید است و من بارها در آنجا از تنگ و ترشی این فضا ،به
رغم گل و گشادی کشورهائی که هرکدام ما را در خود پذیرفته است ،حرف زدهام.
ولی شاید نادرست نباشد اگر بگویم نویسنده ـ چنانچه بخواهد نویسنده بماند و به زبان مادریش
بنویسد ـ تنگنای تبعید را بیشتر از بسیاری دیگر از تبعیدیان حس میکند .مثالً بیش از تبعیدیانی که
حرفه ای علمی یا فنی یا تجاری دارند ،حتی بیش از هنرمندان دیگری که سر و کارشان مثالً با
موسیقی یا نقاشی است ـ چون ابزار کار و وسیلة دست نویسنده کلمه است .کلمه هم جان دارد و در
خاک و آب و هوای خودش میبالد و میتراود و میروید .دور ماندن از بستر اصلی جریان کلمات،
که وطن است ،باعث می شود که نویسنده زمزمة مداوم لغات را نشنود ،به عالوه از نشو و نمای زبان،
زاده شدن بعضی واژهها ،متروک ماندن پارهای اصطالحات و ...بیخبر بماند .این بیخبری غل و
زنجیری است بر دست و قلم نویسنده .به عالوه هر نویسندهای نیاز به خواننده دارد ،خوانندگان هم
طبعاً هموطنان و همزبانانند و الغیر .به اینها امکانات ناچیز چاپ و نشر و پخش کتاب را هم در
غربت اضافه کنید و این نکته را هم از نظر دور ندارید که نویسنده حواصیل نیست که تنها با باد زنده
باشد ،یا ماهی که فقط به آب ـ ناچار باید نانش را از طریق شغل و حرفهای دیگر فراهم سازد،
آنوقت مالحظه خواهید فرمود که عوامل تنگ کنندة میدان کار در تبعید کم نیست.
اینها مشتی است از مشکالت ،ولی به نظر من هیچ کدامش چیره نشدنی نیست و هیچ کدامش
موجب خشکیدن چشمة الهام نمیشود .من نهایت همدلی را با کسانی که چنین احساسی میکنند
دارم ولی خودم از آن جمله نیستم .با آنهائی هم که نمیخواهند از زمینههای آشنا دور شوند همصدا
نیستم ـ منتهی خوب می دانم که به قول معروف سُلُق شُلُغ است و طبایع مختلف ،دست و بال
بعضی را سانسور و خفقان حاکم برملک آشنا سختتر میبندد تا اجبار زندگی در فضائی غریب و
ناآشنا .برکلمة اجبار تکیه میکنم ،چون تصورم این است که نفس زندگی در ملکی دیگر ،برخورد با
مردمی تازه ،مشاهدة رسومی نو ،همه میتواند به خودی خود افقهای جدیدی بر نویسنده بگشاید.
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ــ در اینجا اجازه میخواهم به داستانهای کوتاهتان بپردازم .بنظرم میرسد توجه و تعمق بیشتر روی
داستانهای کوتاه شما ما را به شناخت ساختار رمانهایتان نزدیکتر میکند .از جهات مختلف
میتوان بارقههای توان رماننویسی را در همان مجموعه داستانها یافت .امّا با وجود این،
داستانهای کوتاه شما به نسبت رمانها کمتر شناخته شدهاند .در میان نقدها و انتقادهای ادبی کمتر
به این داستانها پرداخته شده است .شاید این گفته بدور از واقعیت نباشد که اقبال بزرگ
رمانهایتان ،خوانندگان را بسمت داستانهای کوتاهتان سوق داده است .خود شما علت این نام آوری
کمتر را چه میدانید؟
امیرشاهی ـ با شما موافقم که در داستانهای کوتاه دوران جوانی ،رد رمان نویسی بعدیم دیده
میشود .امّا تصور نمیکنم اولیها کمتر از دومی ها شناخته شده باشند ـ الاقل در میان خوانندگان
آثار من این طور نیست .ولی کامالً حق دارید که بگوئید منتقدین در بارة آنها کمتر سخن گفتهاند.
اصوالً این گروه چندان راه دستشان نبود راجع به کارهای من حرف بزنند .حاال هم خیال میکنم
واکنش خوانندگان و سماجت من در نوشتن ،عدهای از آنها را از رو برده باشد ،وگرنه همان آش بود
و همان کاسه! سکوت این حضرات هم علل مختلف داشت از آنهائی که ذاتاً بخیل و حسودند ،یا
سخاوت و شهامت تعریف و اظهار نظر را ندارند ،یا طبعشان مرثیهخوان است و فقط بعد از مرگ
نویسنده محض زبان گرفتن زبان به شمردن سجایا باز میکنند ،بهتر است بگذریم گرچه تعدادشان
قابل مالحظه است! سکوت دیگران گاه از این رو بود که من از همفکران نبودم ،گاه برای اینکه در
پی جلب نظر مثبشان بر نمیآمدم ،گاه چون میدیدند اهل بده بستان با کسی نیستم .خالصه اینکه
باج میخواستند و من باج بده نبودم! کارم را میکردم چون اعتقاد داشتم در درازمدت نوشتة
بی ارزش ،حتی اگر در زمان خود قیل و قالی برانگیخته باشد ،فراموش میشود و اثر خوب ادبی ،حتی
اگر خلقش به سکوت برگزار شده باشد ،میماند و قدر میبیند.
ــ نیازهای جدید مردم و تغییر عادات زندگی در یک جامعة شهری که سرعت در هر زمینهای را
الزامی میسازد ،و همچنین فزونی گونههای مختلف آثار ادبی در بازار ،مردم را ترغیب به خواندن
هرچه بیشتر امّا کوتاهتر مینماید .از زمان ظهور داستانهای کوتاه و استقبال مردم از آن ـ که شاید
بتوان این استقبال را بعضاً با علل فوق توجیه کرد ـ رسم براین بوده است که نویسندگان از یک سو
برای بهبود معاش و از سوی دیگر دستیابی به دایرة گستردهتری از خوانندگان ،داستانهای کوتاه
خود را در اختیار جراید و مجالت قرار دهند .امّا شما بدین رسم کمتر پرداخته و گویا داستانهای
خود را از همان ابتدا بصورت کتاب منتشر ساختهاید .چرا؟
امیرشاهی ـ به این دلیل که از نظر من قصههای باب نشریات از نوع پاورقیهائی بود که من در
دورة کودکی در مجالت خوانده بودم و نوشتههای من از آن مقوله نبود .به عالوه داستاننویسی من
ضرب و آهنگ خودش را داشت :امروز یکی و رفت تا سال بعد و یکی دیگر نبود تا هول و وله چاپ
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تک تکشان را داشته باشم .وقتی روی دندة نوشتن بودم به آن تار زنی میمانستم که یک قران
میگرفت بزند ،راه که میافتاد دیگر با ده قران هم دست از زدن نمیکشید! قصهها یکی بعد دیگری
روی کاغذ میآمد و وقتی به حجم مناسبی میرسید به صورت کتاب منتشر میشد .ولی خیال
میکنم دلیل مهم تر این بود که من اصالً راه و رسم زود به شهرت رسیدن و یک شبه نام درکردن
را بلد نبودم ،به دنبال جستن این راه و رسم هم نمیرفتم! شاید غروری که در کارم داشتم مانع
می شد .من برای دو مجموعة اولم حتی پی ناشر نگشتم .مجموعة سوم را به انتشارات امیرکبیر دادم
چون آقای جعفری (پسر) به سراغم آمد.
تا جائی که حافظهام یاری میکند فقط دو یا سه داستانم پیش از انتشار آنها به صورت مجموعه سر
از نشریات در آورد .یکی «نام ...شهرت ...شمارة شناسنامه »...بود که به تقاضای دانشجویان دانشگاه
شیراز در ماهنامهشان که اسمش «آبنوس» بود درج شد« .البیرنت» را در دورة همکاری با دوست
قدیم محمود خوشنام به «رودکی» دادم« .صدای مرغ تنها» را غالمحسین ساعدی برای «الفبا» از
من گرفت.
االن یادم آمد که وقتی «کوچه بن بست» برای گرفتن اجازة نشر یا شمارة ثبت ـ نمیدانم کدام ـ به
کتابخانة ملی فرستاده شد ،آقائی ،که ظاهراً هم در آن دایره در کتابخانة ملی کار میکرد و هم با
نشریة تهران مصور مربوط بود ،با من تماس گرفت و اجازه خواست که داستان «ادّه» را از آن
مجموعه در این نشریه چاپ کند .با شرمندگی جواب دادم که من فقط میخواهم کتابم منتشر شود!
آن آقا هم یکی دوهفتهای در دادن اجازه یا شماره تعلل کرد ولی باألخره این یا آن را داد و کتاب
درآمد.
ــ در این پاسخ به نکتهای اشاره کردهاید که وسوسة کنکاش در وضعیت فکری ،تمایالت و
عادتهای قشر کتابخوان و عالقمندان به آثار ادبیمان را در دورة خلق داستانهای شما ،دامن
میزند .حق با شماست! داستانهای شما نه تنها با آنچه بعنوان پاورقی در نشریات درج میشدند
کامالً متفاوت بود ،بلکه حتی با بسیاری از آنچه که نویسندگانش یا نمیخواستند و یا بدلیل
محدودیتهای سیاسی و سانسور به نشریات راه نمیبردند ،هم از اساس تفاوت داشت .شما در پاسخ
پرسش دوم ،بر برخی از صفات منتقدین انگشت گذاشتهاید که شاید در توضیح سکوت برخی از
آنها در برابر آثار شما بعضاً درست باشند ،اما با وجود این ،بیانگر تراژدی عمومیتر «روشنفکری»
ایرانی در دهههای  51ـ  21نیست .بعنوان مثال «حسادت» با همة زشتی و کراهتش ،اما نباید
فراموش نمود که این خصلت خود پائی در ذهنیتی دارد که تا حدی قدرت سنجیدن و مقایسه داشته
و حاصل تشخیص بد از بدتر و خوب از بهتر است .و از آن جهت که حسود احیاناً خود و همگنان
فکریش در خلق «بهتر» درماندهاند ،حتی اگر در بُخل و تنگ نظری میترسد لب از لب باز کرده و
با بدگوئی سرو صدائی ایجاد و توجهی را جلب نماید ،پس میکوشد با سکوت و با تظاهر به
بیتوجهی مانع از انکشاف بیشتر گردد .من فکر میکنم مشکل اساسیتر در این بود که ،داستانهای
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شما با آن نوع ذهنیت «روشنفکری» و کتابخوانهای ما یعنی آنچه که برخی مایل به گفتنش و عدة
بزرگتری خو به شنیدنش کرده بودند ،از یک سرشت نبود.
پرسش اینجاست که آیا اساساً ذهن مسخ شده در ایدئولوژیهای خلقی ،طبقاتی ،مذهبی
«روشنفکری» آن دههها یا سودازدگان سیاست آنهم از نوع مبتذل آن قادر به توجه و کشش به
سوی آثار پرداخته شده بر محور دنیای فردیِ انسانهای عادی را داشت؟ آیا فکر نمیکنید
داستانهای کوتاه شما محاط در اندیشهای خالف عادت آن دوران بوده و چند دههای زودتر از آنگاه
که باید ،و جلوتر از ذهنیت «روشنفکری» ما پا به عرصه وجود نهادند؟ شاید برای شناخت و استقبال
از این نوع آثار «نخبگان فکری» و کتابخوانهای ما ابتدا به شکستی در واقعیت و سپس به انقالبی
عظیم در نوع تفکر و اندیشه «نیاز» داشتند؟!
امیرشاهی ـ در بارهً فضای «روشنفکری» آن روزها سخن بسیار است ـ میدانم که میدانید ـ برای
پرهیز از دراز نفسی و دوباره گوئی به آن نپرداختم ،چون همیشه نگرانم که مباد مخاطبم را ملول
کنم .حاال که میپرسید ،چشم ـ برای نشان دادن احواالت «روشنفکران» قبل از انقالب یکی دو
حادثه را که به خودم مربوط میشود خدمتتان میگویم :خانمی که هنوز هم خودش را «چپ
افراطی» میخواند ،روزی به من گفت که مسئولین گروه سیاسیش معتقد بودند شناختن آنتونیو
گرامشی بر همة آنها واجب است ولی حق خواندن ترجمة مهشید امیرشاهی را از گرامشی ندارند! و
دوستی که دیگر در میان ما نیست ولی یادش همیشه با من است ،نقل میکرد که سلسله جنبان
«کانون نویسندگان» در حضور او به جمعی هشدار داد که :این زن (که بنده باشم) زیر چتر کسی
نمیرود ،زبان دراز و قلم تیزی هم دارد ،نباید به او میدان داد!
این مطالب را من بعد از انقالب و در فرانسه از آن دو شنیدم ولی طبیعی است که بروزات این نوع
رفتار مافیایی را سال های سال حس کرده بودم .ادامه و رسوباتش را در این دورة تبعید هم دیدهام و
از این نمونهها برایتان فراوان دارم اما گمان میکنم همین مختصر گویای فضایی باشد که در آن
ایدئولوژی برای خفه کردن خوی مستقل و استعداد ادبی دخالتی مستقیم داشت .غیرمستقیم هم
دخالتش محسوس بود .به عنوان مثال :در چنین فضایی حسادت هم (که مطرحش کردید) هرگز به
صورت خام و عریان عرضه نمیشد ،حاجت به ترجمان و پوششی داشت .غالباً ایدئولوژی نقش
ترجمان را بازی میکرد و لباس برهنگی بود! خودمانیم ،خط بطالن کشیدن بر کارهای نویسندهای
به بهانة اینکه مثالً از خط انقالبی منحرف شده است به نظر روشنفکرانهتر از اقرار صریح به حسادت
میآید!
به طور خالصه در فضایی که باندبازی رواج دارد «نقد ادبیش» هم بیشتر وسیلة تسویه حساب است
تا ارزیابی کتاب و رمان و داستان ،و تریبونی هم که در اختیار «منتقدانش» قرار میگیرد بیشتر سنگر
سنگ و گل پراکنی است تا نشریه و رادیو و تلویزیون!
در مورد پیش بودن از «روشنفکران» و از زمان عرض کنم که چندی پیش مقالهای به دستم رسید
که در جمهوری اسالمی چاپ شده بود و نام نگارندهاش متأسفانه فراموشم شده است .در آن مطلب
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آمده بود :ما آنقدر روشنفکر ندیده بودیم که موجودی مثل شمس آلاحمد را روشنفکر میدانستیم!
بنابراین جلو بودن از این نوع روشنفکران کار سختی نبود! بسیاری از آنها نه تنها از دوران بلکه به
طور مطلق عقب مانده بودند .من تصور میکنم دختر زمانهام بودهام ـ نه جلوتر از زمانهام ،چون به
گمان من برای زدن حرف درست و کردن کار درست هیچگاه زود نیست .گرچه ممکن است قبول
عام یافتن حرف یا کار درست توأم با تأخیر باشد.
در مورد کتابخوانها به نکتة دقیق و درستی اشاره دارید .فقط اضافه کنم که به نظر من در همه جا
و در تمام ادوار کتابخوانهای واقعی در میان اکثریت خاموشند .خاموش به این معنی که بلندگویی
برای اظهار نظرشان در اختیار ندارند و در خلوتشان از اثری که خواندهاند لذت میبرند ـ چه
«سازندگان افکار عمومی» بخواهند و چه نخواهند ـ و در آخر کار هم استقبال همین اکثریت
خاموش از آثار نویسنده است که دهان یاوه گویان را میبندد و توطئه گران را وادار به شکستن
سکوتشان میکند .یا همانطور که قبالً گفتم آنها را از رو میبرد!
ــ ضرورت کوتاه نویسی در عمل پیامدهایی بهمراه آورد که بر روی کیفیت متون ادبی نیز تأثیر
گذاشت .از جمله انتقال تدریجی از موضوعات داستانی و ماجراهای پی در پی به تمرکز بیشتر روی
مسائل درونی شخصیتهای داستان و دیگر هنرمندانهتر شدن زبان به معنای گزینش واژههای گویا
و جاندار و حتی االمکان اندک در خدمت بیان بیشترین معنا .امروز چنین مشخصههایی به محک
سنجش آثار ادبی نوین بدل شدهاند.
آثار شما چه رمانها و چه داستانها سراسر روایتهایی هستند از وضعیت و موقعیت انسانها ،از
احوال درونی آنها و از نوع برداشتها و رابطهای که با پیرامون خود برقرار میکنند .روایت زندگی
درون و بیرون انسانهایی هر چند بغایت منحصر بفرد و غیر تکراری اما در عین حال کامالٌ عادی و
قابل باور.
این ویژگی در چشم آندسته از منتقدین که آثار ادبی را با محک چگونگی بازتاب دنیای واقعی و
حوادث جاری بر زندگی و روان انسانها میسنجند از برجستگیها و امتیازات آثار شما و نشانههای
قوی ،بارز و انکار ناپذیر یک اثر ادبی مدرن بحساب میآید.
اما برخی دیگر شخصیتهای داستانهای شما را «انسانهای فاقد ویژگی خاص» و سرنوشتشان را
«زندگیهای بیاهمیت» قلمداد میکنند .نظر شما در این خصوص چیست؟
امیرشاهی ـ کسانی که چنین میگویند البته مختارند و طبعاً از دیدگاه ادبیات مکتبی حرف میزنند.
رئالیسم سوسیالیستی حکم میکند که انسان فاقد «ویژگی» باشد مگر آنکه از طبقهای خاص برخیزد
و برای رسیدن به آرمانهای طبقاتی دست به یک رشته کارهای قهرمانی بزند و در درجة اول هم با
خواستها و عالئق شخصیش ،که در تضاد با اهداف واالی ایدئولوژیک است ،بجنگد و بر آنها
پیروز شود« .اهمیت» هم از نظر پیروان این مکتب فقط از آن گروه و طبقهای است که انسان به آن
تعلق دارد ،نه از آن زندگی فرد .اکثر محصوالت ادبی شوروی و نویسندگان دلبسته به احزاب برادر
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کشورهای دیگر را که ورق بزنید به همین تم تکراری بر میخورید .من به عکس ویژگی و اهمیت را
برای فرد ،هر فردی ،تک تک افراد ،قائلم .به همین دلیل خصایص شخصی را محور ساختن
شخصیتهایم قرار میدهم یا احیاناً از آنها یک نمونه و یک صورت نوعی میپردازم .چون برخالف
پیروان مکتب رئالیسم سوسیالیستی معتقدم هر آدمی ویژگی خودش را دارد و هیچ زندگیئی
بی اهمیت نیست ـ نه در جهان واقع و نه در عالم داستان .به همین دلیل است که در آثار من تعدد و
تنوع شخصیت وجود دارد .به همین دلیل است که هر شخصیت من که وارد صحنة داستان میشود
قهرمان کتاب است.
به ایجاز اشاره داشتید .از نظر من هم کوتاه گویی و گزیده گویی یکی از اصول سبک نگارش است.
دقت در انتخاب کلمات و رعایت قواعد دستوری هم از آن جمله است .تسلط داشتن بر زبان و کلمه
در دنیای ادبیات از نوع تسلطی است که فرضاً مجسمه ساز بر خاک و سنگ دارد.
برسیم به ذهن شخصیت و جهانی که شخصیت در آن زندگی میکند .توجه کردن به آنچه درون
ذهن شخص میگذرد بیشک بسیار مهم است ولی پرداختن به آن نمیبایست به قیمت بیتوجهی
به آنچه در محیط بیرون میگذرد تمام شود .التفات به احواالت درونیگاه برای طفره رفتن از ترسیم
جهان بیرون است و بیاعتنائی به ذهن افراد از تبعات همان ادبیات ایدئولوژی زده که قرار بود همه
چیز را از دریچة روابط تولید ترسیم کند .در یک تقسیم بندی ساده و غیردقیق در بیشتر تولیدات
ادبی رایج یا توجه به این جهان بیرون ـ به صورت کلیشهای و باسمهای ـ مد نظر است و در کل
شخصیت فردی پرسوناژها معلوم نیست ،یا یک مشت کاراکتر عجیب و غریب ـ بدون آنکه درست
پرداخته شده باشند ـ به میدان میآیند که روشن نیست از کجا آمدهاند یا به کجا میروند .نتیجه
اینکه یه عده از آن سر بام میافتند و یک عده از این سر بام!
از نظر من احواالت درون بدون تأثیر پذیری از جهان بیرون نمیتواند تغییر و تحولی بردارد و
نویسنده باید تعادلی میان این دو بیابد .من به هر حال همیشه در پی جستن این تعادلم.
ــ بسیاری از داستانهای شما روایتهای کوتاه و فشردهای هستند در خدمت بیان پر قدرت و
هنرمندانه مناسبات اجتماعی .بعنوان نمونه باید از داستانهای «البیرنت»« ،استفراغ» و «باران و
تنهایی» نام برد که لحظههای گزینش شدة زندگی زنان داستانها ،همانند آئینهای ،واقعیتهای
عمومیتر و گستردهتری در جامعه ،چون مشکالت زنان و رفتار حقارتآور با آنان را باز میتابانند و
یا نگاه نقادانه همراه با طنز شیرین راوی جوان و زیرک ما یعنی سوری به خانواده ،جامعه ،آدمها و
مناسبات پیرامون در داستانهایی چون «پدر بزرگ من میشود نوه عمة مادر این آقا»« ،مجلس
ختم زنانه»« ،اینترویو»« ،اسم گذاری بچة سیمین» و...
شما در این داستانها نه به توصیف و تشریح مستقیم جامعه و مناسبات آن پرداختهاید و نه به روایت
واقعة محوری داستان بیش از آنچه الزم باشد ،جائی دادهاید .آنچه در این داستانها بیش از هر چیز
توجه را جلب می کند ،مسئله چگونگی جذب و برداشت از وقایع روزمره ،حوادث جاری و رابطهها
توسط فرد ـ شخصیت داستان ،راوی یا هر دو آنها در یک قالب ـ نحوه و تأثیر آن بردنیای درونی
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و فردی و چگونگی بازتاب این تأثیر در ضمیر خودآگاه او به تبع او بازتاب این تأثیر بر ضمیر آگاه
خواننده است .با این ردپا که در انتها ،شخصیت داستان در نگاه و قضاوت خود نسبت به پیرامون یا
حادثهای که بر وی رفته است ،از تأئید و همدلی خواننده برخوردار میگردد.
آیا کسب این همدلی و تأئید از همان ابتدا هدف خلق داستان و نشانة انتقال موفقیتآمیز قضاوتها
و دیدگاههای نویسنده به خواننده میباشد؟ یا اینکه چنین نتیجهای حاصل تفکیک ناپذیری ذهنیت
نویسنده از واقعیتها یا بعبارت دیگر تأثیر آمیزش رئالیسم قوی با ذوق و قریحهای پرقدرت در
پرورش و آفرینش داستانهاست که در نهایت بگونهای اجتناب ناپذیر ذهن باز و آزاد و واقعگرای
امروز خواننده را با خود همراه میسازد؟
امیرشاهی ـ فکر میکنم تعبیر دوم شما درست باشد .اگر هدف داستان نویسی جلب همدلی و تأئید
بالفاصلة خواننده باشد ،نویسنده دنبالهرو مد روز میشود .من هرگز چنین کاری نکردهام .کنشها و
واکنشهای جهان بیرون و درون شخصیتهایم را همیشه از دید خود در نوشتههایم بازتاب دادهام
نه از دید فالن ایدئولوژی ،حاال هر قدر ساخته و پرداخته ،و نه از دید بهمان نویسنده ،حاال هر قدر
زبر دست و ارجمند .چون خیال میکنم سبک متمایز و مشخص نویسنده است که به اثر هنری
اعتبار و طراوت میبخشد ،وگرنه زدن حرف قالبی و تقلیدی ـ همانطور که میبینید و میدانیم ـ کار
هر کسی است.
راستش من هنگامی که به قصد قصه نویسی دست به قلم میبرم هیچ هدفی و فکر و ذکری جز
نوشتن داستان خوب ندارم .احتماالً همدلی خوانندهای که میفرمائید از احساس همین امر حاصل
میشود ـ و نمی دانید اگر انعکاس این همدلی به گوش نویسنده برسد چه لذتی دارد! وقتی نامهای از
نازی خانم ،که من تا امروز هم او را ندیدهام ،از انگلستان میآید و جای به جای به حرفهای
کاراکترهای «در سفر» استناد دارد ،یا دوستی از سوئد تلفنی میگوید که پس از خواندن «ماه عسل
شهربانو» هرگاه همسرش بخواهد نارضاییش را از رفتار او نشان دهد با غضب «ابراهیم» خطابش
میکند ،یا فرزانة تأئیدی هنرمند تئاتر و سینمای ما با شیرینی تعریف میکند که اخیراً به سبک
«انیس» ،یکی از پرسوناژهای «در حضر» ،دلخوریش را با گفتن «چیش!» نشان میدهد و یا آقای
کشگر از دفتر نشریة «تالش» با ظرافت و به لطف توضیح میدهد که با واژههای چهار پارة
«مادران و دختران» معاشقات و زندگیها دارد ،و ...نویسنده کمترین از شوق به آسمان هفتم
میرسد!
ما همانطور که انسانهای دیگر را با شریک شدن در احساس و اندیشیدهشان درک میکنیم و به
داشتن پیوند خویش با آنان اگاه میشویم( ،مقصودم پیوند با جامعة بشریت است ،نه فقط با رفیق و
همشهری و هم مسلک و هم وطن) ،با شخصیتهای داستان هم از همین طریق رابطه برقرار
می کنیم .و اعتقادم این است که رئالیسم بیش از هر مکتب ادبی دیگر برای این کار جان و نَفَس
دارد .شخصیتسازی موفق یعنی وارد کردن موجوداتی خیالی به جرگة انسانهای واقعی و پیوند
دادنشان به جامعة بشری .این حرف الزاماً به معنای دادن تصویری دوست داشتنی از آنها نیست،
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بلکه به معنای ممکن کردن ایجاد رابطه با آنهاست ـ همان نوع رابطهای که در زندگیمان با افراد،
چه خوب و چه بد ،برقرار میکنیم.
ــ نمیدانم آیا تا کنون کسی هست که با مجموعة داستانهای کوتاه شما آشنا شده و از خواندن
داستانهای کو دکان به وجد نیامده و رنگ و رؤیای دنیای کودکانه را چنان زنده لمس نکرده باشد.
داستانهائی چون «سوسک حنائی»« ،اسم نویسی»« ،بوی پوست لیمو ،بوی شیرتازه»« ،خورشید
زیر پوستین آقاجان» و...
آیا راویان کوچک این داستانها در حقیقت آموزگاران بزرگ ما بزرگسالنند که هنوز با دنیای کودکان
خود که سرشار از ادعای حق و حقوق و طالب احترام و توجه است ،غریبهایم؟ خواندن آنها را بیشتر
به چه کسانی توصیه میکنید؟ کودکان یا بزرگساالن؟
امیرشاهی ـ من برای کودکان جداگانه بسیار کار کردهام ولی داستانهای مورد اشارة شما خطاب به
بزرگساالن است.
خوشبختانه مدتی است در جمع ما ایرانیان هم راجع به خورده شدن حقوق زنان بسیار و به جا حرف
زده میشود ،ولی متأسفانه هنوز در مورد کودکان ،که به دلیل خردی از حرمت و توجهی که حق
آنهاست بسی اوقات محرومند ،کمتر سخن در میان است.
من داستانهایم را به قصد تدریس نمینویسم ـ نه کودکان به بزرگساالن و نه بالعکس .فقط
معتقدم که توجه به حقوق کودکان و حرمت گذاشتن به آنها یکی از نشانههای اساسی تمدن است.
همه میگوئیم که انسانگرائی نژاد و مذهب و جنسیت بر نمیدارد .باور کنید که سن و سال هم
برنمی دارد .طبیعی است حرمت به کودکان از مقولة حرمت به بزرگان نیست که به فراخور اعمال
نیک و بد و قابلیتهای آنهاست .حرمتی که به کودکان میگذاریم ـ بیتوجه به زشتی و زیبائی،
هوشمندی و کمهوشی آنها ـ تشخصی است که برای آنها قائلیم ،میدانی است که برای اظهار
وجود در اختیارشان میگذاریم ،کوششی است که برای پروردن امکانات و استعدادهای کم و زیاد
آنها میکنیم .و هیچکدام این کار ها از طرف ما لطف و مرحمت نیست ،حق کودکان است که باید
بپردازیم .و برای ادای این دین کافی است کودکی خود را از یاد نبرده باشیم .غریبه بودن با کودکان
یعنی غریبه بودن با خو د ـ خود دیروزمان که همیشه در ما زنده است و تا واپسین دم هم با ما خواهد
بود.
ــ خانم امیرشاهی احتماالً میدانید که شوق نخستینِ انجام این گفتگو تحت تأثیر احساس شگفتی
و تحسینی بود که خواندن سه جلد از چهار جلد رمان «مادران و دختران» در ما ایجاد نمود .در بیان
این احساس تنها از سوی خود سخن نمیگویم .در این مدت ـ از تابستان  1321ـ با هر که این
مجموعه را خوانده سُخن گفتهام و هر فرد که نقدی در بارة آنها نگاشته و من خواندهام ،همگی را
دراین احساس شگفتی و تحسین با خود هم آواز و همباز یافتم .رمانهای «درحضر» و «درسفر» را
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پیشتر خوانده بودم و بعد داستانهای کوتاه را .سپس بعنوان کسی که چندسالی است از طریق
مصاحبهها و پرسشهایش نه تنها تالش میکند موضوعات مطرح جامعه را با صاحب نظران و
روشنفکرانمان به بحث گذارد ،بلکه همچنین بعنوان فردی با عالقمندی ویژه نسبت به برخی
چهره ها ـ بدون آنکه سعی در پنهان نمودن این عالقمندی داشته باشد ـ و با حساسیت و کنجکاوی
میکوشد حلقههای اتصال نظری و رشتة اصلی اندیشة آنها را بازشناخته و از طریق پیگیری حاصل
تالشهایشان ،پایهایترین تأثیر این تالشها را بر جامعه فکری و روشنفکری دریابد ،بعنوان چنین
کسی سعی کردم از تک تک آثار شما که دوسال و اندی است مرا به جد بخود مشغول داشته ،فاصله
گرفته و با درنظر گرفتن مجموعة آنها در مورد این تأثیر به جمعبندی حتی االمکان یگانهای دست
یابم .حاصل آنکه؛ مهشید امیرشاهی در قلب مجموعة آثار خود دریچهای برایشناختی نوین ،پویا،
جاندار ،متحرک و تاریخی از میهنمان و مردمانمان گشوده است.
دوجلد رمان «درحضر» و «درسفر» و همچنین مجموعه رمانهای «مادران و دختران» در پیوند
تفکیک ناپذیر با حوادث و تحوالت اجتماعی ایران در دورههای مختلف تاریخی نگاشته شدهاند،
همچنین بر بستر روزگاران متفاوت ،روحیات ،آداب و رفتارهای انسانی ،اجتماعی و باورهای مردمی
در وضعیت تغییر و تحول دائمی مورد بازگوئی قرار گرفتهاند .در این رمانها زندگی و هر چیز بدان
پیوند دارد ،جاری است .همانگونه که در واقعیت هیچ جامعة انسانی و هیچ زندگی ایستا نیست .چه
چیز شما را این چنین با تحول و حرکت پیوند میدهد؟
امیرشاهی ـ پیش از پاسخ دادن به این پرسش ،با اجازة شما میخواهم چند کالم حاشیه بروم ،چون
نکات ظریفی که در رمانهای من دیدهاید و جمع بندی شیرینی که از آثارم کردهاید ،مرا با شیطنت
و شادی کودکانهای به یاد مطلبی انداخت که آقائی در جواب به مقالة من برای روزنامة آیندگان
فرستاده بود .این شخص هم ـ که گویا ادعای شاعری یا نویسندگی داشت ـ مثل دیگر
«روشنفکران» انقالبزده از حرفهای ضد انقالبی من سخت برآشفته بود و بعد از دادن دشنامهای
بد و زدن برچسبهای بیراه ،که باب آن روزها بود و هر کدامش سربه باد میداد ،در اثبات گستاخی
و بیجوازی مهشید امیرشاهی در ارائة فکری سیاسی این طور استدالل کرده بود (باکلمات خودم
گفتههای او را خالصه میکنم چون جمالت دقیقش را طبعاً به حافظه نسپردهام) :یا ایهالناس! این
همانی است که در قصههایش خانه بر درش زنگ و درخودش مستخدم دارد! مقایسة بیاختیار میان
مشاهدات شما و مالحظات آن حضرت البته از فتوت به دور است ،ولی عرض کردم ،شادی و
شیطنتی کودکانه در این امر دخیل بود!
من در ضمن یک عذر خواهی چاق و چله هم به شما بدهکارم .چون خوب خاطرم هست وقتی قرار
این مصاحبه را میگذاشتید من امید داشتم آخرین پارة «مادران و دختران» هم به ثمر برسد و
پایانش بهانة گفتگومان باشد .بد عهدی کردهام بیآنکه چندان مقصر باشم.
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پس از بستن این دو پرانتز سپاس و پوزش برویم به سراغ سؤالتان که راستش مطمئن نیستم برایش
جوابی دقیق و روشن داشته باشم ،چون هرگز آن را از خود نپرسیدهام .بنابراین آنچه االن میگویم
در حکم فکر کردن به صدای بلند است.
برای آنکه به جوابی برسم پی بروزاتی در خودم میگردم که الزاماً و در نظر اول ارتباط چندانی هم
با یکدیگر ندارند.
به عقب و سالهای نو جوانیم برمی گردم .به سال هائی که در یکی از شبانه روزیهای انگلستان
درس میخواندم .از آنجا که تنها شاگرد ایرانی آن مدرسه بودم (بعدها سوای خواهر کوچکم یکی دو
ایرانی دیگر هم به آنجا آمدند) به درست یا به غلط نمیدانم ولی بیشک با ذهنی خام و بیشکل،
باورم شده بود که سفیر فرهنگ و ملک خودم در آن دبیرستانم و حق ندارم کاری کنم که باعث
سرشکستگی آن ملک و فرهنگ باشد .طبیعی است که کسی چنین رسالت و مسئولیتی برگرده من
نگذاشته بود ولی عشقی که به این هر دو از آغاز زندگی در دلم پرورده شده بود چنین تصوری برایم
ایجاد میکرد .از آن سالها میگذرم و به نیمههای جوانی میرسم .در آن ایّام حتی در بدترین
شرایط ،حتی وقتی دوستان با کمال حسن نیّت همدردیشان را با این جمله شروع میکردند که« :اگر
تو در جای دیگری به دنیا آمده بودی ،»...خودم نمیخواستم از سرزمین دیگری باشم با زبان و
فرهنگی دیگر .چیزی که میخواستم این بود که با امکانات ناچیزم محاسن و زیبائیهای دیگر
سرزمینها و فرهنگ ها را به آنچه خود دارم اضافه کنم .نکتة دیگری هم که به آن آگاهم این است
که همیشه مایل بودهام از رسوم و آداب دیرینه و ورافتاده ردّ و خطی به جا گذاشته شود تا آنچه از
میانشان بد بوده با علم به اینکه نامطلوب است منسوخ بماند ،آنچه خوب بوده است به دنبال دالیلش
باشیم که چرا کنارش گذاشتهایم و احیاناً در احیایش بکوشیم و آنچه نفع و ضرری نداشته است
الاقل بدانیم که برما گذشته است .و آخر اینکه همیشه اعتقاد داشتهام در نقل تاریخ تقلب جایز
نیست ،چون جریمه اش سنگین است :بزک کردن یا حذف وقایع رسیدن به بهبودی و بهروزی را
ناممکن میسازد.
مجموعة این باورها احتماالً جواب سئوال شماست .گمان میکنم تنها وجه اشتراک این مشخصهها
نشانی است که جملگی از پیوند عمیق من با زادگاهم و تاریخم و زبانم دارند که هرسه از نظر من
پویاست و نمیتوان از آنها تصویری ایستا و راکد داد و اگر کسی چنین کند در حقیقت ایستائی و
رکود ذهنی خویش را منعکس کرده است نه واقعیت اطرافش را که در همه حال در شرف تغییر و
تحول است .مگر میشود واقعیت اطراف را بدون انعکاس پویائی مداومش بازتاب داد؟ مگر میتوان
بازتابش داد و زمینههای تاریخیش را نشناخت؟ تاریخ بستر تحول جامعه و افراد است .بیتوجهی به
آن از شناخت ابعاد این تحول بازمان میدارد.
ــ گفته می شود رمان بازتاب ادبی دورانی بغایت دگرگون شونده است و بر بستر این دگرگونی
وضعیت انسان در رو در روئی با جهان جدید موضوع بسیاری از رمانهای این دوران بوده است.
سرنوشت و لحظههای زندگی انسانهائی که هرچه بیشتر از محیطهای بسته با قواعد و نظم درونی
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و ارزشهای آشنایش کَنده شده و در کوران دگرگونیها در محیطهای گسترده و سراسر بیگانه قرار
میگیرند.
اگر موافق باشید برای یک قیاس کوتاه در یک نگاه تطبیقی «دده قدمخیر» کتاب دوم رمان
«مادران و دختران» را برگزینم که به نظر من در صحنههائی روان از دگرگونیها و حرکت یک
جامعة بسته به سوی جامعه باز شهری شاهکاری است .چهرة در حال تغییر شهر تهران در دهههای
نخستین قرن بیستم که در خیابان گردیهای دده قدمخیر به صرافت رفتن به دیدار ماه منیر تجسم
می یابد ،به موازاتش پراکنده شدن یک خانوادة بزرگ اشرافی در گوشه و کنار این شهر و شکسته
شدن ناگزیر حلقة بسته آن و آمیزش با سایر اقشار و طبقات اجتماعی ،رشد و گسترش اقشار میانی و
تحصیل کردگان سراسر مدعی حق و حقوق ،خروج زنان از پستوها و اندرونیها و ...همه تا حد رؤیت
و تا مرز قابلیتِ لمس تصویر شدهاند .کالم در این تصویر پردازیها چه گویا و چه موجز و در نهایت
آرامی و سبکپائی بهنگام عبور از ذهن خواننده.
شگفت آور اینکه ـ برخالف آنچه که تا کنون ما بدان عادت داشتیم ـ پرسوناژهای شما در برابر این
تحوالت اساساً نه جا میخورند ،نه مغمومند و نه احساس از دست رفتگی میکنند .به سخن دیگر
فضای این رمان دنیای هماهنگ شدن با آهنگ تحوالت است .آنکه از آن در میماند به صورت
شخصیتی عقب مانده ،خرافی ،کُند ذهن جلوه میکند( .چون شکوه اعظم) آنکس که نتایج دیرکرد
خود را در می یابد ـ حتی اگر در صدد جبران مافات برنیاید ـ قدر و ارزشی برای دگر شدن قائل است
(نمونه در گفتگوی میان دوخواهر یعنی ماه طلعت و مهربانو و سخن مهربانو دختر اشراف زادهای که
در قیاس با صفیه دختر مستخدمی که به فراخور زمان ،با شوق فراوان فن و هنری آموخته و میرود
در زندگی دست برزانو نهد ،خود را «مفید» به حال هیچکاری نمیبیند و بود ونبود خویش را برابر.
برخی نیز از این همه تحول سرشار از خرسندی ،سرزندگی و آمال و آرزویند ،چون همان سرور
داستان یا امیرخا ن که بعنوان پسری با هوش و با استعداد در جلد اول ،دولتمردی جوان و پر از
آرمان های واال و نگاهی رو به آینده در جلد دوم و پدری نیک رفتار و مدرن در جلد سوم و در سراسر
داستان حضور دائمی دارد گوئی خود پیشگام و سمبل تحول است و تاریخ را بجلو هُل میدهد .نگاه
شما به انسان درگیر در جهان دگرگون شونده نگاه دیگری است.
چرا پرسوناژهای شما در این رو در روئی نه دچار بحران «از خود بیگانگی» میشوند و نه به نام دفاع
از «هویت»« ،فرهنگ»« ،ناموس» و «قوم قبیله» با ارزشها و نظم نو از در ستیز بر میخیزند؟
امیرشاهی ـ جامعه از امروز به فردا عوض یا دیگر نمیشود .دگرگونی جامعه مقدماتی تدریجی دارد ـ
حتی اگر افتادنش به مسیری جدید با انقالب صورت بگیرد .در نتیجه بیشتر مردم عادی خرده خرده
با تحوالت خو میگیرند و اخت میشوند و همچنان به زندگی ادامه میدهند .پرسوناژهای «دده
قدمخیر» هم مردمی عادی هستند .به عالوه همگی آنها در مقابل تغییرات واکنشی یکسان ندارند.
به عنوان مثال :مؤیداالسالم که هم محتاط است و هم ابن الوقت ـ خودش را با همة شرایط تطبیق
می دهد؛ سردار مفخم بشارت السلطنه که هم طالب عدالت اجتماعی است و هم از استبداد رضاشاهی
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خشمگین ـ از فعالیت سیاسی کناره میگیرد؛ مهراولیا که هوشمند است و در پی مدینة فاضله جذب
تبلیغات چپیها میشود؛ هاشم آقای تاجرزاده و اهل مماشات ترقی را در کارمندی دولت میبیند؛
مهربانو که برای تغییرات آماده نشده است احساس بیهودگی میکند ـ و همانطور که خودتان در بارة
دیگر شخصیت ها گفتید ـ امیرخان در عین داشتن ایرادات اساسی به اوضاع از وارد شدن وطن به
جرگة تجدد خشنود است؛ صفیه که شغلی آزاد پیدا کرده است (یا سرور که ماشین نویسی آموخته
است) در فکر ترقی اجتماعی است و شکوه اعظم بیدانش و پایبند خرافات ذهنیت دیروز خود را
کشان کشان به جهان امروز آورده است و از آن دل نمیکند ـ و الی آخر.
در مقابل دگرگونی بیامان تاریخ البته میتوان در عرصة ادبیات مواضع مختلف داشت .یکی مثالً
ناراضی بودن و نفی کردن آن و کوشش در انکارش ـ که برمی گردد به همان ارزشهای
«قبیله»ای که به آن اشاره دارید .به این موضع ارتجاعی هم میگفتند .عدهای براین عقیدهاند که
چنین موضعی خاص طبقات باالست که با گذشت زمان مقام و امتیازات خویش را از دست میدهند
و در غصة اشرافیت از کف شده زانوی غم به سینه میگیرند( ،که در مواردی نادرست هم نیست).
ولی جالب اینجاست که وقتی به تراوشات ادبی مروّجان این عقیده ـ که مدعیان پیشروی ادبی و
خالقان آثار «خلقی» هستند ـ دقت کنید میبینید که حسرت خوردن برای گذشته در آنها از دیگر
گروهها قوی تر است ـ البته نه حسرت برای جالل و شوکت پیشین بلکه برای نکبت روزگاران رفته ـ
به عبارت دیگر حسرت برای بخشهای عامیانهتر و خرافیتر و عقب ماندهتر میراث گذشته ،از قبیل:
آرزوی بازگشت به دهات و عشایر ،محترم شمردن آخوند و مال ،اظهار دلتنگی برای شنیدن اذان و
گزاردن نماز ،زیبا شمردن دخیل بستن وسفره انداختن و ...که در کارهای این پیشتازان مدام مطرح
بوده است.
موضع دیگر در جهت توجیه و توضیح دگرگونیهای تاریخی است به سبک و روال مکتبی که در
واقع نظر به واقعیت های این دگرگونی ندارد بلکه در تمام حاالت به همگان درس میدهد که
پیشرفت چگونه باید باشد ،از چه راهی باید بگذرد ،چه نتیجهای باید از آن حاصل شود ،چه کسانی
باید راهنمایش باشند و چه افرادی حق رسیدن یا بهرهبرداری از آن را دارند.
و باالخره موضع سوم که متوجه نگاه کردن به تغییرات تاریخی است به همان گونه که در جامعه
واقع میشود و در مقابل مردمان میگسترد و زندگی همه را متحول میسازد.
موضع من این سومی است .من نه حسرت گذشته را خوردهام و نه برای پیشرفت باید و نبایدی
قالبی قائل شده ام .قصدم فقط متوجه کردن نگاه دیگران به واقعیتی بوده است که در جامعه دیدهام
و باز آفرینی آن در آثارم.
ــ توجه به وضعیت زنان و تأثیر انقالب اسالمی برسرنوشتشان در رمان «درحضر» بسیار محسوس
است .بعبارتی معیاری است برای قضاوت راوی در مورد ماهیت این رویداد عظیم .در «مادران و
دختران»  ،همانگونه که از نام اثر نیز پیداست ،حضور و نقش زنان برجسته است .آیا گزینش
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پرسوناژهای زن در تیپهای مختلف و توجه به سرنوشت آنان در خانه و جامعه ،ارائه تصویر از
واقعیتها را آسانتر و تحوالت اجتماعی را مشهود و قابل لمستر میسازد؟
امیرشاهی ـ حتماً ـ بدون شک .تصور میکنم امروز دیگر این مسئله امری است پذیرفته که موقعیت
زنان در جامعه برای ارزیابی کلی آزادی و پیشرفت و دمکراسی و تجدد آن جامعه حکم شاخص را
دارد.
پرداختن به حکومتهای تامگرا مستلزم عطف توجه به وضع قربانیان اصلی این حکومتهاست .پس
طبیعی است راوی «در حضر» که در صدد وصف شالوده ریزی رژیم توتالیتر مذهبی است ،نسبت به
وضع زنان ـ که از نظر من قربانیان از پیش تعیین شدة بازگشت به قوانین متحجر اسالمی بودند ـ
بیاعتنا نماند .محور «در حضر» مسئلة زنان نیست ،چون در آن کتاب به تمامی جوانب انقالب و
گروه هائی که موجبات انقالب را فراهم آوردند ،پرداخته شده است ،اما توجه به موضوع زنان برای
روشن کردن جهت انقالب و مشخص کردن نتایج آن بسیار مهم بود .چون عرضة تصویر کلی را
ممکن میساخت و به آن معنی و مفهومی منسجم میبخشید.
برجستگی نقش زنان در «مادران و دختران» در حقیقت هم انعکاس واقعیتی است که در جامعه
شاهدش بودهام و هم شاید واکنشی نسبت به ندیدن بازتابی شایسته از این واقعیت در آثار ادبی
خودمان .جایگاه زنان به گمان من در داستانهای ما بسیار ناچیزتر و کمرنگتر از جایگاهی است که
آنها در اجتماع اشغال کرده بودند .من به این موضوع در یکی دو سخنرانی ،مفصلتر از این
مختصر ،پرداختهام و اینجا با تکرار همان توضیحات خستهتان نمیکنم .عنوان یکی از آنها «تصویر
زن در ادب معاصر» است و خیال میکنم متنش در «هزار بیشه» آمده باشد.
سرنوشت زنان ،در سده ای که بر ما و ملک ما گذشت ،زیر و بم به خود بسیار دیده است ـ بیش از
سرنوشت مردانمان .در آغاز قرن زن ایرانی پرده پوش بود و در جهل به سر میبرد :به آزادیهای
نسبی کم کم دست یافت و خرده خرده به امکانات و اهمیت نقشش در جامعه آگاه شد؛ از نیمههای
قرن به این سو در اکثر زمینهها درخشید؛ تا در آخر قرن باز به بند اسارتی گرفتار آمد که دوباره کفن
پوشش کرد و نیم مرد به حسابش آورد .سرنوشت غریبی است این سرنوشت ـ انصاف!
ــ رمانهای «درحضر» و «درسفر» به دورهها و رخدادهائی میپردازند که تحت تأثیر فضای انقالب
اسالمی و پیامدهای آن از جمله تبعیدند .امّا «مادران و دختران» با بازگشتی به گذشته ،سرنوشت
جامعه و مردم را از یک سده پیش و در سایة انقالب مشروطه و شعاعهای تأثیری آن روایت میکند.
چه شد تصمیم گرفتید ،پس از به قلم کشیدن ایران انقالب اسالمی زده ،به گذشته بازگردید ،در
ضرورت پاسخ به کدام پرسش؟ خود شما حلقة ارتباطی میان دو رمان «درحضر» و «درسفر» از یک
سو و چهار پارة «مادران و دختران» از سوی دیگر را چگونه توصیف میکنید؟
امیرشاهی ـ آنچه سبب شد که پس از نوشتن کتابهای «در حضر» و «در سفر» به فکر پرداختن
رمانی چون «مادران و دختران» بیافتم ،جستجوی بیتابانه و مداومم بود برای اینکه بدانم چرا و چه
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شد که به بالی انقالب اسالمی دچار شدیم .چون آن دو رمان حکایت امروز ما بود یا الاقل ماجرای
گذشتة نزدیک ما ـ و برای درک ماهیت و کیفیت آن پسزمینة تاریخی از واجبات به شمار میآمد ـ و
به این نتیجه رسیدم که برای این کار در مرحلة نخست باید به عقب بازگردم و حوادثی را که برما
گذشته است کنار هم بچینم تا شاید سرانجام جوابی برای این «چرا» و «چه شد» پیدا کنم .در حین
این پرس و جوها و جستجوها دیدم که ایران قرن بیستم و تحوالتش سزاوار است که به رشتة
تحریر کشیده شود.
مبدأ تاریخی که میبایست به آن باز میگشتم روشن بود :انقالب مشروطیت ،یعنی نقطة عطف
اساسی و بزرگ تاریخ معاصر ما ،یعنی جائی که ایران از جادة تنگ سنت بیرون رفت و پا به میدان
وسیع تجدد گذاشت.
نهایت تاریخی هم که میبایست به آن میرسیدم روشن بود :انقالب اسالمی ،یعنی آغاز سیر
قهقرائی تاریخ معاصر ما ،یعنی جائی که ایران از دریای پهناور تجدد خارج شد و در گنداب خفقان
آور خرافات و تعصبات مذهبی فرو رفت.
میماند وصف تحوالت حدود صد سالی که بین این دو واقعة تاریخی رخ داده بود .به نظرم آمد این
کار از زبان و دید نسلهای مختلف یک خانواده میسر باشد و از طریق زنان بهتر بیان شود.
این نحوة حرف زدن در بارة آثارم ،که به خشکی و بیروحی تشریح جسدی است در آزمایشگاه ،بنده
و به تحقیق شما و خوانندگان را بیحوصله میکند! انگار دارم از متن گزارشی یا حد اکثر رسالهای
تاریخی صحبت می کنم! برای اینکه خوانندگان آتی کتابم را نرمانم اجازه بدهید اضافه کنم که طبعاً
چهار پارة «مادران و دختران» رمان است و تمام اجزا و ماجراهایش با مالط قصه نویسی جزم و
جفت هم نشسته است و انعکاس اوضاع اجتماعی چون پردهای برزمینة داستان آویخته است.
ــ ما اینهمه صمیمیت و صفای نهفته در آن «عذرخواهی چاق و چله» را با سپاس فراوان به حساب
«تالش» می نویسیم .امّا چه کنیم که هنوز آبی برآتش اشتیاق و انتظار خواندن پارة چهارم نیست.
پس امیدوارم بر پرسشی که حکایت از نابردباری شخصی دارد ،خرده نگیرید و آن اینکه آیا جلد
چهارم «مادران و دختران» از نظر پی آمد زمانی و رویدادها «ماه عسل شهربانو» را به «در حضر»
وصل نمیکند؟ آیا میتوانیم بگوئیم مهشید امیرشاهی نه در یک اثر چهار جلدی بلکه در شش جلد
رمان به تاریخ تحوالت اجتماعی معاصر ایران پرداخته است؟
امیرشاهی ـ ابداً خرده نمیگیرم ،خاصه که سئوال منطقی است و هوشیارانه.
بدون تردید به تحوالت اجتماعی در تمامی این شش کتاب توجه شده است .از حیث زمان بندی
عرض کنم که فاصلة میان هر پارة «مادران و دختران» حدود  81سال است ـ یعنی زمان به بار
نشستن یک نسل ـ و میتوان گفت که ماجراهای «در حضر» و «درسفر» هر کدام جائی میان دو
پارة آخر یا در کنار پارة آخر آن رمان چهار جلدی دارد .اما از نظر پیوستگی موضوع و نحوة نگاه
هنری ،آن دو و این چهار به کلی با هم متفاوتند .به عنوان مثال درشت نمائی وقایع تاریخی در این
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رمانها مطلقاً یکسان نیست .در «در حضر» و در «در سفر» شخصیتها تحت شعاع حادثة
تاریخیاند که انقالب است و پیامد آن ،تبعید .اما در «مادران و دختران» به عکس ،پرسوناژها
برجسته مینمایند و گذر تاریخ که به آن مکرر و جای به جای اشارههائی شده است ،در مقایسه با
کاراکترهای داستان به عقب رانده میشود .بنابراین همانطور که در ابتدا گفتم میشود مدعی شد که
هر شش به تحوالت این قرن ما پرداخته است منتهی با سبکهائی کامالً غیرمشابه.
ــ خانم امیرشاهی اگر گنجایش «دفتر» ما مجال میداد ،مسلماً شوق ما و حوصلة خوانندگان
عالقمند به آثار شما آماده برای طرح پرسشهای بسیار بیشتری بود .با همة آنچه پرسیده و گفته
شد ،هنوز فکر نمیکنم توانسته باشیم جز اندکی از زوایای بیشماری که میتوان برروی شناخت
بیشتر آثار شما گشود ،بازکرده باشیم .با امید به آنکه در آینده بازهم با شما به گفتگو بنشینیم و با
امیدواری بیشتری که صاحب نظران و منتقدین به شمار فزایندهتری به آثار شما و ارزش بیهمتای
آنها برای ادبیات و زبان فارسی آنهم در خدمت دورانی نو که تازه میرود آغاز شود ،بپردازند ،با
طرح پرسشی که بازهم رنگ کنجکاویهای فردی را دارد ،باب این گفتگو را با هزار سپاس از لطف
همیشگی شما و از صبوریتان میبندیم:
با توجه به دنیای کودکانة صاف و سرشار از خیالهای رنگارنگ آن دخترک شاد و سرزنده و کنجکاو
که در همان آغاز «آقا جانش» گرمای استعداد نوشتن را در وجود عزیزدردانهاش یافته و مطمئن بود
اگر جعبة جادوئی قلم و دوات و ابزار نوشتن را به وی هدیه کند ،او روزی آسمان ادب فارسی را
آفتابی خواهد ساخت؛ با دانستن اینکه آن جنینی که به «رسم کُردان» و به پاس احترام و مالحظه
«عیش و نوش» و خوشی اعضای خانواده در سیزده نوروز ـ علیرغم عجله و شوق بدنیا آمدن ـ
یکهفته بیش تر صبوری بخرج داد و در زهدان مادر به انتظار ماند و باالخره یکی از روزهای زیبای
بهاری کرمانشاه را برای حضور در عرصة حیات برگزید؛ آن دختر داستان «نقاهت» که در آغاز
نوجوانی عشق را اینچنین شیرین به بازی میگیرد و در بلوغ و پختگیِ احساسِ سالهای تبعیدِ «در
سفر» سرّ زیبائی و قدرت سحر عشق را اینچنین شگفتانگیز میشناسد و میشناساند؛ یا آن
«سوری» جوان زیرک و شوخ طبع داستانهای بسیار؛ و آن زنی که در وفاداری بخود ،هیچگاه
حساب بلندای پرواز آرزوها و امیالش و یا حساب جسارت در رفتار و شجاعت در گفتارش را به
هیچکس پس نداد ،نه به «پروین خانم» حاضر در کوپة قطار «خرمشهر ـ تهران» نه به پسر و داماد
و در و همسایه و فامیل حاضر در خیال و نه به «روشنفکران فرقهای» در کنار و اکناف؛ یا آن زن
روشنفکر آزادیخواه رمان «در حضر» که بقول خود شما «تنها به یاری شعوری متعارف» از همان
آغاز نشانههای حفر گور آزادی زنان را در انقالب اسالمی دید و به ستیز با آن برخاست؛ آن
«شهربانوی» مهربان و نرمخو که چو پای «بد رفتاری ابراهیمها» و تنگ شدن میدان حضور خود،
به میان آید ،مصمم ،خشمی کوبنده و ارادهای آهنین مینمایاند؛ آن شاهزاده خانمی که در برابر نیک
رفتاری ،احساس مسئولیت ،حمیت و حمایت خدمة خود همواره سربه احترام فرود میآورد و در
وفاداری ،یک رنگی ،محبت و عشق متقابل ،خود را با آنان برابر میداند.
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با توجه به اینهمه ،اگر روزی کسی از عالقمندان برآن شود ،بیوگرافی مهشید امیرشاهی را بنگارد ،آیا
نکتههای تازهای برای شناساندن بیشتر خُلق و خوی شما برای عرضه خواهد داشت؟
امیرشاهی ـ طفلک بیوگراف احتمالی من کارش آسان نخواهد بود! من البته هرگز پنهان نکردهام که
بعضی از صفات بد و نیک و نظرات درست و نادرستم را به شخصیتهای کتابهایم به وام دادهام.
به عالوه بسیاری نکات اتوبیوگرافیک در کارهایم دیده میشود .اما اوالً تفاوتهای میان شرح حال
نویسنده و سرگذشت قهرمانهای داستان فزون و فراوان است .در ثانی حتی در قصه هائی که به
صیغة اول شخص مفرد نوشته شده است الزاماً «من» نویسنده الگوی «من» روایت نیست .نکتة
دیگر اینکه در تعداد قابل مالحظهای از داستانها خودم به کلی غایبم .و آخر اینکه چه بس بارها
پرسوناژها را از تلفیق چند شخصیت واقعی و خیالی پروردهام و غالباً سهمی که به خودم دادهام سهم
پسری نیست!
معموالً خوانندگانی که به نویسنده و عقایدش مرحمت دارند صفات مثبت شخصیت راوی یا دیگر
شخصیتها را به وی نسبت میدهند و آنهائی که به نویسنده و نظراتش بیلطفند به عکس ،با خرده
گرفتن از شخصیتها با نویسنده حساب تسویه میکنند! شما به تحقیق به گروه اول تعلق دارید و
من با کمال خودخواهی هیچ بدم نمیآید آن کسی که روزی به نوشتن زندگی نامة من میپردازدگاه
و بی گاه از چشم پر مهر شما به من و زندگیم نگاه کند تا شاید از محاسنی که شما در قهرمانان من
دیدهاید مختصری هم نصیب من شود!
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فصل چهارم :جامعه و سیاست در ترازوی ارزش آزادی و فرهنگ انسانی

«سه نظر در باره یک مرگ»
نیلوفر بیضایی
دی ماه 1321
ــ سرکار خانم بیضائی ،خسته نباشید بابت فعالیتهای ارزشمندتان و همچنین خسته نباشید ،بخاطر
آخرین کارتان یعنی تأتر «سه نظر در بارة یک مرگ» اجازه دهید صحبتهایمان را در مورد این اثر
هنری ـ اجتماعی و به بهانة آن ،از «برداشتها» از آن شروع کنیم.
اگر بخواهیم نظرتماشاگران و برخی از منتقدین (تا جائیکه من از آنها مطلع هستم) را جمعبندی
کنیم به دو برداشت اصلی و کامالً متفاوت برمیخوریم.
برداشت نخست :قطعه را سراپا یک مجموعه «مردستیز» ارزیابی کرده و براین نظر است ،هم
نویسنده نمایش یعنی خانم مینا اسدی و هم شما بعنوان کارگردان ،از دیدگاه فمینیستی رادیکال
مردان را عامل اصلی تمامی شوربختیها و رنجهای زنان آنهم از آغاز خلقت تا انتهای موجودیت
دانستهاید.
برداشت دیگر برعکس معتقد است نقش مرد در این اثر ،کامال جنبی و کناری است ،هرچند عنوان
«مرد» تحت نامهای گوناگون «مرد»« ،آدم»« ،علی» بارها و بارها و در جریان کل نمایش بگوش
میخورد ،امّا حضور وی نامشهود و یا در اشیاء گوناگون ،کامالً سمبلیک (کفش مردانة ،چوب جارو و
یا همین چوب تقریباً از نیمههای نمایش تا انتهای آن بعنوان جنازهای زیر پارچة سیاه) تجلی مییابد.
آنچه از دیدگاه این برداشت ،محتوا و مضمون اصلی نمایش را در تمامی تابلوهای پنجگانه تشکیل
میدهد ،عبارت است از به تصویر کشیدن درونیترین باورها ،نهادی شدهترین عادتها ،رفتارها و
پوشیدهترین وجوه شخصیتی زنان کشورمان (بهتر بگوئیم خودمان) مینمایاند که تا کنون به ایجاد،
استحکام و پایداری مناسبات مردساالرانه یاری رساندهاند .در واقع این مجموعه آینهای است که جلو
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چشمان زن ایرانی گرفته شده تا وی در آن به تصویر دیگری از سیمای درون خود را که چندان هم
زیبا نیست بنگرد .میخواستم بپرسم کشش و گرایش خود شما بیشتر به سمت کدام برداشت است؟
نیلوفر بیضائی :مسلم است که هدف من از بروی صحنه بردن این نمایش و تا آنجا که میدانم
منظور نویسنده همان برداشت دوم که شما بدان اشاره کردهاید بوده است .اگر مسئلة این نمایش
بزیر عالمت بردن و یا حتی پرداختن به شخصیت مرد بود ،حتما و حتما میباید او نیزحضور فیزیکی
میداشت .امّا همانطورکه مالحظه فرمودید« ،مرد» این نمایش اصالً حضور صحنهای ندارد .ما در
اینجا به زنانی برمیخوریم که برضد منافع و خواستههای خود حرکت میکنند .حتی «حوا» که این
روایت تاریخ را میگوید :حوا آدم را فریب داد ...بزیر عالمت سئوال میبرد و از زنان میخواهد که
برای رسیدن به حقوقشان مشت خود را گره کنند ،نیز اگر دقت کرده باشید دارد تمام مدت میشوید
و میروبد .یعنی در عمل به آنچه میگوید وفادار نیست .در تصویرهای بعد نیز به زنانی بظاهر مدرن
برمیخوریم مرتب با یکدیگر درگیر میشوند ،یکدیگر را میکوبند و حتی به آیههای قران و فالگیر و
دعانویس متوسل میشوند .تمام دعواها نیز بر سر مرد است .حاال یک شکل این جدل که در نمایش
دیده میشود ،همسر ،معشوقه و مادر مردی هستند که مرده است .آنها به یکدیگر تهمت میزنند،
یکدیگر را تحقیر میکنند .هریک دیگری را مسئول «دق» کردن این مرد میداند و بدین طریق از
آن مرد یک «شهید» میسازند .این مسئله را اگر به سطوح اجتماعی بسط بدهیم ،خواهیم دید که
متاسفانه حتی در جامعة روشنفکری ما نیز بسیاری از زنان روشنفکر تنها زمانی پذیرفته میشوند که
از سوی مردان تائید شوند.
این نمایش در حین اینکه پیششرطهای مردساالرانة حاکم بر جوامع را نادیده نمیگیرد ،روی
سخن اصلیاش خود زنان هستند .ببینید ،ما در جامعهای رشد کردهایم که در آن انسانها امکان
اینکه خودِ واقعیشان را بیابند پیدا نکردهاند ،بلکه اکثراً بصورت تودههای بیشکل و در نتیجه
بیهویت حضور داشتهاند ،بهمین دلیل تاریخی نیز حتی در بخش روشنفکری جامعة ما مسئلة
«بحران هویت» را مطرح میکند ،این مسئله درونی نشده که حرفها و تحلیلهای زیبا و نقد
اجتماعی تنها زمانی معنا مییابد که در حد گفتار نماند ،بلکه الاقل آنها که بدان معتقدند ،میبایست
تالش کنند تا این گفتهها را به عرصة عملی زندگی انتقال دهند .متاسفانه فاصله میان حرف و عمل
در تمام جنبشهای اجتماعی ما آنقدر زیاد بوده است که حاصلی جز تشدید این بحران نداشته است.
جنبش زنان نیز از این قاعده مستثنی نیست .بهمین دلیل میبینیم بسیاری از زنانی که بطور مقطعی
در این جنبش قرار میگیرند ،با تغییر مناسبات زندگی شخصیشان از این جنبش فاصله میگیرند یا
حتی مسئلة رقابت های ناسالم میان زنان فعال در عرصة اجتماعی .حمایت نکردن از زنانی که در
عرصة اجتماعی به درد مشترک میپردازند ،حذف دیگری ،منشهای «مدیرمابانه» و «رئیس بازی»،
اینها همه همان اجزاء تفکر مردساالرانه است که متاسفانه در این جنبش نیزگاه به شکل
بیمارگونهای بازتولید میشود .پس آنچه در این نمایش از طریق یک مثال نشان داده میشود ،به
تمامی سطوح اجتماعی قابل بسط است .روی سخن این نمایش فیالواقع خود زنان هستند .آنها در
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مقابل یک سئوال قرار میگیرند که تنها دو پاسخ دارد :یا ادامه دادن به روشهای موجود و تنها
بسنده کردن به یافتن پاسخهای ساده :برای مثال جنبشهای ایدئولوژیک تک بعدی «سرمایه دار»،
«کافر»« ،امپریالیسم» و ...را عامل تمام بدبختیها معرفی میکنند و بدین گونه از تودهها یک
تصویر واژگونة انسانهای بیگناه و تحت ستم میسازند ،بدون در نظر گرفتن رابطة دیالکتیک میان
ایندو ،یعنی بدون درنظر گرفتن اینکه این تودهها خود تا چه حد در به قدرت رسیدن این ظالمان
نقش داشتهاند .خب ،اگر جنبش زنان نیز صرفا عامل تمام بدبختیها را مردساالری ارزیابی میکند،
بدون در نظر گرفتن مکانیسم واقعا موجود که طبق آن مالحظه میکنیم که هنوز که هنوز است
بسیاری از زنان در تقویت این ساختمان مردساالرانه نقش مهمی بازی میکنند و از مدافعین پروپا
قرص آن هستند ،دچار یک یکسونگری خواهد شد که هیچ کمکی به پیشرفت خود نخواهد کرد.
پس مالحظه می فرمائید که برخالف تفسیر اول از کار من که شما از آن نام بردید ،در این کار داریم
دقیقا تالش میکنیم تا زنان را متوجه نقشی کنیم که خود در تقویت مردساالری بازی میکنند.
راه دیگر ،پاسخ دیگر چیست؟ اینکه تالش کنیم تا بدون تنگنظری واقعا در کنار یکدیگر قرار
گیریم ،این پیچیدگیها را بشکافیم و در عمل زندگی نیز لحظه به لحظه تالش کنیم تا
تئوری هایمان را به عرصة عملی بسط دهیم ،در کنار یکدیگر باشیم ،نه در مقابل یکدیگر .مهمتر از
همه اینکه بحث تضاد میان «سنت» و «مدرنیته» را که در جنبش زنان نیز آشکارا خود را نشان
می دهد به یکی از موضوعات اصلی کارمان بدل سازیم .اجازه بدهید یک مورد را با شما در میان
بگذارم .این نمایش تا کنون سه اجرا داشته (فرانکفورت ،هامبورگ و برلین) .تماشاگران ما در برلین
را اکثراً روشنفکران شهر و زنان فعال تشکیل میدادند ،میدانید ایراد اصلی آنها به نمایش چه بود؟
آنها معتقد بودند که مسائلی که در اینجا مطرح میشود ،مسئله آنان نیست و آنها سالهاست که
چنین معضالتی را پشت سرگذاشتهاند .به گمان من این فرار از پرداختن به واقعیتهای موجود و
عدم توانائی در بسط دادن یک مثال به هزاران مثال مشابه ،یعنی مجرد دیدن اثر هنری از یکسو و
این خود را فراتر از معضالت دیدن .اما در عمل درگیر همان معضالت بودن ،یکی دیگر از مشکالت
جامعة روشنفکری ماست .در دو شهر دیگر یعنی هامبورگ و فرانکفورت از آنجا که بخش قابل
مالحظهای از زنان تماشاگر ما را زنان عادی تشکیل میدادند ،متوجه شدم که اینان چقدر بالواسطه
با نمایش ارتباط برقرار کردهاند و از آنجا که مدعی نیستند و بدون پیشداوری به کار مینگرند،
چگونه توانستهاند هستة اصلی کار را دریابند.
ــ آیا از این نگران نیستید که از سوی بخشهائی از جنبش زنان ،بدلیل برجسته ساختن برخی
احساسها ،باورها و رفتارهای زنان و نقد عریان آنها ،متهم به تحت حمایت گرفتن مردان و کاستن
از بار منفی بیعدالتیها و بیحرمتیهای آنان نسبت به زنان شده و مورد بیمهری قرار گیرید؟
نیلوفر بیضائی :بهیچوجه .ما برای این که بتوانیم به معضالت موجود در جامعهمان بپردازیم و راهحل
برون رفت از آنها را بیابیم ،تنها یک راه داریم :تالش در جهت ریشهیابی این معضالت و بدست
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آوردن شناخت از پیچیدگیها و تناقضات موجود در مقوالت اجتماعی .تفکر دوآلیستی و تقسیم جهان
به خوب و بد ،پاسخگوی نیازهای جامعة ما نیست .جنبش زنان بعنوان یکی از نتایج نیاز بشر به
مدرنیته میبایست مکانیسمهای موجود در تفکر مردساالرانه را بخوبی بازشناسد و آگاهانه از آنها
فاصله گیرد .تجربة تاریخی تمام جنبشهای روشنفکرانه نشان داده است که فرار از پرداختن به
پارادوکسها و واقعیات پیچیده هیچ کمکی به حل معضالت نمیکند .واقعیت این است که زن
ایرانی اگر واقعا میخواهد به رهائی برسد و قید و بندهای درهم تنیدة قرنها را که تنها حاصلش به
عقب راندن او بوده است از هم بدرد .به ابزاری نیاز دارد که مهمترین آن شناخت ،قدرت تحلیل و
تبدیل حرف به عمل است .کار من دقیقا دارد روی همین نکات انگشت میگذارد .ما در حین اینکه
میبایست نگاه موشکافانه و نقادانة خود را نسبت به نابرابریها حفظ کنیم ،ناچاریم به خود نیز
بنگریم .بدون این «خودنگری» و بازنگری خود ،ما نیز همان اشتباهاتی را مرتکب خواهیم شد که
اکثر جنبشهای اجتماعی در ایران کردند.
ــ در ارتباط با برداشتها و برخوردهای متفاوت زنان در شهرهای گوناگون به این کار هنری که به
نقد کاستیهای فرهنگی ،رفتاری و اعتقادی زنان جامعهامان پرداخته است ،فکر میکنید ،شخصی و
فردی نمودن بحثها و برداشتها چقدر صحیح باشد؟ بدین مفهوم که در وجود و تداوم چنین
کاستی های نهادی شدة انسانی عوامل و فاکتورهای اجتماعی دیگری نقش مهمی بازی میکنند (که
البته از موضوع این قطعه خارج بوده است) .اتفاقاً نقش همین عوامل و فاکتورهاست که پروسه حل
«بحران هویتی» یا «تطابق حرف با عمل» را تا حد زیادی سخت و پیچیده میکند و موجب میشود
چنین ضعفهائی نه تنها در ابعاد زندگی خصوصی بلکه بصورت یک رفتار عمومی و اجتماعی نمودار
گردد .بدلیل همین ابعاد گسترده آیا فکر نمیکنید ،برخوردهای فردی رادیکال و ارادهگرایانه بخود و
انتظار تغییر بالفاصله و کوتاه مدت در شیوههای زندگی شخصی افراد کمتر به حل مشکل کمک
مینمایند؟ حتی اگر آگاهیهای فردی نسبت بدین ضعفها بعنوان پیششرط در شخص ایجاد شده
باشد.
بعبارت دیگر آیا تصور نمیکنید ،اینکه بیننده (مرد یا زن) بالفاصله پس از دریافت این آگاهی خود را
بعنوان عامل تداوم نظام و مناسبات ناعادالنه اجتماعی شناسائی نموده و خود را بعنوان «مجرم»
روی صندلی محاکمه قرار دهیم ،انتظاری نادرست است و ما در چنین صورتی وی را برای رهائی از
آزار وجدان یا بعبارتی «تطابق حرف با عمل» به برخوردهای رادیکال و ارادهگرایانه تشویق نمودهایم.
از این نوع تجربهها البته در اشکال دیگر جنبش زنان ایران در خارج و آغاز شکلگیری جنبش
مستقل در تبعید کم نداشتهایم.
نیلوفر بیضائی :شما چگونه به این نتیجه میرسید که کار من از زنان میخواهد که بسرعت خود را
تغییر دهند؟ در کار هنری ما به کاستیها و نقصهای موجود در جامعه که کمتر بدانها پرداخته
میشود ،میپردازیم تا انسانها را به تفکر و تعمق در مورد معضالت واداریم .با حرف نزدن در مورد
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نقصانها هیچ کمکی به حل آنها نمیکنیم .آیا به گمان شما این رادیکالیسم است که من نوعی به
شمای نوعی بگویم ،خانم عزیز ،اگر این مناسبات پوسیده آزارمان میدهد ،باید سهمی را در تغییر
آنها برعهده گیریم ،در این راه ناچاریم که به جای تقویت این مناسبات ،از آنها فاصله گیریم و
آنها را تضعیف کنیم .نمیشود در خلوت خانه بپذیریم که به ما توهین شود و احیانا کتک هم
بخوریم و لحظه ای بعد برای دیگران از مضرات خشونت و در دفاع از حقوق زنان صحبت کنیم.
پیش شرط اینکه باورمان کنند و خودمان نیز خود را باور کنیم این است که میان زندگی فردی و
اجتماعیامان پلی بزنیم و توهین پذیر نباشیم .مثالی که زدم شاید اندکی غلو شده بنظر بیاید .اما
متاسفانه چندان از واقعیت دور نیست.
ــ صحنه هائی از این نمایش ،بویژه صحنة عزاداری دو زن و اتصال آنها بوسیله تور سیاه بلند،
برای من نشانهای سمبلیک از وضعیت مشترک و به مثابه ،رشتهای است که زنان را درسرنوشت
ناعادالنهاشان بهم متصل میسازد.
شما بربستر این وضعیت و آن رشتة اتصال سیاه و برعلیه آن ،بنا نهادن پایه اتحاد و همبستگی،
پیوند آگاهانهای را در مبارزه علیه نظام مردساالری ضروری میدانید .اما در ارائه «راه و پاسخی
دیگر» فراخوان خود را درقالب عباراتی بیان میکنید ،که سالهاست در جنبش مستقل زنان و از
سوی بسیاری دیگر از فعالینامان شنیدهایم؛ «دوری از تنگ نظری»« ،در کنار یکدیگر ،نه در مقابل
یکدیگر»« ،نزدیک سازی حرف با عمل» یا «بسط تئوریها به عرصه عمل» و هنوز هم این
عبارات را ما با همان وزن ،تأکید و تکرار میشنویم.
حتماً مالحظه میکنید که این مطالبات و انتظاراتی هستند که ما در حقیقت از خود داریم ،نه از
قدرت و دستگاه حکومتی یا از جامعة مردان .امّا علت چیست که ما هنوز موفق به دستیابی به آن
کیفیت مطلوب نشدهایم؟ بدون هیچ گونه تردیدی در «بار مثبت» عبارات فوق ،امّا آیا فکر نمیکنید،
ضروری باشد که ما تعریفها و تعبیرهای روشنتر و دقیقتری از مفاهیم و عبارات فوق ارائه دهیم.
بعنوان نمونه برای ما ضروری است روشن نمائیم ،مرز میان «تنگ نظری» یا «در مقابل یکدیگر
بودن» از یکسو و مسئله «رقابت» و در نتیجه تالش برای ارائه کیفیت مطلوبتر در حضور و
فعالیتهای اجتماعیامان از سوی دیگر کجاست .آیا ما هرگونه رقابتی را «مردانه» ارزیابی کرده و
مطرود میدانیم .هرچند میدانیم« ،رقابت» و تالش برای دستیابی به وضعیت مطلوبتر پدیدهای
انسانی و نتیجه آن پیشرفت و سازندگی است و امکان «انتخاب» را فراهم میسازد!
آیا تالش برای ارائه بهتر توانائیها و استعدادها از سوی زنان با انگیزه کسب «احترام»« ،تائید» و
«پذیرش» اجتماعی که مردان نیز ناگزیر در آن سهیماند« ،گناهی» نابخشودنی محسوب میگردد؟
آیا ما در «تئوریهای» خود بدنبال ساختن نمونهها و الگوهای زن آرمانی «مدرن» هستیم که
«نمیشوید»« ،نمیپزد»« ،بچه نمیزاید»؟ یا اینکه هر یک از ما در جایگاه خود با تکیه و اعتقاد
عمیق به «آزادی انسان» در صدد تخریب «هرگونه تفکر الگوساز» بوده و در تالشیم ،شرایطی
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فراهم گردد که هرکسی از جمله هرزنی راه سرنوشت ،نوع و روش زندگی خویش را خود و تنها خود
برگزیند و هیچ عامل اقتدار جوی بیرونی «حق» تحمیل هیچ ارادهائی را به وی نداشته باشد.
نیلوفر بیضائی :در صحنه عزاداری همانگونه که اشاره کردید تور بلند سیاه که بدور آن دو زن پیچیده
است بنوعی یادآور آن بندهائی است که سرنوشت مشترک این زنان را رقم میزند در عین حال
نشانی از مذهب از نوع ایرانیاش دارد که تمام عرصهها را بر زنان و پیشرفت آنان تنگ کرده است.
اما اگر دقت کرده باشید ،در پایان این قسمت ،این دو زن در لباس غیرمذهبی و با ظاهر کامال مدرن
نیز دارند همان مسیر را ادامه میدهند ،تنها ظاهرشان فرق کرده است .ببینید ،در جوامعی مانند ایران
که ساختاری کامال سنتی دارند ،یکی از ابزار تثبیت این ساختارها محدود کردن عرصه بر زنان بوده
و هست .ما زنان برای اینکه قدرت این را بیابیم تا در مقابل این ساختارهای کهن و بعضا بسیار
پیچیده بایستیم ،میبایست اعتماد بنفس بیابیم و نیروئی که ما را در راه این مبارزة طوالنی یاری
کند .هرقدر پیششرطهای ما در عرصْة این مبارزه قویتر باشد ،توان بیشتری برای مقابله با این
اجبارها خواهیم یافت .این به آن زن آرمانی که شما بدان اشاره کردید هیچ ربطی ندارد .شما نگاهی
به بیوگرافی زنان اندیشمند و فعال در عرصه اجتماعی در جهان بیندازید ،خواهید دید که اینها بسیار
سخت زندگی کردهاند و بسیار آزار دیدهاند .برخی خودکشی کردهاند ،برخی دیوانه شدهاند ...چرا که
اینها از زمان خود بسیار جلوتر حرکت میکردهاند و ساختارهای موجود اجتماعی نقشی را از آنها
میطلبیده که آنها آن را قبول نداشتهاند .پس تحت فشار مداوم قرار داشتهاند و استعداد و
توانائی هایشان مدام در معرض آسیب و هدر رفتن قرار داشته است .در ایران امروز نیز با وجود اینکه
مسئلة زن امروز بیش از پیش مطرح میشود و تعداد زنانی که به این جنبش در حال شکلگیری
میپیوندند ،روز بروز بیشتر میشود ،امّا تعداد کسانی که نه بطور مقطعی بلکه بطور درازمدت و با
گذشتن از آسایش و وقف زندگی خود برای حقوق زنان مبارزه میکنند .بسیار اندک است .همین
مسئله باعث میشود که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ،این نمونهها و الگوها وجود داشته باشد .ما
برای اینکه از این نخبهگرایی و بقول شما تفکر الگوساز فاصله بگیریم ،باید تعدادمان بیشتر شود و
تالش امان نیز .آن همبستگی که من آرزویش را دارم ،بهیچوجه بدین معنا نیست که صرفا یکدیگر
را تائید کنیم و با یکدیگر رقابت نکنیم ،بلکه بدین معناست که منافع مشترکمان را باز شناسیم و از
هر قدمی که زنی بر می دارد تا ما به این هدف مشترک نزدیک شویم ،حمایت کنیم .آیا این اتفاق در
ما به اندازه کافی میافتد؟ ما بهیچوجه با شستن و پختن و زائیدن در صورتیکه بخشی از زندگی
باشد و مانع پیشرفت اجتماعی زنان نشود ،مخالف نیستیم .اما به محض اینکه این شستن و پختن و
زائیدن به مرکز و تنها هدف زندگی تبدیل شود و کم دانستن ،مزیت زنان به حساب آید ،ما با آن
مشکل پیدا می کنیم .پس تقسیم کار میان زنان و مردان و تقسیم مسئولیت کار خانگی به میان
میآید .ما میگوئیم پختن و شستن و بچهداری تنها وظیفة زنان نیست و زنی که تنها بپزد و بشوید،
فرصت حضور در زندگی اجتماعی و گسترش دانش خود را نخواهد داشت .پس زنان اگر میخواهند
در تغییر سرنوشت خود نقش داشته باشند و برای تغییر ساختارهای اجتماعی مبارزه کنند ،میبایست
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این مسایلاشان را حل کرده باشند ،مبارزه در چارچوب خانه و خانواده نیز یکی از عرصههای مبارزه
و پیششرط حضور زنان در عرصة اجتماعی است.
ــ انعکاس مسائل اجتماعی در آثار هنری اعم از نمایشی یا نگارشی (تأتر ،سینما ،شعر ،رمان و
داستان) همیشه یکی از موضوعات بحثانگیز جامعة روشنفکری ما بوده است .در این رابطه به
تصویر کشیدن شخصیت درونی ،روحیات و عواطف انسانی و مرتبط ساختن آن با مسائل و
ارزشهای اجتماعی ،توسط هنر ،همچنین از عرصههائی است که میتواند قربانی تفکر دوآلیستی
گردد.
در حالیکه در کشورهای آزاد و پیشرفته ،بدلیل تسلط نگرش واقعگرایانه به انسان ،روش فوق
متروک شده و هنر از دستاندازی به دنیای درونی انسانها به منظور تقسیم و قالبگیری آنها با
«خوب» و «بد» مطلق ،خودداری میورزد ،اما هنوز در آثار برخی از هنرمندانامان شاهد دستکاری
شخصیت انسان ،تک بعُدی کردن آن و خلق کاراکترهای آنتاگونیستی و پروتاگونیستی هستیم.
آیا فکر نمیکنید ،هنرمندانی که هنوز از این سبک و سیاق بهره میگیرند ،بیشتر در صدد اثبات
مواضع سیاسی ـ ایدئولوژیک خود هستند؟ در همین بحثها بود که ما همچنین با عبارات «هنرمند
متعهد» و «هنر شعاری» آشنا شدیم .از نظر شما مرز این دو کجاست؟
نیلو فر بیضائی :دقیقاً با نظر شما موافقم .اجازه بدهید مسئله را کمی باز کنم ،در ایران نویسندگانی که
نقد اجتماعی را موضوع کار خود قرار داده بودند .اکثراً از جنبش چپ میآمدند .بدون اینکه بخواهم
تأثیر مثبت آثار آنها را در بیدار کردن روحیة عدالتجوی در خواننده گذاشته است انکار کنم ،الزم
می دانم که به تأثیرات منفی آثار آنان نیز اشاره کنم .ببینید ،این ذهنیت که ادبیات و هنر باید به
مخاطبش پیام بدهد ،نتیجة برخی اشتباهات این دوستان در درک وظیفهشان بعنوان هنرمند بوده
است .در اکثر آثار اینان مشاهده میکنیم که شخصیتهای مثبت همواره کارگران و تنگدستان
بودهاند و شخصیتهای منفی را کارفرمایان و پولدارها تشکیل میدادهاند .در نهایت نیز این
تنگدستان با اتحاد عمل توانستهاند بر «بد»ها پیروز شوند .این نوع نگاه طبقاتی به انسانها و این
تقسیم آنها به خوب و بد این سوءتفاهم را ایجاد میکند که الزاماً هرکس که فقیر است ،انسان
خوبی است و هرکس که پولدار است ،بد! البته این یک مثال است که میتواند با مثالهای بیشمار
دیگر که در حوصلة این بحث نیست ،تکمیل شود .آنچه در فرم برای من مهم است ،این است که
پیامهایی از این دست که «اتحاد باعث پیروزی است» و غیره ،بسیار سادهانگارانه است .یکی دیگر
از اثرات منفی این دیدگاه ،نوعی تمایل به قهرمان پروری و قهرمانگرایی است که باز از همان نگاه
دوآلیستی سرچشمه می گیرد .اثر منفی دیگر اینکه موضع این دوستان بعنوان نویسنده ،موضع
«دانای کل» بوده است و در آثارشان این حس را در خواننده بوجود میآورند که برای هرسئوالی
جوابی دارند .این موضع را که تنها یک «سیاستمدار» یا یک «پیغمبر» بدلیل منافع خود ،در آن قرار
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می گیرند .بهیچوجه با روحیه و وظائف یک هنرمند که قرار است سئوال طرح کند و به تفکر و تامل
وادارد ،همخوانی ندارد.
جالب اینجاست که یکی از بزرگترین کمپانیهای «سرمایهداری» یعنی هالیود نیز در تولیدات
هنریاش از همین شیوه استفاده میکند .انبوه بیشمار فیلمهای کابویی و موزیکال که در آنها
سرانجام خوبها بر بدها پیروز میشوند و ما نیز بارها و بارها برای قهرمانان داستان اشک میریزیم
و باالخره داستان بنفع خوبها تمام میشود .نشان دهندة صحت این ادعاست.
بازگردیم به نویسندگان خودمان .بحث «هنر متعهد» را همین دوستان آغاز کردند و در خواننده این
سوءتفاهم را ایجاد کردند که هنرمند وظیفهاش نسخه صادر کردن و پیام دادن به مخاطب است.
نتیجه چه شد؟ اینکه در نسل جدید نویسندگانی که از این تعهدهای قالبی بیزارند به نوعی لج ابدی
با نسل پیش برمیخوریم که نتیجهاش ،بیتفاوتی به وقایع اجتماعی و تاثیرات آنها بر
بیوگرافیهاست و نوعی از شخصی شدن که حتی آن بخش از تأثیرات مثبت حضور این دوستان را
نیز نفی میکند.
هنوز نسل من ناچار است به این سئوال که گویا در ذهن مخاطب برای ابد حک شده ،پاسخ بدهد
که «پیام شما چیست؟!!!»
حاال اجازه بدهید توضیح بدهم که من در تئاتر چه میکنم .تئاتر من به درگیریهای امروز انسانی
میپردازد که از یک سرزمین دیکتاتور زده میآید .بعبارت دیگر به درگیریهایی که «فرد» با
«قبیله» و یا تفکر قبیلهای پیدا میکند .از آنجا که مسائل امروز جامعه ،مهمترین مشغلههای ذهنی
آثار من است ،به لحاظ فرم نیز کارهای تئاتری من بالقصد با شکلهای قرن نوزدهمی تئاتر که تنها
به ترسیم داستانهای مجرد از طریق شخصیتپردازی و بدین طریق تعیین موقعیت طبقاتی ،مکانی
و فردی و همچنین پیچیدگیهای روانی شخصیتها میپردازد ،فاصله میگیرم .در کارهای من
«فرد» در ابعاد اجتماعی و پیچیدگیهای روابط اجتماعی محصور است .در چنین حالتی این
بیوگرافی اجتماعی است که بر بیوگرافی شخصی تأثیر میگذارد و حدود آن را تعیین میکند.
شخصیتهای نمایشهای من «شخصیت» بمعنای کالسیک آن نیستند .اینکه از چه موقعیت
شخصی ،مالی ،اجتماعی ،سنی و خانوادگی میآیند یا اینکه در آینده ممکن است چه تغییراتی بکنند.
مشغلة اصلی ما نیست ،بلکه اصل آن است که آنها چه تفکری را نمایندگی میکنند ،چگونه
میاندیشند ،با چه مسائلی درگیرند ،چه تناقضهایی در هنجارهای اجتماعی آنها وجود دارد.
فیگورهای نمایشهای من قهرمان نیستند ،بلکه ضد قهرمانند .غالب نیستند ،بلکه مغلوبند .دچار
تناقض میشوند .از جامعهایی میآیند که برای آنها حق حیات قایل نیست و آنها را گلهوار
میخواهد و آنها نمیخواهند متعلق به یک گله باشند .میخواهند خود را بیان کنند .میخواهند
فردیت خود را حفظ کنند .یکی از خصلتهای فیگورهای نمایشهای من این است که آنچه را که
فکر میکنند ،بزبان میآورند و این ربطی به این ندارد که من نویسنده یا کارگردان تا چه حد با
گفتههای آنها موافقم یا مخالف .حتی در این جدیدترین نمایش من «سه نظر در بارة یک مرگ»
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که نوشتة خودم نیست و برخالف کارهای دیگرم که آن بخش مصر به حفظ فردیت خویش در آنها
ترسیم میشوند ،به بازسازی تفکر غالب میپردازد نیز ،من در پرداخت و کارگردانی تالش کردهام تا
جای خالی آن نگاه فردی ،آن نگاهی که تنها یک الگو را برای زندگی نمیپذیرد حس شود .پایان
نمایشهای من باز است .یعنی طوری پرداخت میشوند که تماشاگر متوجه شود با پایان این نمایش،
داستان این آدمها به پایان نمیرسد .بلکه این داستانها در خود تماشگر و در زندگی اجتماعی او
اتفاق میافتند و ادامه پیدا میکنند .از سوی دیگر ،هر تماشاگری این امکان را مییابد که به اقتضای
نوع نگرش خود ،پایان فرضی خود را برای خود تصور کند .اگر در نمایشهای من آن بخشهایی
بتصویر کشیده میشود که ما دوست نداریم آنها را ببنیم و بدانها فکر کنیم .اگر موقعیتهایی
ترسیم میشوند که با وجود اینکه در زندگی روزمره اتفاق میافتند ،اما ما از وجودشان خشنود
نیستیم ،این بدان معنی نیست که من کارگردان آنها را دوست دارم ،بلکه من که بر روی آنها
انگشت میگذارم و آنها را بزیر ذرهبین میبرم ،تا ما از وجود این موقعیتها آنقدر عصبانی و منزجر
شویم که به ضرورت تغییر آنها برسیم .گاهی وقتها حس میکنم که برخی از تماشاگران بجای
عصبانی شدن از موقعیتی که ما بازسازی صحنهای میکنیم ،از دست ما عصبانی میشود .آنجاست
که من ناچارم تاکید کنم ،آنچه برروی صحنه دیدید ،بخشهائی از واقعیت زندگی و تفکر خود شما
بود .من عامل بوجود آمدن آنها نیستم .بلکه آنها را تنها چون آینهای در برابرتان گرفتهام تا خود را
یکبار از بیرون ببینید .اگر از آنچه در این آینه میبینید ،ناراضی هستید تغییرش دهید.
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فصل چهارم :جامعه و سیاست در ترازوی ارزش آزادی و فرهنگ انسانی

به پاس مبارزات زنان ،پیشگامان جنبش مدنی ایران!
نیلوفر بیضایی
فروردین ماه 1322
ــ سرکار خانم بیضایی پیش از هرچیز باید بگویم خسته نباشید و بعد سپاسگزاری کنم که در این
موقعیتی که بیشتر در سفر و سخت درگیر کار تأتر و نمایش دو اثر جدید خود هستید ،به خواهش ما
برای انجام این گفتگو پاسخ مثبت دادید.
هشت مارس روز جهانی زن آمد و گذشت و به روال همه ساله مراسم و جلسات بحث و گفتگوهائی
ح ول آن توسط محافل و مجامع مختلف برگزار گردید .از قضا خود شما نیز از سوی «بنیاد خوئی»
به مناسبت همین روز برای انجام سخنرانی به آمریکا دعوت شده بودید .تجمعاتی نیز از سوی زنان
مبارز در داخل ایران تشکیل شد که خبر رودرروئی خشونتآمیز نیروهای سرکوبگر رژیم با این
تجمعات باز هم تأسف و تأثر همگان را برانگیخت .ما تا کنون بارها به مناسبت این روز با شما در
فصلنامه تالش گفتگوهائی داشته و هر چند نه به طور منظم و همه ساله اما به دفعات نظرات شما را
در باره وضعیت و موقعیت مبارزات زنان ایران جویا شدهایم.
مبارزات زنان ایران از انقالب اسالمی تا کنون مراحل گوناگونی را پشت سر گذارده و در طول این
مدت هرگز متوقف نشده است .اگر شما بخواهید نگاهی فشرده به این مسیر سه دههای طی شده
بیاندازید ،بر کدام یک از مهمترین برجستگی یا برجستگیهای این مبارزات انگشت میگذارید؟
نیلوفر بیضایی ـ با درود به شما و سپاس از آنکه من را برای شرکت در این گفتگو دعوت کردید .بله،
من بمناسبت روز زن و بدعوت بنیاد اسماعیل خویی سفری به آتالنتا داشتم و در آنجا دربارة «زنان
و انقالب اسالمی» سخن گفتم .در آن مراسم نیز هم شرکت کنندگان و هم خانم شهال عبقری و
هم من که سخنرانان بودیم ،نگران زنان ایران بودیم و مسئلة دستگیری و سرکوب فعالین جنبش
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زنان ایران در مرکز توجه قرار داشت .مسئلة زنان «پاشنة آشیل» حکومت دینی است و هر
خواستهای را که جنبش زنان مطرح کند ،خواه ناخواه قوانین دینی را بزیر عالمت سوال میبرد.
بعبارت دیگر طرح مسئلة زنان بطور بالقوه از نظر حکومت اسالمی یعنی نفی علت وجودی آن.
انقالب اسالمی از همان ابتدا با حضور گستردة زنان همراه بود .در جریان انقالب میان سه قشر و
گروه از زنان یک همگرایی بوجود آمد .دو گروه اول از زنانی تشکیل میشدند که در یکسو از بخش
مدرن و در سوی دیگر از بخش سنتی طبقة متوسط برخاسته بودند .در گروه اول با زنان مدرن
شهری روبروییم که بسیاری از آنها دارای تحصیالت دانشگاهی بودند و در زمان شاه حدود 9
درصد از کل زنان کشور را تشکیل میدادند .اکثر این زنان شاغل بودند .بخش عمدة این گروه را
زنان سکوالر تشکیل میدادند .در گروه دوم که بخش وسیعی از کل زنان را تشکیل میداد (حدود
 71درصد) زنانی حضور داشتند که اکثرا کم سواد و یا فاقد تحصیالت دانشگاهی بودند .درصد باالیی
از این زنان ،خانهدار بودند و نسبت به گروه اول ،تعداد زیادی از آنها مذهبی بودند و بجز خانه
بیشتر در مجالس مذهبی حضور داشتند .گروه سوم از زنان شاغل شهری و روستایی تشکیل میشد
که با جریان صنعتی شدن در برنامه چهارم و پنجم عمرانی شاه بعنوان کارگر وارد بخش صنعتی
شده بودند .زنان این گروه از سطح سواد بسیار پایینی برخوردار بودند و اکثرا بیسواد بودند.
در حالیکه بسیاری از زنان گروه اول ،در مخالفت با استبداد حاکم به خیابانها آمدند و اسالمی بودن
انقالب را امری ثانوی یا گذرا تلقی میکردند ،زنان گروه دوم بدلیل ماهیت مذهبی انقالب و بدین
دلیل که آن را حرکتی دینی و شرعی میدانستند ،در انقالب شرکت کردند .زنان گروه سوم بیش از
هر چیز به امید تغییر شرایط اقتصادی زندگیشان به انقالب پیوستند .آنچه مسلم است برای هیچیک
از این گروهها مسئلة حقوق زن مطرح نبود و در جریان انقالب ،حجاب بسرعت به یک سمبل مبارزه
با غرب« ،غربگرایی» و «بیبند و باری» بدل شد و بسیاری از زنان گروه دوم بسرعت به اهرمهای
سرکوب بدل شدند و در نقش «خواهران زینب» در سرکوب زنان سکوالر فعاالنه شرکت کردند.
پس از انقالب ،تظاهرات زنان در اعتراض به حجاب اجباری در  2مارچ سال  1352اولین نشانة
آگاهی زنان به فاجعهای بود که در حال بوقوع پیوستن بود :از دست رفتن تک تک حقوق انسانی و
اجتماعی آنها .در آن تظاهرات دو شعار بسیار عمده مطرح شد« :ما انقالب نکردیم تا به عقب
برگردیم» و «آزادی نه شرقی ،نه غربی ،جهانیست».
متاسفانه به عقب برگشتیم و «آزادی» فدای «استقالل» و «هویت دینی» شد ،اما آنچه مسلم است
نطفة پدیدهای بنام جنبش زنان نیز در همان دوران زده شد .هر چند که آن زنان شدیدا سرکوب
شدند ،هر چند که سرکوب آنها نه تنها توسط اسالمیون بلکه با همراهی «انقالبیون ضد
امپریالیست» (اعم از زن و مرد) و همچنین مردانی که اینک احساس قدرت میکردند و از رانده
شدن زنان به پستوی خانه چندان ناراضی نبودند ،انجام شد...
در دهة شصت بدلیل جنگ و گستردگی فضای سرکوب که از «برکات» جنگ برای حاکمین بود،
فضای حرکت و اعتراض برای زنان بسیار کامال بسته بود .بسیاری از زنانی که بطور بالقوه
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میتواستند جزو فعالین حقوق زن باشند ،در سازمانهای سیاسی فعالیت میکردند .بسیاری از آنها
اعدام شدند یا به زندان افتادند ،بسیاری به تبعید ناخواسته تن در دادند .این دوران ،دوران رکود و
سقوط بود .سقوط اخالقی ،سیاسی ،انسانی و اجتماعی ایران بدست خشک مغزان کوردلی که
خشونت پرچمشان بود و خود مطلقبینی راهدارشان .همچنین جنگی که برای آنها برکت الهی بود
و آمده بود تا ماندگارشان کند .شباهتهای حیرتانگیز شکلگیری نظام ایدئولوژیک اسالمی با نظام
فاشیستی هیتلر ،امری است غیرقابل انکار .نظامهایی که مغزهای متفکر و سازمان دهندگانشان
مردانی هستند که میخواهند اوج قدرت خود را بنمایش بگذارند و توسط یک اکثریت بیتفاوت یا
موافق همراهی میشوند .اصال اتفاقی نیست که هر دو نظام حق قضاوت را از زنان میگیرند ،از
زنان بعنوان ابزار تحکیم قدرت خویش بهره میجویند و از آنها بعنوان ماشین تولید مثل برای
زاییدن فرزندانی که برای «اهداف واالی» اینان به جنگ فرستاده میشوند ،بهره میجویند .اصال
تصادفی نیست که هر دو مهمترین وظایف زنان را «مادر بودن» و «همسر بودن» میخوانند و
تلفیقی از ناسیونالیسم ،سکسیسم ،سوسیالیسم و راسیسم یا اسالمیسم را به ملغمة ایدئولوژیک خود
بدل میسازند.
بهر حال پس از پایان جنگ و با باال گرفتن نارضایتی عمومی ،زنان ایران پس از یکدوره سکوت و
رکود و علیرغم اینکه حتی در همان دوران نیز در عکسالعمل به هویت تحمیلی حکومت ،نوعی
مقاومت در اعماق جامعه و همچنین در میان زنان در برابر پذیرش حجاب تحمیلی ،روی آوردن به
موسیقی و هنر و تحصیل ،وجود داشت ،در دهة هفتاد شاهد رشد تالشهای زنان بسوی تشکل و
بیان اعتراض به قوانین ضد زن هستیم .رشد تعداد روزنامهنگاران زن ،تالش زنان برای ایجاد
تشکل های غیر دولتی ،رشد گرایش سکوالر در میان زنان ،گسستن بخشی از زنان مذهبی از ایدة
حکومت دینی و پیوستن آنها به جنبش سکوالر زنان ،تاسیس سایتهای اینترنتی مربوط به مسائل
زنان ،تاسیس وبالگهای دختران جوان ،رشد تعداد زنانی که در زمینة مسایل زنان مینویسند و
تحقیق می کنند ،رشد تعداد نویسندگان ،شاعران و هنرمندان زن که مسئلة زنان و برخورد با
ممنوعیتها و باید و نبایدها را در مرکز توجه قرار میدهند و بسیاری مثالهای دیگر ،نشان از
مقاومت و تالش برای تغییر دارد که در تمام این  82سال به اشکال گوناگون وجود داشته است.
اما این سکه روی دیگری نیز دارد که بدون توجه به آن و بدون درک تناقضات آن ،هر تحلیلی از
وضعیت زنان بطور اخص و اوضاع کلی جامعه بطور اعم ما را دچار اشتباه خواهد کرد .سوی دیگر
ماجرا این است که هرچند این حکومت موفق نشد (علیرغم تالشی که کرد) از این مردم و از این
زنان ،آدم آهنیهای بی اراده بسازد ،اما در شکستن این مقاومت و در جلوگیری از گسترش یافتنش و
همچنین در تبدیل عقبماندگی به یک نورم اجتماعی چندان هم ناموفق نبوده است .این حکومت
تفکری را نمایندگی میکند که در بخش سنتی جامعة ایران ریشه دارد .بخشی که با تمام نیرو در
مقابل پیوستن ایران به جامعة جهانی مقاومت میکند .برای روشن شدن منظورم ،تنها به یک مورد
اشاره میکنم :نظام آموزشی ایران در  82سال گذشته مبتنی بر سمتگیری ایدئولوژیک ،مذهبی و
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سیاسی بوده و هدف رسمی خود را «الویت تزکیه بر تعلیم» خوانده است .در چنین نظامی ،مدرسه نه
یک پروژة تربیتی و آموزشی ،بلکه یک پروژة سیاسی است .کل نظام آموزشی کشور بر پایة تبعیض
جنسی استوار است که در آن حتی حق برابر آموزش برای دختران و پسران برسمیت شناخته نشده و
دختران از حق تحصیل در دهها رشتة تحصیلی محروم هستند .در کتابهای درسی نابرابری جنسی
بصورت آشکار تبلیغ میشود .مدرسه مکانی است که عالوه بر آموزش در روند شکلگیری هویت
اجتماعی ،جنسیتی و شخصیتی انسانها و همچنین آموختن همزیستی و مشارکت نقش مهمی ایفا
میکند .دختر متولد شدن در جامعة ایران از همان سنین کودکی با بایدها و نبایدهای بیشمار با
ممنوعیتها و محرومیتهای بیپایان همراه است .در مدرسه این محرومیتها و محدودیتها هنجار
رسمی به خود میگیرد و تثبیت میشود .مجموعة این عوامل از یکسو باعث پذیرش فرودستی از
سوی بسیاری از دختران و در عین حال بروز اختالالت روحی ،دپرسیون ،خودکشی ...میشود یا به
شکلگیری نوعی طغیان کور در مقابل همه چیز و همه کس منتهی میشود (عدم تعادل و ثبات
شخصیتی ،خمودگی تناثض میان گفتار و کردار و بسیاری نشانههای دیگر) .از سوی دیگر ،هر چند
وجود  21درصد دانشجوی دختر بسیار مثبت است ،اما تحصیل به خودی خود نمیتواند تحول
اساسی در نگرش بوجود بیاود .بهمین دلیل ما امروز با هزاران دانشجوی دختر روبروییم که الگوی
زندگی بسیاری از آنها (شوهرداری ،تربیت فرزند )...هیچ تفاوتی با مادران یا مادربزرگهای
بیسوادشان ندارد .هر تخصصی که کسب میشود ،اگر به کار نیاید و در زندان مناسبات ضدزن
گرفتار شود ،پوسیده و نابود میشود .این است وضعیت امروز زنان ،با همان تناقضاتی که گفتیم.
جنبش زنان راهی بس دشوار در پیش دارد .اکثر تئوریسینها و مغزهای متفکر جنبش زنان به نسل
پیش از انقالب تعلق دارند .همان نسلی که در سنین جوانی در انقالب شرکت فعال داشت ،در
بقدرت رسیدن حکومت دینی سهیم بود ،در دهة شصت سرکوب شد و خوشبختانه توانست زنده
بماند .امروز تعداد زیادی از دختران جوان به این جنبش پیوستهاند .جوانانی که متولد بعد از انقالبند و
تنها نوع عملی زندگی که میشناسند ،به دوران پس از انقالب مربوط میشود .آنها هرگز تجربة
آزاد بودن در انتخاب پوشش ،در انتخاب رشتة تحصیلی و شغل ،در معاشرت با جنس مخالف ...را در
عمل نداشتهاند .اما بسیاری از شنیدهها و در عین حال آشنایی با دنیای بیرون از ایران ،رسیدن به
ابتداییترین حقوق انسانی را برای آنها به یک آرزوی دست نیافتنی بدل کرده است .نسل زنان
انقالب ،درس بزرگی گرفته است :طرح مساله و خواستهای زنان به هیچ بهانهای نمیبایست به
تعویق بیفتد و به زمانی نامعلوم موکول شود .تجربة اشتباه دیگر در نزدیکی به اصالحطلبان حکومتی
نیز درس بزرگتری به آنها داد .حفظ استقالل این جنبش ،یکی از مهمترین تضمینهای تداوم آن
است.
ــ اهمیت نقش و جایگاه مبارزات زنان را از نظر تأثیر بر ژرفای مبارزات آزادیخواهانه کنونی چگونه
ارزیابی میکنید؟ آیا میتوانیم از نظر عمق آگاهی نسبت به اهداف آزادیخواهانه و تساویطلبانه،
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این مبارزات را به عنوان معیار سنجش گستره و ژرفای جنبشی که در ایران از آن تحت عنوان
جنبش مدنی نام میبرند ،قلمداد کنیم؟
نیلوفر بیضایی ـ صد در صد .امروز جنبش زنان یکی از اصلیترین مولفههای جنبش
دمکراسی خواهی در ایران است .شاید بتوان به جرات گفت که زنان بیشترین صدمه را از حکومت
دینی خوردهاند .اصل «کنترل» که یکی از اصول بقای حکومت تامگرای دینی و اصوال حکومتهای
توتالیتر است ،از کنترل بر جسم زنان آغاز شد و به کنترل روان جامعه گسترش پیدا کرد .حجابی که
به زنان ایران تحمیل شد ،بسرعت به حجاب و پردههای ضخیم در مغزها و هنجارهای اجتماعی
بدل شد و جامعة ایران را به یک جامعة بیتعادل و ناهنجار بدل کرد .حضور خالق و پویای زنان در
مبارزات مدنی امروز ،نشان از ناتوانی حکومتی دارد که علیرغم در دست داشتن همة ابزارهای
ممکن ،از نظامی گرفته تا اقتصادی ،از دستگاههای تبلیغاتی گرفته تا سوءاستقادة ایدئولوژیک از
امری بنام «باورهای مردم» ،نتوانست سایة شوم خود را بتمامی در اعماق جامعه بگستراند .توانست
جامعه را بیمار و مختل کند ،اما نتوانست عامل خالقیت و فکر آزادی را از جامعة ایران حذف کند.
جنبش زنان ایران ،هر چند تعداد فعالین عملیاش هنوز کم است ،اما توانسته نقش ماندگار خود را بر
این تاریخ سی ساله بنشاند ...و هنوز حرف آخر زده نشده است.
ــ سخن از نقش مبارزات زنان در جنبش مدنی به میان آمد ،میدانیم که در سالهای اخیر
بکارگیری واژگانی نظیر «جامعه مدنی»« ،جنبش مدنی» یا «سازمانهای مدنی» بسیار متداول شده
است .از نظر برخی صاحب نظران سیاسی اینها مفاهیم جدیدی برای ما ایرانیها هستند و الزم
است به عنوان مفاهیم پراهمیت اندیشه سیاسی جدید برخاسته از فرهنگ دمکراسی نسبت به
مضمون واقعی و صحیح آنها با تعمق و دانش کافی برخورد کنیم و از تزریق تخیالت خود به درون
آنها و در نتیجه بیمحتوا کردنشان بپرهیزیم.
از سوی دیگر به نظر میرسد ایرانیها تحت تأثیر مبارزات مسالمتآمیز در کشورهای سوسیالیستی
سابق و به تدریج برداشتهائی از این نوع مبارزات و مطالبات درونی این جوامع را به ایران انتقال
دادند .امروز ما شاهدیم که در ایران تعداد بیشماری سازمانها و تشکلهائی وجود دارند که از آنها
تحت عنوان «سازمانهای مدنی» نام میبرند.
اصالح طلبان درون حکومت ـ که این مبارزات و سازمانهای درونی آن در مقاطعی در خدمت به
این جناح از حکومت درآمدند ـ و همچنین پیروانشان در صفوف اپوزیسیون ،با استناد به روش
مبارزات مسالمتجویانه این سازمانها و طرح مطالبات محدود و در چهارچوب قوانین اسالمی توسط
آنها ،نتیجه میگیرند که این مبارزات در چهارچوب حفظ حکومت اسالمی هم میتوانند به رشد و
گسترش خود ادامه داده و در نهایت با طرح خواستهای اصالحی به اصالح شدن حکومت یاری
رسانند .چنین تعبیری البته با نتایجی که جنبش مدنی و بدور از خشونت انقالبی در کشورهای
سوسیالیستی ببار آورد ،یعنی فروریختن قدرت احزاب کمونیستی و فروپاشی نظامهای توتالیتر آنها،
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تفاوت آشکار دارد .امروزدر هیچ یک از کشورهای بلوک شوروی گذشته حکومت اصالح شده
کمونیستی وجود ندارد .با توجه به این تجربه آیا رشد جنبش مدنی در ایران هم به تالشی حکومت
اسالمی خواهد انجامید؟
نیلوفر بیضایی ـ نقطه نظراتی که در پرسش خود مطرح کردید ،خود نشانهای است از آشفتگی و
سردرگمی واقعا موجود در میان نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایران امروز .مسئلة نخست معضل
استفاده از واژگان است .ما با حاکمیتی روبروییم که به آسمان وصل است یا بعبارت دیگر با وصل
کردن خود به آسمان ،حل معضالت زمینی و اینجایی را به یک زمان و مکان نامعلوم حواله میدهد.
فرهنگ «قناعت» و «پذیرش خواست الهی» همان فرهنگ فرودستی ملی است در مقابل ارادة
ماوراءالطبیعه .این فرهنگ در جامعة ایران نیز ریشه دارد .برای همین است که برای ملت ما مقابله
با شخص بعنوان حاکم مستبد ،امری ممکن بود و ایستادن در مقابل حاکمی که قدرتش به آسمان
وصل است ،امری است در حال حاضر ناممکن .اهرم محرک جنبش اجتماعی در ایران ،طبقه
متوسط است .تشکلها و سازمانهای مدنی ،تالش برای ترویج فرهنگ «شهروندی» را سازمان
میدهند .این یک تز نظری کلی است که در جزئیات آن باید دقت کنیم .با توجه به اینکه بسیاری از
این تشکلها همان نهادهای موازی هستند که به نام «تشکل مدنی» در خدمت باندهای دولتی
عمل میکنند ،آن معدود تشکلهای نسبتا مستقل امکان عمل بسیار محدودی دارند که در زمان
اصالحطلبان حکومتی به کار میآمدند ،چرا که یک باند حکومتی از حمایت آنها برای کنار راندن
باند دیگر سود میجست .اما بمحض اینکه آن تشکلها خواستند خواستههای خود را در سطح جامعه
مطرح کنند ،همان باندها در مقابلشان ایستادند ،چرا که بقای حکومت دینی را به خطر میانداختند.
بهمین دلیل نیز حکومت دینی و همة باندهای ذینفع در بقای آن از گسترش رابطه میان این نهادها
و مردم هراس فراوان دارند .امکان گسترش ارتباط میان این تشکلها و فعالین با مردم ،با توجه با
زبدگی حاکمیت در محدود کردن ،سرکوب و بعضاً تخریب و مخدوش جلوه دادن هویت آنها ،تقریبا
نزدیک به صفر است .برای همین ما با جنبشهای مدنی گوناگون و پراکنده روبروییم که با توجه به
محدود بودن تعداد فعالین آنها براحتی سرکوب میشوند .الزمة رشد این تشکلها وجود حداقلی از
آزادی و امکان رشد است که در فضای کنونی وجود ندارد و در فضای «دوخردادی» بصورت مجازی
وجود داشت ،برای مدت معینی مورد استفادة حاکمین قرار گرفت و سرکوب شد .رشد یک جنبش به
رشد ارتباط میان بدنه و سر منوط است .نکتة دیگر انکه در درون همین جنبشهای مدنی ما با
نشانههایی از هژمونیطلبیهای کاذب روبروییم که ریشه در گروهبندیهای ایدئولوژیک دهة 51
دارد .عامل دیگر ،حربة همیشگی جمهوری اسالمی در نسبت دادن جنبشهای مدنی به «بیگانه»
است که متاسفانه نه تنها در میان حامیان حکومت ،بلکه در میان مخالفین نیز هنوز کارآمد است و
ریشه در یک بیماری تاریخی دارد .جمهوری اسالمی با آگاهی کامل بر اثر گذار بودن اتهاماتی چون
«وابستگی به بیگانه» ،از این ابزار برای بیاعتبار کردن فعالین این جنبش در اذهان عمومی بهره
میجوید.
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اما این نکتة بسیار مهم که اصوال ضرورت ایجاد تشکلهای مدنی و تقویت جامعة مدنی برای
تضعیف اتوریته و تسلط تامگرایانة قدرت سیاسی بر بسیاری از فعالین ما روشن شده است ،امری
مثبت است.
نکتة دیگر عامل خارجی است .پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بعنوان زادگاه «اردوگاه
سوسیالیستی» و با شکست اخالقی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی نظامهای توتالیتر کمونیستی،
امکان رشد و گسترش سریع جنبشهای مدنی در اروپای شرقی بوجود آمد .این جنبشها از حمایت
کامل بلوک غرب برخوردار بودند که با انعکاس وسیع حرکتهای مدنی و تنگ کردن همزمان
عرصهها بر دولتهای توتالیتر به پیروزی این جنبشها یاری رساندند .در منطقة ما ،حکومت اسالمی
بعنوان زادگاه فکری و عملی بنیادگرایی اسالمی بدالیل فراوانی که از حوصلة این بحث خارج است،
هنوز بعنوان الگویی برای بخشهای نیروهای ارتجاعی اسالمگرا و شدیدا ضدغرب از اعتبار برخوردار
است و حتی بخشی از هواداران اردوگاه شکست خوردة سوسیالیستی همراه با طرفداران تئوری
«نسبی گرایی فرهنگی» در غرب و البیایستهای حکومت دینی در سطح بینالمللی ،به ایجاد
فضایی یاری رساندهاند که حمایت از جنبش مدنی داخل ایران را با توجه به هراسهایی که در
فعالین خود این جنبش از اتهام «وابستگی» بوجود آمده است ،با موانع جدی روبرو میکند.
خالصه اینکه رشد جنبش مدنی در ایران ،پیششرط مهمی برای تغییر در ایران است که بدون
حمایت بینالمللی نمیتواند به سرانجام برسد و شدیدا سرکوب خواهد شد.
ــ شکست «جنبش دوم خرداد» و تالش حافظان حکومت دینی برای «اصالح رژیم از درون» به
روشنتر شدن مرزهای تفکیک نیروهای مخالف حکومت اسالمی از نیروهای طرفدار و نگهدار این
حکومت و گسترش مخالفین رژیم اسالمی انجامید .اما گسترش و تعمیق مخالفت و ستیز با این
حکومت همواره و در همه حرکت ها و از سوی همه نیروهای اجتماعی دارای ماهیت سیاسی ـ به
معنای پویش قدرت سیاسی و تالش برای دستیابی بدان ـ نیست و این طبعاً از ماهیت تمامیتخواه
رژیم و میل پایانناپذیر آن به اعمال کنترل و سلطه اسالمی ـ سیاسی خود بر همه وجوه زندگی
فردی و اجتماعی مردم برمیخیزد .آیا فکر نمیکنید؛ اتفاقاً همین ماهیت رژیم است که در جامعه
ایران و به ویژه در میان زنان ایران که پیش از آن وجوهی از زندگی فردی و بازتاب آن در حوزها و
عرصههائی از زندگی اجتماعی را تجربه کرده بودند ،به شکلگیری جنبش مدنی در حکومت اسالمی
و اتفاقاً در ستیز با آن انجامیده است؟ توجه به این امر چه نوع وظائفی را در مقابل نیروهای سیاسی
دمکرات مخالف حکومت اسالمی قرار داده و از آنها چه نوع برخوردی را میطلبد؟
نیلوفر بیضایی ـ حکومت اسالمی ،یک نظام توتالیتر است ،بدین معنا که عالوه بر عرصة سیاسی ،در
تمام عرصه های زندگی فردی و اجتماعی ،برای خود حقانیت ایدئولوژیک قائل است و به خود حق
دخالت در تمام حریمهای دیگر زندگی آحاد ملت را میدهد .خطرناکترین خصلت چنین
حکومتهایی برای یک جامعه در خالی کردن انسان از هویت انسانیاش است .سلب هویت از فرد
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است و تبدیل او به تودة بیشکل .سلب آزادی انتخاب از فرد است ،حتی در خصوصیترین
عرصههای زندگی (در اینجا باید اشاره کنم که نهادن نام «سلطانیسم» بر چنین حکومتی را کامال
انحرافی میدانم) .مقاومتی که در اعماق جامعه در این بیست و هشت سال همواره در جریان بوده
است ،علیرغم موفقیت هایی که حکومت در این زمینه داشته است ،زنان را بدین ضرورت رسانده
است که میبایست مقاومتهای فردی را به مقاومتهای جمعی بدل کنند ،مقاومت جمعی در دفاع
از حق فردیت .در آغاز انقالب به بهانة «سوءاستفادة ضد انقالب» یا در هر مقطعی به بهانهای وادار
به سکوت شدند و بهای سنگین آن را با محدودیتها و ممنوعیتهای بیشتر پرداختند .درسی که از
این تجربه گرفتند (یا میبایست گرفته باشند) ،این است که در سطح اجتماع به طرح خواستهشان
بپردازند .در این مسیر هرگونه تالش نیروهای سیاسی برای استفادة ابزاری از جنبش مدنی بنفع
دریافتهای ایدئولوژیک خود ،بهیچوجه قابل قبول نیست .حمایت از این جنبشها و تقویت آنها،
دوری گزیدن از هژمونیطلبیهای ایدئولوژیک ،انحصارطلبی و التزام عملی به کثرتگرایی و حقوق
بشر از پیششرطهای همراهی و تقویت این حرکتهاست .برای مقابله با ایدئولوژی تامگرای
حکومت دینی ،تجهیز ما به فکر آزادیخواهی یک ضرورت است .در عین حال نیروی سیاسی
دمکرات ،میتواند در ایجاد ارتباط میان این جنبشها و وصل آنها به یکدیگر حول محور
دمکراسیخواهی ،اعالمیه جهانشمول حقوق بشر و همچنین خواست جدایی دین از حکومت بعنوان
یکی از پایهایترین پیششرطهای رسیدن به دمکراسی بکوشد.
ــ قبل از اینکه به دو پرسش آخرم بپردازم میخواستم در مورد معنای «سلطانیسم» که بسیار غریب
بنظر میرسد بپرسم! این «ایسم» جدید ـ که بنا بر درک ما باید بیانگر یک نظام اندیشگی در حوزه
سیاست باشد ـ همراه با ترکیبی از ساختار نظام سیاسی کهنهای که در همان نظام فکری «قدمائی»
میگنجد ـ نمی دانیم چه صیغه جدیدی است! و از ابداعات چه کسانی است و اصالً به چه معناست؟
و شما چرا با اطالق آن به حکومت اسالمی مخالفید؟
نیلوفر بیضایی ـ سلطانیسم ،مفهومى برگرفته از آثار ماکس وبر جامعهشناس آلمانى است .وى براى
توضیح مدل سلطانیسم از مفهومى به نام پاتریمونیالیسم یا سلطة موروثی بهره گرفت .سلطانیسم از
نظر وبر ،یکی از اشکال حاکمیت سیاسى سنتى است که در آن یک خاندان پادشاهى قدرت جابرانه
را از طریق دستگاه دیوانى اعمال مىکند .در سال  1988و دوسال پس از مرگ وبر ،کتابی تحت
عنوان «جامعه و اقتصاد» توسط همسر او منتشر شد که در برگیرندة بخشی از نوشتههای قدیمی و
ناکامل و بخشی از نوشتههای دیگر وبر است .در سالهای اخیر ،اطالق واژة «سلطانیسم» به
حکومت اسالمی ایران ،با اتکا به نظریة وبر ،نخست توسط سعید حجاریان و سپس توسط اکبر
گنجی صورت گرفت .چرا من با اطالق این واژه به حکومت اسالمی مخالفم؟ پاسخ ساده است.
چون آن را با ساختار واقعا موجود این حکومت ناهمخوان ،مخدوش و بهمین دلیل نتیجهگیری را نیز
نادرست می دانم .شما وقتی در تعریف و شناخت مشخصات حکومتی که با آن روبرویید ،به عمد یا به
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سهو ،به بیراهه بروید ،در ارائة راهحلها نیز دچار خطا خواهید شد و عدهای را نیز در این خطا شریک
خواهید کرد .برای مثال آقای حجاریان نیاز دارد که اثبات کند در حکومت دینی ،حاکمیت فرد (رهبر)
مطلقه است تا نتیجه بگیرد که با محدود کردن اختیارات این «فرد» میتوان به دمکراسی رسید و
بتواند تز «مشروطه خواهی» مورد نظر خود را به کرسی بنشاند.
ما سه نوع حکومت در جهان داریم :حکومتهای دمکراتیک ،حکومتهای اتوریتر و حکومتهای
توتالیتر .در تعریف آقایان ،حکومت ایران جزو حکومتهای اتوریتر قرار داده میشود ،که این اشتباه
محض است .حکومتهای اتوریتر حکومتهای فردی هستند که از ایدئولوژی خاصی پیروی
نمیکنند .این حکومتها خفقان ایجاد میکنند ،سرکوب میکنند ،اما اگر در تنگنا یا در موضع ضعف
قرار بگیرند ،میشود آنها را به عقبنشینی واداشت .حکومت پهلوی یا دیکتاتوری پینوشه
نمونههایی از این دست هستند .حکومت اسالمی اما یک حکومت توتالیتر با رگههای بارز تئوکراتیک
(حکومتی که پایههای قدرت سیاسی در آن برقوانین و دستورهای دینی استوار است) است.
حکومتهای توتالیتر ،حکومتهایی ایدئولوژیک هستند که با هدف ساختن «انسان دیگر» منطبق بر
اصول ایدئولوژیک خود آمدهاند .بهمین دلیل در کلیة حریمهای فردی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
دخالت می کنند .همچنین با مانیپوالسیون (تقلب و فضاسازی) و پروپاگاندا (تبلیغ و ترویج روزانه و
بیوقفة ایدئولوژی مورد نظر که به نوعی مغزشویی منجر میشود) ایدئولوژی را به زندگی و افکار
مردم تزریق میکنند و برای رسیدن به این هدف از بسیج تودهای هواداران خود گرفته تا
قانونگزاری ،زور و فشار و سرکوب و کشتار گرفته تا سانسور و جلوگیری از اطالعرسانی و همچنین
کنتر ل مداوم بر حیات فردی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،خالصه از هر ابزاری برای تحکیم و
تحمیل ایدئولوژی مورد نظر خود بهره میجویند .حکومت توتالیتر ،حکومتی جانسخت است که
می خواهد ایدئولوژی مورد نظر خود را نه تنها در سطح جامعة خود بلکه به جهان «صادر» کند .در
چنین حکومتی شما نمیتوانید با حذف یک جزء در کل تغییر ایجاد کنید ،بهمین دلیل چنین
حکومتی اصالح شدنی نیست .در مورد ایران ،باید در نظر بگیریم که حتی پس از مرگ خمینی
بعنوان رهبر کاریسماتیک و بنیانگذار نظام ،این نظام همچنان پا برجا ماند .در چنین نظامی تمام
اجزاء حتی با وجود تضاد منافع در مقاطعی ،در یک ارکستر سازهای ناهمگون ،توانستهاند سیستمی
پایدار بسازند باالترین ارجحیت تمام آنها ،حفظ و گسترش این نظام ایدئولوژیک است ،به هر
قیمتی .چنین نظامی در کلیت خود مانع اساسی جامعة ایران برای رسیدن به دمکراسی است .کسانی
که بدنبال البیسازی با الیههایی از این نظام هستند ،خود به نیروهای کمکی و اعتبار بخش به کل
آن بدل شدهاند .در پایان اضافه کنم که بر خالف «سلطانیسم» آقایان که یک نظام سنتی است ،من
بر این باورم که نظام دینی حاکم بر ایران یک پدیدة دوران مدرن (اصوال بنیادگرایی اسالمی که
خمینی پایهگذار موج جدید اواخر قرن بیستم آن است) است که از کلیة ابزار مدرن برای تحکیم
پایههای خود سود میجوید که خانم شواتزر بدرستی آن را «فاشیسم قرن بیست و یک» نام نهاده
است.
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ــ ابتدا با عذر طوالنی شدن پرسشها به ضرورت طرح مقدماتی! و اما نکاتی که در عمق پاسخهای
شما نظر را به خود جلب میکند ،این است که مبارزات اجتماعی امروز ایران بر بنیان اصول اولیهای
که توسط حکومتگران اسالمی از همان آغاز از میان برده و لگدمال شد ،برمیخیزد :مبارزه برای
کسب آزادی و دفاع از فردیت و حقوق فردی.
بنابر این تشکلهای گوناگونی که امروز در جامعه و در حوزههای مختلف فعالیتهای اجتماعی،
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...پایهگذاری شده و میشوند ،ـ البته فرض بر اصالت و استقالل
آنهاست و در اینجا حیلهها و موازی سازیهای رژیم و حاشیهای آن را نادیده میگیریم ـ خود پاسدار
این دو اصل هستند .یا به عبارت دیگر یک تشکل مدنی خود در درجه نخست باید پایبند به حقوق
مدنی و از جمله احترام به وجوه دیگر آزادی و شخصیت اجتماعی اعضایش باشد.
عالوه بر این تعبیر این دو اصل و رابطه آن با جنبش و نهادهای مدنی ما را به این تعریف از «فرد»
میرساند که در زند گی واقعی وجوه شخصیتی مختلف ،عالئق و گرایشهای گوناگونی داشته و بسته
به حضور در حوزهها و عرصههای مختلف آنها را دنبال میکند .به عنوان بهترین نمونه زنان و
تشکلهای آنها را در نظر بگیریم :یک زن عالوه بر نفع گستردهاش در مبارزه برای کسب آزادی
زنان و حقوق برابر ،میتواند مثالً در حوزه اقتصادی از نظام اقتصادی خاصی طرفداری کند ،یا ضمن
دفاع از دمکراسی از شکل نظام سیاسی خاصی حمایت نماید .یا نمونه بارز دیگر دانشجویان و جنبش
دانشجوئی ـ این نمونهها از آنجا برجسته و بارز هستند چون در مبارزه با رژیم اسالمی در صف اول
دفاع از آزادی قرار دارند ـ میدانیم تشکلهای اسالمی دانشجوئی در مراحل پیشرفت مبارزه برای
آزادی در جامعه بتدریج با بحران و جدائی روبرو شدند .چون بسیاری از دانشجویان دگراندیش ،دیگر
به اجبار رفتار اسالمی و طرح مطالبات تنها در چهارچوب نظام اسالمی تن نمیدادند .ظاهراً در همان
«دفتر تحکیم» برای بسیاری از دانشجویان واژه اسالمی پشتبند ،بیشتر یک پوشش امنیتی و خطر
از دست رفتن امکان فعالیت بالکل است ،نه نماد هویتی.
این نمونهها نشان میدهند که افراد در تشکلهای مدنی حضور مییابند تا از خواست معینی بصورت
جمعی و مت شکل دفاع کنند ،آن را با قدرت جمعی بدست آورند و یا به اهرمی برای فشار مؤثر بر
سیاست های رژیم بدل شوند .به این ترتیب پرسش اینجاست که چنین حضوری در یک تشکل
خاص آیا میتواند وجوه دیگر شخصیتی فرد را در حوزههای دیگر زندگی تحت تأثیر قرار داده و از
میان ببرد؟ بازهم به عنوان نمونه مورد مشخص بحث ما یعنی جنبش و تشکلهای زنان؛ یک زن
برای اینکه از حقوق خود به عنوان زن دفاع کند و برای تضمین بیشتر پیشبرد آن با خواهران،
دختران و مادران حقوقی خود حاضر میشود خود را متشکل سازد ،آیا باید مثالً حتماً کمونیست باشد،
یا طرفدار نظام پادشاهی یا جمهوری؟
نیلوفر بیضایی ـ جنبش و تشکلهای مدنی که برای طرح خواستههای مشخص تشکیل میشوند،
تنها زمانی معنا پیدا میکنند که تمام شرکت کنندگان درآنها صرف نظر از باور سیاسی و اختالف
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نظرهای سیاسی برای طرح این خواستههای مشخص در کنار یکدیگر قرار بگیرند .خوشبختانه
بسیاری از فعالین داخل و بخشی از فعالین خارج از کشور به این آگاهی رسیدهاند و شوربختانه بخش
دیگری همچنان میخواهند از این حرکتهای مدنی استفاده کنند تا «پرچم» خود را برافرازند .در
اینجا توجه شما را به این نکتة مرکزی جلب میکنم .همانطور که در پاسخ سوال پیشین به تفضیل
توضیح دادم ،نظام توتالیتر دینی بر نفی فردیت ،هویت و آزادی فردی استوار است .نقطة مقابل
توتالیتاریسم ،لیبرالیسم است .در اینجا منظور من لیبرالیسم بعنوان یک دستگاه اقتصادی نیست ،بلکه
بعنوان مرکزیترین محمل دفاع از فردیت ،آزادی و مقابله با خشونت است .اعالمیة جهانی حقوق
بشر ،بعنوان مانیفست و سر فصل مورد توافق همة ما برگرفته از همین فکر است .مرحلة مبارزة ما و
مهم ترین سالح ما در مبارزه با حکومت دینی ،در دفاع ماست از حق فردیت ،حق دگراندیشی و
دگرباشی و مبارزه برای آزادی ،آزادی و باز هم آزادی .اینها پایهایترین مبناهای مبارزات زنان ما
نیز هست .مسلم است که در چنین مسیری ،تشکلهای مدنی ،خود بعنوان نمونهها و مدلهایی
عمل میکنند که میزان درک فعالین از این مهم را بازتاب میدهد.
ــ اخیراً به قصد انجام مصاحبهای به اسناد یک گروه جمهوریخواه تشکیل شده در خارج کشور و بر
محور جمهوری خواهی مراجعه کردم .در آن مصوبات به اهداف تعیین شده این گروه در قبال جنبش
مدنی در داخل ایران برخوردم .این گروه جمهوریخواه در آن اسناد از وظائف اعضای خود میداند
که در تشکلهای مدنی و جنبش مدنی مردم ایران حضور یافته از آنها حمایت کرده و آنها را
تقویت کنند .زمینه دیگر کار و تالش تعیین شدة این اعضا «تقویت جمهوریخواهی» و تقویت
طرفداری از شکل نظام جمهوری در جنبش مدنی و تشکلهای آنست.
البته تردیدی نیست که جلوی هیچ تالشی را ـ تا وقتی به یاری قلم و بیان و کالم صورت میگیرد
و نه با خشونت و زور پول و قدرت ـ نمیتوان و نباید مسدود کرد .در اینجا نگاه ما به عمق فکر
آنهاست .این اهداف تعیین شده به نظر میرسد به عبارتی از همان نوع رفتارهای گذشته
سازمانهای ایدئولوژیک است اما اینبار با ظاهری آراسته و دمکراتیک( .در گذشته افراد سازمانهای
کمونیستی و احتماالً سایر سازمانهای سیاسی ایدئولوژیک مثالً در سندیکاههای کارگری یا کانون
نویسندگان وارد میشدند تا هژمونی خود را اعمال نمایند و آنها را به ابزار سیاسی خود بدل نمایند).
آیا بر بستر چنین نگرشی و ورود به سازمانهای مدنی عمالً به معنای زیرپا نهادن اصل چندگانگی و
روح دمکراتیک ماهوی این جنبش و تشکلها از پیش نیست؟ آیا چنین تفکری عمالً به تفرقه و
پراکندگی و اتمیزه شدن افرادی که میل به مبارزه سازمانیافته در زمینهای دارند ،که بسیار اصولی و
مدرن است ،نخواهد انجامید؟
نیلوفر بیضایی ـ ببینید ،من خود یک جمهوریخواهم .بدین معنا که نظام جمهوری را برای آیندة
ایران نظام مناسبتری میدانم .اما همانطور که بارها نیز گفتهام ،خواهان یک جمهوری با محتوای
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دمکراتیک ،پلورالیستی و توام با جدایی کامل دین از حکومت هستم .صرف جمهوریخواه بودن من،
دمکراسی خواه بودن من را بازتاب نمیدهد .من بعنوان یک جمهوریخواه باید بتوانم به این مردم
بفهمانم که تفاوت جمهوری مورد نظر من با جمهوری اسالمی که یک نظام جمهوری است و یا با
جمهوری سوریه یا سایر کشورهای دیکتاتوری در قالب جمهوری در چیست .پس اینجاست که نه
فرم و ظرف مورد نظر من ،بلکه محتوای نظام سیاسی مورد نظر من است که مرکزیت مییابد .ما
امروز با نظام سلطنتی که  85سال پیش برافتاد در جنگ نیسیتیم که بخواهیم با استفاده از
جمهوری خواهی ،نقطة مقابل آن را برجسته کنیم .تقابل ما امروز با نظام توتالیتر دینی است که در
شکل جمهوری ،آنهم از نوع اسالمیاش بر آن مملکت حاکم است .همانطور که پیش از این نیز
اشاره کردم ،تقابل ما با نظامی است که با فردیت ،هویت فردی و در نتیجه انسانی ما سر جنگ دارد.
مبارزة دمکراسیخواهانه و سکوالر ما امروز تنها در صورتی میتواند موفق باشد که مبارزهای در
سطح ملی باشد .مبارزة فرقهای و ارادهگرایی و انحصارطلبی ما بزرگترین صدمه را به
جمهوریخواهی ما خواهد زد .این نکتهای است که من بارها تالش کردهام روشن کنم و به انحاء
گوناگون با این تهمت روبرو شدهام که گویا از «سلطنت» دفاع میکنم و من از این بابت بسیار
متاسفم .برای خودم و برای «مبارزینی» که علیرغم ادعاهایشان کوچکترین نشانهای از تجدید نظر
در نحوة نگرش و برخورد با دگراندیش و با تفکر «سیاه و سفید» در آنها نمیتوان یافت .همچنین
باید اشاره کنم که این دوآلیسم فکری در همة طیفهای سیاسی ما همچنان وجود دارد و نه تنها در
میان جمهوریخواهان.
بازگردم به پرسش شما .به باور من آن دوره که برای مثال تودهایها میرفتند و با درست کردن
کالسهای گلدوزی و خیاطی میخواستند به تهیدستان آگاهی طبقاتی بدهند و البته در حقیقت
«عضوگیری» کنند ،گذشته است .این نوع تفکر ،بنوعی «صغیر» دیدن مردم است و هر کسی که
حس کند گروهی میخواهد بطریق غیر مستقیم روی او تاثیر بگذارد و وی را با خود همسو کند،
بجای ایجاد سمپاتی ،بیشتر آنتیپاتی ایجاد میکند .البته این بدین معنا نیست که یک تشکل
جمهوریخواه نمیبایست خواست خود را در سطح جامعه مطرح کند ،اما اگر یک جمهوریخواه
بخواهد از جمهوریخواهی خود یک جهانبینی بسازد و مثال بگوید آزادی زن تنها در یک نظام
جمهوری تامین خواهد شد ،این یک دروغ و عوام فریبی محض است و در مورد هر طیف فکری
دیگر نیز صدق میکند .زنی که در نظام حقوقی و حقیقی اسالمی مورد غیرانسانیترین تبعیضها
قرار میگیرد ،صرف نظر از اینکه جمهوریخواه باشد یا مشروطه خواه ،کمونیست باشد یا
سوسیالیست ،فقیر باشد یا غنی ،از حقوق انسانی خود بعنوان یک زن محروم است .وقتی در یک
حرکت مدنی برای اعتراض به تبعیض شرکت میکند ،هیچکس نمیتواند او را حذف کند یا به هر
دلیلی از حق شرکت در این حرکت محروم کند .این است مفهوم جنبش مدنی .هر گونه تالشی
برای گروهی کردن و انحصاری کردن و حذف صداها از حرکتهای مدنی ،نوعی همسویی با
ایدئولوژی حاکم است .حضور هیچکس به معنای نفی حضور دیگری نیست .تنها در این صورت
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است که درک مفهوم جنبشهای مدرن اجتماعی ممکن میشود .باز هم تاکید میکنم که نقطة
مقابل توتالیتاریسم دینی ،آزادیخواهی و طرح خواست جدایی دین از حکومت و دمکراسی خواهی
است .تنها با به هم پیوستن جنبشهای مدرن اجتماعی است که یک جنبش ملی میتواند شکل
بگیرد و برای درک این ضرورت ،الزم است تا خود را از سایه روشنهای فکر توتالیتر رها کنیم.
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فصل چهارم :جامعه و سیاست در ترازوی ارزش آزادی و فرهنگ انسانی

قتلهای ناموسی ،سنگسار و ...آینه سقوط اخالق انسانی
نیلوفر بیضایی
تیر ماه 1322
ــ چندی پیش صفحات روزنامههای سراسر آلمان محل بازتاب خبر دو حادثه همزمان در شهر
هامبورگ بود .یکی خبر درگذشت معروفترین روسپی این شهر ـ دومنیکا ـ و شرحی از زندگی
پرماجرای وی و قدرشناسی از تالشهایش در بهبود بخشیدن به شرایط زندگی زنان روسپی این
کشور و خبر دیگر ،جریان محاکمه احمد عبیدی جوان افغان بیست و چهار سالهای که به جرم قتل
ناموسی خواهر  12سالهاش که به گناه انحراف از نرمهای رفتاری و ارزشهای زیستی ـ فرهنگی
خانواده خود و به جرم داشتن دوست پسر و به حدس کشیده شدن به راه تنفروشی ،در دل یکی از
شبهای سال پیش و در گوشه تاریک یکی از خیابانهای شهر با  82ضربه چاقوی برادرش از پای
درآمد .این دو حادثه برحسب تصادف همزمان شدند و همزمانی انتشار پیاپی خبر آنها در روزنامهها
نیز بیتردید تصادفی بوده است .شاید برای میلیونها خوانندگان آن نیز هیچ قرابتی میان این دو
یافت نشود .اما برای آگاه شوندگان افغانی ،عرب مصری ،ترک ترکیهئی ،پاکستانی چطور؟ برای ما
ایرانیها چطور که مدعی بزرگترین چالشها و نبردها با فرهنگ عقبماندگی و غیرانسانی و در
تالش جایگزینی آن با فرهنگ «انسان محور» هستیم؟ آیا این دو خبر ،در الیههای ژرفتر ،در
درون ما جویندگان و خواستاران بنیانگزاری ساختار و سازمانهائی در خدمت انسان نباید با هم
رودررو شوند؟
نیلوفر بیضایی ـ به باور من آنچه شما بدرستی فرهنگ انسان محور میخوانید هنوز حتی در میان
پیشروترین بخشهای فکری جوامعی که نام بردید نیز بعنوان یک نگاه درونی شده جایی ندارد .به
همین دلیل این انتظار که همزمانی این دو واقعه ژرفبینی تعداد زیادی را در چنین جوامعی برانگیزد،
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کمی فرا واقعی بنظر میرسد .دومینیکا زنی بود که پس سالیان دراز کار بعنوان یک روسپی و با
شناخت عمیقی که از نابسامانیهای زندگی روسپیان آلمانی که بسیاری از آنها به مواد مخدر نیز
معتادند پیدا کرد ،تصمیم گرفت برای بهبود وضع زندگی روسپیان وارد فضای اجتماعی شود و در
عرصة افکار عمومی مسئلة حقوق روسپیان را بعنوان یک موضوع قابل تعمق اجتماعی مطرح کند و
در این کار بسیار موفق بود .او سالها با شرکت در میزگردهای تلویزیونی و رسانهها جامعه و دولت
آلمان را در مقابل چالش های جدی در این زمینه قرار داد و توانست در بهبود وضعیت شغلی روسپیان
بسیار موثر باشد .او همچنین چندین سال بعنوان مددکار اجتماعی در ارتباط تنگاتنگ با روسپیانی که
دیگر نمیخواستند به این شغل ادامه دهند قرار داشت و آنها را در راه خروج از این شغل یاری
میکرد .حضور او در مجامع عمومی باعث تحولی عمیق در نگاه به انسانهایی داشت که پشت این
حرفهی «نامحبوب» قرار دارند .اما در نظر بگیریم که او موفقیت خود را مدیون زندگی درجامعهای
بود که این فرهنگ انسان محور در آن تاریخا ریشه دارد و این ریشههای تاریخی در تفکر فیلسوفان
و ادیبان و فرهنگ سازانش بازتاب یافته و در مورد آن تعمق و تفکر ژرف انجام گرفته اما در آن حد
نمانده بلکه به عرصة اجتماعی و سیاسی نیز تسری پیدا کرده تا به صورت اصل یک قانون اساسی
آلمان در این جمله تجلی یافته است« :حرمت انسان خدشه ناپذیر است .دفاع از حرمت انسان و
گرامیداشت آن وظیفة تمامی ارگانها و نهادهای حکومت است .»...در اینجا انسان خاصی با
خصوصیات عقیدتی مشخصی منظور نیست ،بلکه هر انسانی با هر تفکر و خصوصیتی مد نظر است.
اساس هومانیسم را حرمت و ارزش انسان تشکیل میدهد و جهت آن بسوی تک تک افراد بشری با
فردیتهای گوناگون است .در اینجا رواداری ،دوری از خشونت و آزادی وجدان سه اصل اساسی این
دیدگاه را تشکیل میدهند.
اما احمد عبیدی ،جوان افغان که نه تنها این حق را برای خود قائل است که جان دیگری که
خواهرش مرسل باشد را بگیرد ،بلکه این کار را بعنوان یک وظیفه مینگرد از فضای فکری،
اجتماعی و فرهنگی برخاسته که با این نوع تفکر بیگانه است .در نگرشی که احمد با آن بزرگ شده
«فردیت» انسان موضوعیتی ندارد ،بلکه این «قبیله» یا «کالن» یا «توده» است که سرنوشت
انسانها را تعیین میکند .اگر به مصاحبههایی که با افراد خانوادة این جوان شده دقت کنید ،میبینید
که اهمیت اینکه «دیگران» یعنی خویشاوندان و افغانهای آشنا با خانوادهاش چه فکر میکنند،
بسیار باالست .در عین حال زن در این نگرش موضوع تملک است که در دست پدر و برادر قرار دارد
که این حق تملک بعدها به همسر تفویض میشود .از این منظر ،مرسل میبایست پذیرنده و اجرا
کنندة حکم نگاه پدرساالری باشد که چگونه زیستن و چگونه بودن او را تعیین کرده است و هر نوع
تخطی از این قانون نانوشته از او «مجرم» الیق «مرگ» میسازد.
ــ چگونگی رودرروئی اعضای خانواده عبیدی ،دوستان و همراهان افغان آنها با حکم حبس ابد
پسرشان از سوی دادگاه بسیار دراماتیک بود .تهدید دادستان ،فحاشی با زنندهترین واژهها ،از هوش
رفتن خواهر  85ساله و انتقال وی به بیمارستان ،اشکهای دوست دختر افغانی (دانشجوی حقوق
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د انشگاه هامبورگ) جوان محکوم ،خشم پدر نسبت به اجتماع کنندگان جلوی ساختمان محل
برگزاری دادگاه و به اعضای گروه فمینیستی ـ  Terre des Femmesـ که خواهان برخوردی قاطع از
سوی دستگاه قضائی به قتلهای ناموسی بودند ،پدری که بزودی بدلیل رفتار خشونتبارش با دختر
مقتولش به دادگاه فراخوانده میشود .فریادهای جگرخراش مادر و قصد پرتاب خود از پنجره
راهروهای دادگاه به خیابان .روزگار این مادر در مراسم تدفین دختر نوجوانش نیز بسیار نزار بود .در
این فاجعه فرهنگی این پدر و مادر کجا ایستادهاند؟ مهر و عشق به فرزند در زیر سایه سنگین
فرهنگ؟
نیلوفر بیضایی ـ تصاویر بسیار دلخراشی است .اما وقتی میبینیم در این برخوردهای هیجانی و
شدیدا احساساتی و در عین حال حق به جانب ،آنچه فراموش شده حق حیات آن دختر نوجوان
مرسل است که گویا حتی برای مادری که او را زاده موضوعی کم اهمیت مینماید ،حسی از انزجار
نه نسبت به این خانواده ،بلکه نسبت به این سنتهای غیرانسانی پیدا میکنیم که با تار و پودشان
چنان درهمآمیخته که جان عزیزشان در برابر این سنتها بیاهمیت میشود و از سوی دیگر متوجه
این همسویی ناگفته میان آنها و عمل عزیز دیگرشان که قاتل خواهر خود است میشویم .آری،
عشق به فرزند در سایة سنت آمیخته به دینمداری کورکورانه و فرهگ قبیلهگرا مشروط میشود به
تعهد یا عدم تعهد او نسبت به «باورها» .همین انگیزهها بود که پس از انقالب ایران باعث شد که
مادر فرزندش را لو بدهد ،برادر خواهرش را...
ــ هنگام قرائت حکم و در پاسخ به قاضی که گفت :این «محاکمه در شهر کابل نیز صورت
میگرفت» پسر جوانتر فریاد زد« :در کابل برادرش نه تنها به حبس ابد محکوم نمیشد ،بلکه حتماً
آزادش میکردند ».قتلهای ناموسی تنها بدست افغانها یا در افغانستان صورت نمیگیرد .در ایران
در گذشته وجود داشت و امروز روند روبه افزایشی یافته است .در مقاله هشدار دهندهای احسان
هوشمند ـ جامعه شناس ایرانی و محقق منطقه کردستان ـ توجه همگان را به این فزایندگی جلب
میکند( .سامانه تالش ،سرفصل دیدگاهها ـ تأملی در قتلهای ناموسی و خانوادگی مریوان ـ نوشته
احسان هوشمند ،دهم دسامبر  )8112این جنایت بدست اعضای خانواده صورت میگیرد ،پدر ،برادر،
عمو و مردان دیگر فامیل حتا افراد قوم و عشیره و عموماً نیز با رفتار تأئیدآمیز مادران و زنان آنها.
با قاتل به صورت یک قهرمان برخورد میشود ،وی با سربلندی به استقبال مجازات خود میرود ـ
البته اگر اساساً مجازاتی وجود داشته باشد ـ و دیگران ظاهراً بدون درهمریختگی روان به زندگی
خود ادامه میدهند .پیامدهای عمومی ادامه این روند فزاینده چیست؟
نیلوفر بیضایی ـ این روند فزاینده را من نتیجة مستقیم مسیری میدانم که پس از برقراری حکومت
اسالمی در ایران آغاز شد و در ادامة آن اعمال خشونت ،قتل و مجموعهای از اعمال غیرانسانی و
غیراخالقی زمانیکه در نتیجة عکسالعمل به سرپیچی یا عدم هماهنگی با تفکر حاکم انجام شود،
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مورد پشتیبانی قانونی نیز قرار میگیرد .بعبارت دیگر فلسفة فکری و سیاسی حاکم بر ایدئولوژی
دولتی در ایران راه را برای انجام چنین فجایعی باز میگذارد .قوانین موجود پشتیبان نگرش و اعمال
همین عموها و پدر ها و مردان فامیل هستند و قبح جنایت و خشونت در آن جامعه ریخته شده است.
قتلهای ناموسی هر چند ممکن است در مناطقی مانند کردستان بیشتر صورت بگیرد ،اما نمونههای
آن در شهرهای بزرگ ایران و حتی تهران نیز کم نیست .تلفیق مقوالتی مانند مذهب و سنت و
اخالق از یکسو و تداخل مذهب و سیاست از سوی دیگر باعث شده که مفهوم اخالق از زاویة دین
تعریف شود .در نتیجه مسلمانی یا پیروی از «سنتها» مظهر اخالق و فضیلت میشود و نامسلمانی
و خروج از سنت برابر باطل اندیشی و خیانت به «اصول» تعریف میشود .قوانین اسالمی با توجه به
مرکزیت نگاه ضد زن در آن دست این پدران و برادران را در قتل زنان باز میگذارند.
این روند فزاینده نتیجة این نگاه و روند تبلیغ شده از سوی حکومت در سیستم اجتماعی و آموزشی و
سیاسی است و پیامد گسترش آن را امروز داریم در تعدد غیر قابل انکار خودکشی زنان و دختران
جوان ،دختران فراری و همچنین زنانی که چون پشتوانة قانونی ندارند برای رهایی از خشونت ورزی
همسرانشان آنها را به قتل میرسانند و وقایع فاجعهبار دیگری از این دست میبینیم.
ــ شرکای قتل چه کسانی هستند؟ آیا تنها به اعضای خانواده ختم میشود؟ جامعهئی که در برابر
جنایتهائی از این دست سکوت میکند آیا میتواند منکر دامن آلوده خود گردد؟
نیلوفر بیضایی ـ مسلما خیر .بخشهایی از این جامعه بازتاب افکار عقبمانده و غیرانسانی خود را در
همین قوانین مییابند و اصال به پشتوانة وجود چنین حمایتی این قوانین میتواند به حیات خود ادامه
دهد .حتی در بخشهای مدرن شهری نیز شاهد قضاوتهای غیرانسانی ،دخالت در حریم خصوصی
دیگران و نگاه تایید آمیز به مجازاتهای غیرانسانی هستیم و این تراژدی دوران ماست .با این همه
نمیتوان در نظر نگرفت که بخشی از جامعة ما نیز در برابر چنین جنایتهایی ساکت نمیماند ،اما
صدایش نارساست و در هیاهوی دستگاههای تبلیغاتی و فشار آن بخش دیگر که از پشتوانة بیشتری
برخوردار است گم میشود.
ــ در ایران با توجه به افکار و فرهنگی که حکومت اسالمی حامل و ناشر آن است ،هیچ امیدی به
در پیش گرفتن برنامه و سیاست عمومی در مقابله با چنین ناهنجاری جنایتکارانه و پیامدهای آن
وجود ندارد .در مقاله ذکر شده؛ نویسنده آن در کنار اشاره به ناکارآمدی نظام سیاسی ،بر «بیتوجهی
نخبگان و قشر فرهیخته جامعه» نسبت به چنین مسائلی انگشت گذاشته است .به نظر میرسد
«نخبگان و فرهیختگان جامعه» در میان دوسنگ آسیاب عقبماندگی فرهنگی ناموسپرستانه و
نظام سیاسی حامی آن در حال له شدن است .چه انتظاری میتوان داشت؟
نیلوفر بیضایی ـ ببینید ،در ارتباط با قتلهای ناموسی و اصوال پدیدة زنکشی در جمهوری اسالمی،
جنبش زنان ایران بسیار فعال است .زنان و مردان فعال در این جنبش نیز بخشی از همین نخبگان و
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فرهیختگان هستند .همانطور که بدرستی اشاره کردید ،حرکتهایی از این دست با دو معضل
روبرویند ،یکی عقبماندگی فرهنگی که مقابله با آن کار عمیق و دراز مدت فرهنگی و روشنگرانه
نیاز دارد و امکانات این جنبش با توجه به دشمنیورزیهای حکومت نسبت به آن و فشارهای مداوم
در این زمینه و در کشوری با هفتاد میلیون جمعیت بسیار اندک است .معضل دیگر که بسیار نیز
اساسی است نظام سیاسی نقش آن در تقویت نگاه ضد زن است .همچنین این نکته را نیز باید در
نظر گرفت که در چنین نظامی بسیاری از «نخبگان» نیز برای حفظ موقعیت خود و همچنین مسائل
دیگری که برای آنها الویت دارد ،اصوال وارد چنین مباحثی نمیشوند .نکتة آخر و غمانگیز دیگر
اینکه همچنان و شاید بیش از پیش این تفکر «بازگشت به اصل خویش» که بسیاری از سنتها و
باورهای غیرانسانی را نیز در بر میگیرد ،در بخشی از این نخبگان قوی است .این تنها نظام سیاسی
نیست که هر گونه اعتراضی را به این برخوردهای غیرانسانی تحت عنوان «سیاهنمایی» سرکوب
میکند ،بلکه بخشی از «پست مدرنهای» ما نیز همسو با این نگاه در این سرکوب هستند .انتظار
من قوی شدن تدریجی جنبش نوگرای و نوپای زنان در ایران است و گسترش یافتن خواستههایش
در تمام سطوح جامعه .همچنین افزوده شدن به تعداد مردانی که در این جنبش فعالند .همینکه در
چنین شرایطی تعداد زیادی از مردان و بخصوص زنان و مردان جوان با این جنبش همکاری
میکنند نشانة مثبتی است و باید به فال نیک گرفته شود.
ــ نه تنها مضمون فعالیتهای قلمی شما در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی از وزن در خور
توجهای در دفاع از حقوق و آزادیهای زنان برخوردار است ،بلکه همچنین کسانی که با کارهای شما
در زمینه تئاتر آشنائی دارند میدانند بسیاری از این آثار به همین موضوع پرداختهاند .بنابراین انتظار
میرود که شما در حوزه فعالیت ها و خلق آثار هنری دیگر هنرمندان کشورمان ،مثالً در زمینه شعر،
داستان ،رمان و نمایشنامه نویسی ،نقاشی ،عکاسی و ...نسبت به چنین مضمونی حساس باشید.
کارنامه هنرمندانمان در این زمینه را چگونه ارزیابی میکنید؟
نیلوفر بیضایی ـ رویکرد به مضامینی که هویت جویی زنانه در مرکز آن قرار دارد در شاخههای
هنری گوناگون بطور بیسابقهای رشد کرده است .ما شاید در طول تاریخمان تا کنون در تمام
زمینههای هنری تا به این حد که امروز میبینیم ،زنان فعال در زمینههای گوناگون هنری که بخشا
آثار درخشانی نیز خلق کردهاند نداشتهایم .در مورد زنان میتوان گفت که یک تحول کمی و کیفی
در تولید آثار هنری ایجاد شده است .این اتفاق در مورد مردان بمراتب کمتر افتاده و سیر کیفی آثار
بسیاری از آنها مسیر نزولی طی کرده است .این پارادوکس انقالب ایران است .انقالبی که به
برقراری حکومت دینی انجامید و بدالیل ایدئولوژیک محدود کردن حقوق و حضور زنان در همة
عرصهها را جزو دستورات اصلی وظایف خود قرار داد .هدف حکومت دینی خانهنشین کردن زنان
بود ،اما بر خالف انتظار و در مقابله با این سیاست حذفنگر و تبعیضات شدید جنسی ،زنان از همه
سو و با قدرتی تمام حضور خود را در الیههای اجتماع گسترش دادند .بسیاری از این زنان که خود
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فعاالنه در انقالب شرکت داشتند ،ناباورانه میدیدند که چگونه روزبروز حقوق آنها محدودتر میشود
و نگاه غیرانسانی به هویت جنسیشان شکل قانونی پیدا میکند .یکی از مظاهر بازتاب این ناباوری را
در عرصة هنر باید جست .ناباوری که در عین حال زنان را به طرح پرسشهایی اساسی در مورد
هویت زنانه و زنستیزی عمیق نهفته در جامعه که با برقراری حکومت اسالمی فرصت بروز یافته
بود ،سوق میداد .انگار تمام آن زن ستیزی ریشهدار تاریخی که تا پیش از آن در پستوی خانهها و
پشت درهای بسته از محیطهای بستة خانوادگی گرفته تا حتی در برخی محافل بستة روشنفکری
دیده میشد و از کنارش گذر میکردیم ،پس از انقالب چون دملی چرکین درخشونت بارترین
ابعادش بیرون زده بود و گذشتن از کنارش به معنای تسلیم شدن همه جانبه در مقابلش میبود.
همین چالش جدید بود که بسیاری از زنان مستعد را به عرصة هنر کشاند که از یک سو حیطة کار
خالقه است و از سوی دیگر محل تعمق در پرسشهای اساسی با اشاره به موارد مشخص و در عین
حال فرهنگ سازی .در زمینههای داستان نویسی و رماننویسی به جرات میتوانم بگویم که زنان در
موارد بسیاری آثاری بمراتب درخشانتر از مردان در همین زمینه عرضه کردهاند .همچنین در
هنرهای تجسمی و ایجاد آثار تلفیقی و ترکیبی از عکس و فیلم زنان پیشرفتهای غیر قابل انکاری
داشتهاند .در زمینة نمایشنامه نویسی و با توجه به «مردانه» بودن این حیطه حضور چند نمایشنامه
نویس زن که به موضوع جنسیت و تبعیض جنسی میپردازند ،بسیار مهم است .در زمینة شعر که
شاید بتوان از آن بعنوان هنر ملی ایرانیان نام برد ،زنان در نوآوری نقش کمی نداشتهاند ،همچنین در
زمینة نقاشی .حضور پر رنگ و چالش برانگیز زنان در شاخههای گوناگون هنری مطمئنا در رشد
فرهنگی جامعه در دراز مدت بسیار تاثیر گذار است و همین امروز نیز عرصة هنر را به محلی برای
برخورد با یکی از مهمترین گرهگاههای فرهنگی ،اجتماعی و حتی سیاسی جامعة ما بدل کرده است
تا جایی که میبینیم بسیاری از مردان هنرمند ما نیز در رشتههای گوناگون به چالشهای جنسیتی و
محدودیتهای حقوقی و اجتماعی زنان در آثارشان میپردازند .موضوع زن یکی از محوریترین
مسائل جامعة ماست در گذار به سوی دمکراسی و یکی از مسائل اساسی است که تا پاسخ درخوری
در سطح جامعه نیابد ،تحوالت جدی در جامعة ما را غیر قابل تصور میسازد.
ــ آنچه را که به «بازگشت به اصل خویش» معروف شد و شما به آن اشاره کردید ،در اصل چیزی
نبود و نیست جز «هویت طلبی» و در بخش بزرگ آن ،چسبیدن و در جا زدن در باورها و رفتارهای
غیرانسانی و فاجعهآور .این موضوع در گذشته یکی از مضامین مهم آثار اهل فکر ،فرهنگ و سیاست
و هنر غیر مذهبی ما بود .و در عمل بستری بود که جریان جاری در آن را به مسیل «هویت طلبی
اسالمی» پیوند داد .درست است که کسی از میان سرآمدان فرهنگی غیر مذهبی در سخن طرفدار
سنگسار یا قتل ناموسی نبود ،اما به نظر میرسد؛ در کالم «استقالل» و «اصالت» هویتی سحری
وجود دارد که از سوی فرهنگ عمومی و مستعد جامعه و اقشار گسترده سنتی آن بهتر جذب
میشود.
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در آخرین پرسش از شما به عنوان یک هنرمند فعال در حوزه اجتماعی میخواهیم توضیح دهید ،که
چگونه و از چه طرقی میتوان ذائقه جامعهای را که حامل فرهنگ عمومی است و بر بستر استعداد
پذیرش آن است که قتل و سنگسار و جنایت و بیعدالتی حقوقی صورت میگیرد ،تغییر داد؟
میدانیم که سیاست حکومتی که بیشترین ابزار و امکان تغییر فرهنگی را در اختیار دارد ،بسیار مهم
است ،اما صرف نظر از اینکه در حال حاضر این ابزار بر علیه دگرگونی به نفع فرهنگ رواداری
انسانی و احترام به حقوق انسانها عمل میکند ،اما نمیتوان نادیده گرفت که بخشهای بزرگی از
جامعه در حالی که ظاهراً برضد همین حکومتند ،یا اصالً به آنچه که در حوزه سیاست یا قانون
میگذرد نه آگاهی دارند و نه حساسیت ،داوطلبانه به سنگسار میروند ،به نظاره اعدام خیابانی
میایستند و اگر «شانس» بیآورند و عمل «غیرناموسی» در میان خانواده صورت نگیرد تا خود
مجبور به قتل نفس شوند ،اما در سرزنش و بر علیه غیرت ناموسی کاری نمیکنند که نشانه مخالفت
آنها با این فرهنگ باشد .شانس نفوذ فعالیتهای هنری و فرهنگی بر چنین اقشاری در جامعه تا
چه میزان است ،در جامعهای که گفته میشود ،در آن سرانه به طور متوسط در سال  15دقیقه کتاب
خوانده میشود؟
نیلوفر ب یضایی ـ حق با شماست .من هم قبول دارم که بخش عظیمی از مردم ما نسبت به نقض
حقوق بشر حساسیت الزم را ندارند .از این فراتر میروم و ادعا میکنم که اصوال حکومتی نظیر
جمهوری اسالمی که یکی از خشنترین حکومتهای تاریخ معاصر ماست در صورت وجود مردمی
که حرمت حریم خصوصی و دگراندیشی و حق انتخاب ،ارزش آزادی و ضرورت جدایی دین از دولت
را میشناختند امکان بقدرت رسیدن نمیداشت .من در جایی گفتهام که در هجده سالگی و در
شرایطی که فشار فضای تاریک سیاسی و اجتماعی روز بروز امکان نفس کشیدن و ادامة یک زندگی
عادی را بیش از پیش از من میگرفت ،اتفاق اصلی که باعث شد من به این نتیجه برسم که ماندن
در ایران برایم غیرممکن است ،دیدن یک واقعة بسیار دردناک بود که تا امروز نیز از خاطرم نرفته
است .در پارک اللة تهران مردمی را دیدم که جمع شدهاند و مشغول نظارة صحنة شالق خوردن
دست فروش بیچارهای هستند .این چهرههای بیدغدغه که نشان از خشونتپذیری و حتی خو
گرفتن به خشونت داشت برای من از آن تصویر دهشتناک هراسانگیزتر بود .احساس کردم که
ماشین زمان مرا به قرون وسطی در نقطهای از جهان برده است که مردمانش را نمیشناسم .حس
من به آن مردم حس بیگانگی مطلق شده بود .من پیش از آن در نوجوانی ،در سیزده سالگی به
زندان افتاده بودم و بارها از سوی سربازان «امام زمان» مورد تحقیر و توهین قرار گرفته بودم ،مرتب
تحت کنترل بودم و امکان حضور اجتماعیام به صفر رسیده بود .در عین حال اوج بمبارانهای
هوایی تهران نیز بود .اما هیچ یک از این وقایع باعث نشده بود که در این تصمیم اینچنین مصمم
شوم .پرسشی که مرتب در ذهنم تکرار میشد این بود« :چگونه ممکن است که عدهای از درد
کشیدن یکنفر اینچنین لذت ببرند ،انگار که دارند یک فیلم سرگرم کننده میبینند!» من بدنبال پاسخ
این پرسش هنوز میگردم و پاسخهایی که یافتهام برایم در توضیح این فاجعة سقوط اخالق انسانی
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ناکافی است .باز میگردم به پرسش شما .چه میتوان کرد .فکر میکنم مهمترین کاری که میتوان
کرد این است که در وهلة نخست نگذاریم که این حیرتزدگی به فلج شدنمان بیانجامد .چرا که
اگر واقعا به این باور برسیم که همه اینچنین بیتفاوتند و بیعدالتی را پذیرفتهاند ،دیگر دلیلی برای
ادامة فعالیت نخواهیم یافت و به نوعی تسلیم این «سرنوشت» که برایمان رقم خورده خواهیم شد و
این خود فاجعهای است بزرگتر .واقعیت هم همین است که اینچنین نیست و در این سی ساله در
همین جامعه مقاومت به اشکال گوناگون جاری بوده است .در مملکت ما «دانستن» از نظر بسیاری
مایة دردسر است و هر چه کمتر بدانی ،دردسر هایت نیز کمتر خواهد بود .اقشاری هستند که اصوال
هر پدیدهای را که با تالش برای شناخت همراه باشد به دیدة شک مینگرند .همچنین ما در عرصة
فرهنگ و هنر نیز کم نداریم کسانی را که برای سلیقة همان عموم کار میکنند و به نوعی به تایید
و یا توجیه همان نگاه غیرانسانی دست میزنند .واژههایی چون «زن ذلیل» که حتی در سریالهای
تلویزیونی و فیلمها نیز بکار میرود ،ساخته شدن فیلمهایی که در آن زنانی که خواهان استقالل و
حضور اجتماعی هستند به سخره گرفته میشوند و بسیاری موارد دیگر نیز نشانههای همین اصلند
که هر فرهنگسازی الزاما به پیشرفت نمیانجامد .بخش دیگر فرهنگ سازان و روشنفکران ما که
در آثارشان این فضای فکری غیرانسانی را به چالش میکشد نیز شدیدا تحت فشار قرار دارد .در
داخل کشور به یک نوع و در خارج از کشور نیز بنوع دیگر .فرهنگ و هنری که در چنین شرایطی
خود را موظف به یادآوری انسانیت در برابر بربریت میداند مسلما امکان تاثیرگذاری بر آن بخش
بزرگ جامعه را بطور مستقیم ندارد .اما میتواند بر روی آن بخشی که در این آشفته بازار کنونی
دقیقا بدنبال آنهایی هستند که نمیخواهند همراه این موج به قهقرا بروند تاثیر بگذارد .این خود
کاری بزرگ و اساسی است ،چون همینها هستند که ناقل نوعی مقاومت فکری در مقابل این موج
به سطوح دیگر جامعهاند .در عین حال آنچه مایة تاسف است وجود رسانههای بسیار سطحی و
شعارگونه در خارج از کشور است .جایی که شما امکان حرف زدن دارید و بسیاری از مردم که از
رسانههای داخل کشور فراریاند به این رسانهها روی میآورند و در اینجا نیز با سطحی نازل و
شعارگونه وحتی مشابه با آنچه در داخل در جریان است روبرو میشوند .من فکر میکنم در چنین
شرایطی هر کس باید در حیطة کاری خود تالش کند که آن چهرة دیگری را که برای ایران آرزو
میکند در خود و بازتاب کار و زندگیاش بسازد .هر چند که در جو مسمومی زندگی میکنیم.
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فصل چهارم :جامعه و سیاست در ترازوی ارزش آزادی و فرهنگ انسانی

کاستیهای نظری طرح «بخشودن و فراموش نکردن»
دکترآرش جودکی
آبان 1391
ــ شما در دو نوبت داوطلبانه در بحثی شرکت کردهاید که بر گرد موضوع «بخشودن و فراموش
نکردن» در گرفت .یک بار در همان مقطع نخستین طرح آن توسط اکبر گنجی زیر عبارت «ببخش
و فراموش نکن» و بار دیگر در بحثهائی که امسال به مناسبت یادبود جانباختگان اعدام شده
توسط رژیم اسالمی در دهه نخست ترور و وحشت ،در گرفته است و هر دو بار ظاهراً در مخالفت.
شما در مقابل آن سخن چه پیام دیگری را میگذارید ،آن هم در مقابل مردمی که هنوز پانزده هزار
تنش با آسودگی و کوچکترین احساس شرم و خارشی در وجدان به تماشای اعدام جگرخراش جوان
هفده ساله میروند و بر دار شدنش را با هلهله پاسخ میگویند؟ از بازگوی سرافکندگی سکوتش در
برابر اعدامهای بهترین فرزندان کشور در آن دهه و بدتر از آن شرمساری پایکوبی سرآمدانش در
پایین آن قتلگاه پشتبام انقالب در کشتار عوامل رژیم شکست خوردة وقت صرف نظر کنیم!
پایکوبی همآنان که بعداً خودشان یا همرزمانشان ،به ردیف ،به قتلگاه اعزام شدند و امروز
فرزندانشان میشوند .به نظر میآید بر چنین صحنة خونین و سراسر رنج و نفرتی ،سخن گفتن از
«بخشودن و فراموش نکردن» برای بازماندگان در رنج به مراتب سختتر از مخالفت با آن باشد؟
آرش جودکی :اینکه کشتگان آن سال از بهترین فرزندان این آب و خاک بوده باشند ،و باز اینکه ما
با کسانی که به جرم سروکار داشتن با کتاب و قلم در زنداناند بیشتر احساس نزدیکی داشته باشیم
تا با کسانی که چاقو در جیب دارند و اگر پایش بیفتد از آن استفاده میکنند در اصل قضیه که تباهی
و فساد مفاهیمی چون عدالت و قانون در حکومت اسالمی است تفاوتی ایجاد نخواهد نکرد .در
پرسش شما اما چند مبحث مختلف درهم شدهاند که باید آنها را از هم سوا کرد .از یکسو امروز در
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ایران قصاص ،یعنی عریانترین شکل انتقامجویی ،جای دادخواهی را گرفته است و از سوی دیگر
بیداد در جامه قانون خود را داد وامینماید .اعدامهایی که مثال زدید از نمونههای بارز این امر هستند
اما به دار کشیدن آن جوان هفده ساله از جنس مقوله نخستین است .آنچه هم در پیرامون این واقعه
پیش آمده را نمیتوان چندان با موضوع «بخشودن و فراموش نکردن» مرتبط دانست .بیگمان
شهرت مقتول در تحریک کنجکاوی ناسالمِ بخشی از آن پانزدههزار تنِ به تماشای اعدام رفته نقش
داشته است .برای همین نمیتوان حکم کرد که همه آنها برای هلهلهکردن رفته بودهاند .آن
احساس شرمی که شما میگویید هم چه بسا پس از دیدن این مراسم گریبانِ وجدان عدهای را
گرفته باشد که چند و چونش را کسی نمیداند .اما میتوان پنداشت که اگر در ایران موافقان لغو
کیفر اعدام میتوانستند در خیابانها یا در محل اعدام آزادانه گرد هم بیایند ،چه بسا با جمعیتی بیش
از پانزده هزار تن روبرو میشدیم .موافقت یا مخالفت با کیفر اعدام یک چیز است ،و بخشایش یک
چیز دیگر که موضوع پرسش شماست از من.
در آن دو مقاله که به محتواشان اشاره خواهم کرد ،نمیخواستم در مقابل پیام «بخشودن و فراموش
نکردن» پیام دیگری بگذارم چون نه پیامآوری را خویشکاری خود میدانم و نه مخالفتی با بخشش
دارم ،بلکه کوشیدم توجه پیامآوران را به پیچیدگی فرایافت و کنش «بخشایش» جلب کنم تا فرصتِ
فکر اینچنین و همچون همیشه فدای فکرِ فرصت نشود .مقاله «ببخش!» یا «میبخشم؟» که در
تیرماه (ژوئیه  )8111منتشر شد نقطه آغازش واکنش به حرفهای محمد خاتمی بود که طی
سخنانی در  88اردیبهشت امسال خواست که رهبر و ملت همدیگر را ببخشند .جستوجوی پیشینه
چنین سخنانی از سوی اصالحطلبان پیشین یا کنونی مرا به بررسی شعار «ببخش و فراموش نکن!»
کشاند ،شعاری که نحستینبار از سوی اکبر گنجی طرح شد و در سال  8112به مناسبت دریافت
جایزه قلم طالیی صورتبندی کاملتری از آن به دست داد .حرف من در آن مقاله این بود که
نمیشود امر به بخشیدن کرد .از آنجا که بخشایش ـ اگر که هرگز بتواند باشد ـ دهشِ ستمدیده
است به ستمرانده ،یعنی آنکه بر او ستمی نابخشودنی رفته به کسی که چنین ستمی را بر او روا
داشته میبخشد ،پس فعل «بخشیدن» صرف نمیشود مگر به صیغه اول شخص مفرد .از طرف
دیگر «بخشایش» در حوزه قضایی جا نمیگیرد و از آن درمیگذرد .به عبارت دیگر نمیتوان
بخشش را نهادینه کرد.
کاستی استداللهای پیامآوران بخشایش ،نمونهاش نوشتههای اخیر رامین جهانبگلو ،مرا واداشت تا
در مقاله دوم« ،ببخشید که نمیبخشم!» ،که در قالب نامهای خطاب به پسر اسداهلل الجوردی در
شهریور ماه امسال منتشر شد ،بحث بخشایش را از چند منظر دیگر پی بگیرم .مخاطب قرار دادن
فرزندِ مفتخر به کارنامة جنایتبار پدر به این قصد بود تا دو نکته اساسی از نظر پنهان نماند :نخست
اینکه به یاد داشته باشیم که بخشایشی اگر باشد همیشه رابطهای دوطرفه و تن به تن است ،و دوم
اینکه فراموش نکنیم پیکار سیاسی شکاف بنیادینی را در بطن جامعه آشکار میکند که ناظر بر بعد
پولیتیک جامعه است .بر بستر گفتمان پرهیز از خشونت ،پیامآوران بخشایش که هی از همدلی و
همرایی میگویند به نظرم میآید که گرایش دارند این بعد را پنهان کنند و همه چیز را به سنگ
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اخالق بسنجند .البته تجربه خونریزیهایی که سرنگونی رژیم پیشین به دنبال داشت ترس تکرار
آنها را دامن میزند .ولی این ترس نباید ما را به اینجا بکشاند که خواست به کیفر رساندن عامالن
و آمران جنایتها و دزدیهایی که در این رژیم صورت گرفته را با انتقامجویی یکی بگیریم و
بخشش را چون راه چاره پیش بکشیم .انگار که تباهی مفهوم عدالت باعث شکلگیری این پندار
نادرست شده که دادخواهی یعنی انتقامگیری و بخشش یعنی لغو کیفر اعدام.
ــ ما نمیدانیم چند تن از آنانی که به تماشای اعدام خیابانی رفته بودند ،بعد از آن دچار ناآسودگی
روان شدند ،یا آیا اصالً به این فکر افتادهاند که ،حال اگر نمیتوانند علیه اعدام تظاهرات کنند ،اما
رفتن به تماشای چنین اعمالی را نمیتوانند به نشانة مخالفت با چنین حکومتی و با فرهنگ خشونت
آن بگذارند .همچنین نمیدانیم در پس ذهن پیامآور این پیام یا مدافعین هم مسلک وی از آنچه
بوده است .و اینکه اگر آقای خاتمی چشمانش ـ پس از جنبش دوم خرداد ـ بر گرایش قدرتمند درون
جنبش اجتماعی ایران باز شده ،باید دانسته باشد که موضوع «طرح» «بخشودن و فراموش نکردن»
مماشات با نظم والیت فقیه و دست نزدن به مقام «رهبری» آن نیست .ایشان قاعدتاً باید بهتر از هر
کسی فهمیده باشند که تعبیر غلط از نیت مردم کارائی ندارد و راه به جائی نمیبرد ،جز کش دادن
دمی بیشتر به عمر نظام مورد عالقهشان و در نتیجه فرورفتن هر چه بیشتر دینشان در منجالب گناه
و فساد.
اما برای ما در نخستین گام مهم است بدانیم؛ جنبشی که بیرون آمدن از دایرة تکرار خشونت و
خونریزی را همارز و تراز با آزادیخواهی و برابری حقوقی انسانها در دستور نهاده ،به عنوان یک
ایده و طرح کلی سیاسی ،چه گزینش دیگری دارد؟ آیا به نظر شما مثالً با طرح یا نسخة «نه
میبخشم و نه فراموش میکنم» بهتر میتواند بسیج و علیه حکومت پیکار کند؟ برای ما هنوز
روشن نیست آیا شما در توجه دادن به «پیچیدگی فرایافت بخشایش» نقد در جهت تقویت طرح
کلی را میجوئید یا رد آن را؟ یا اصالً موضوع چیز دیگری است؛ مثالً «فرصتی» برای افشا کردن
نیت اصالحطلبان؟
آرش جودکی :چون باز تعداد تماشاچیان اعدامهای خیابانی را پیش کشیدید ،میبایستی گذرا به چند
نکته اشاره کنم .پرسش من این است که از این پدیده چه نتیجهای میخواهیم بگیریم؟ آیا
میخواهیم به این نتیجه برسیم که خشونت ریشه در فرهنگ ما دارد؟ در این صورت باید گفت که با
برداشتی کلی سروکار داریم که خودش را از بررسی نمودهای گوناگون پدیدة خشونت معاف میداند.
یا اینکه میخواهیم به این قضاوت برسیم که میگوید تا وقتی شاهد چنین برخوردهایی از جانب
ایرانیان هستیم نمیبایستی بوی بهبود از اوضاع ایران بشنویم؟ که باز با نتیجهگیری و حکم مطلقی
روبرو هستیم که در جامهای اخالقگرا به میانبرهای آسانیاب و آسانخواه بسنده میکند .اگر پشت
همة چنین داوریهایی همان «خالیق هرچه الیق» نشسته است که برای من جذابیتی ندارد .از
سوی کسانی هم که گویا این حکم کلی برایشان جذابیت دارد سخن جذابی نشنیدهام .وقتی هم
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تجربههای هند یا آفریقای جنوبی را پیش میکشند به تفاوتهای تجربة تاریخی ما بیاعتنا هستند.
یک لحظه فرض کنیم که بجای انگلیس گاندی با استالین میبایستی دستوپنجه نرم میکرد.
اما در پاسخ به پرسشتان باید بگویم قصد من فقط «افشا کردن» نیت پنهان اصالحطلبان حکومتی
نیست چون نیت آنها به اندازه کافی آشکار هست .بگذریم از بار منفی واژههایی همچون «افشا
کردن» و «افشاگری» که رفتار سیوچند سالة حکومت جمهوری اسالمی را به یاد میآورند.
میپرسم چه اصراریست که طرح شعار سیاسی به گرد بخشایش و فراموش نکردن شکل بگیرد؟
من فقط به کاستیهای نظری در مورد فرایافت بخشایش اشاره کردم .بخش دوم هم خالی از
اشکال نیست ،منظورم «فراموش نکن!» است .آیا در پیرامون این شعار به پدیدههای «فراموشی» و
«حافظه» و به تفاوت میان حوزههای فردی و جمعی که این مفاهیم در آن نمود مییابند ،پرداخته
شده است؟ باز میگویم دادخواهی انتقامجویی نیست .پس چه بهتر که شعار سیاسی در این دورة
بیعدالتی فراگیر ،عدالتخواهی را پیش بکشد .از این گذشته شعار مردم باید حرف دهان آنها باشد
نه اینکه بخواهیم شعاری مندرآوردی را در دهانشان بگذاریم .همان شعار «جمهوری ایرانی» گویای
عدالتخواهی است .عدالت برای همة ایرانیان.
ــ خشونت النه در فرهنگ ناخودآگاه ما دارد .اما از آنجا که هیچ فرهنگی بدون دگرگونی نبوده
است ،بنابراین هیچ دلیلی هم ندارد در این نقطهای که هستیم ،بمانیم .اما برای کندن قطعی از آن
نمیتوانیم و نباید در برابر رفتارهای ناپسند خویش زبان در کام کشیم ،رژیم اسالمی در این تغییر
سودی ندارد .مگر نه اینکه ریختن از پیکرة اجتماعی ـ فرهنگی و باوری رژیم ،از دستاورهائی است
که ما از آن به ملت خود میبالیم؟ آگاهی و ارائه الگوهای رفتاری «ممکن» و بهتری ما را در
رسیدن به هدف یاری میدهند .حال که ما میتوانیم از تجربههای استقرار دمکراسی و حقوق بشر
کشورهای اروپائی و آمریکائی بیاموزیم ،چرا در بیرون آمدن از گرداب خشونت از هند ،آفریقای
جنوبی ،آرژانتین ،شیلی السالوادور ،اسپانیا و ....و یا هر جای دیگری که در زمینه «بخشودن و
فراموش نکردن» ـ هر یک زیر شعار و طرحها و قالبهای گوناگونی ـ تجربههای مثبتی دارند،
نیاموزیم؟ اما پیش از آنکه موضوع اصلی را در بارة طرح ـ نه فقط شعار ـ «بخشودن و فراموش
نکردن» و جایگزینی آن با «جمهوری ایرانی» ادامه دهیم ،الزم است از نکته مهمی که گذرا به آن
اشاره داشتید ،بپرسم؛ در پاسخ باال گفتهاید« :یک لحظه فرض کنیم که بجای انگلیس گاندی با
استالین میبایستی دستوپنجه نرم میکرد».
در این فرض ،چه تصویری انتظار دارید ،در ذهن خوانندهتان شکل گیرد؟ آیا گاندی احتماالً در برابر
استالین مجبور میشد اسلحه بدست گیرد؟ یا اینکه هر چه امکانات و روزنههای بیشتری برای
جلوگیری از یکدستی و الجرم برندگی تیغ سرکوب رژیم یا نیروی زور و سرکوب ،موجود باشد ،این
به نفع مبارزه و دوری از خونریزی و خشونت خواهد بود؟ و یا...؟
آرش جودکی :تجربههای کشورهای دیگر را پیش چشم داشتن و از آنها آموختن فرق دارد با دستور
عمل صادر کردن بر پایه تجربههای دیگران .فقط برای نمونه همان اسپانیا که مثال زدید را در نظر
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بگیریم .کدامیک از اصالحطلبان حکومتی خودمان را میتوانیم با آدولفو سوارز مقایسه کنیم؟ به
پشتگرمی خوان کارلوس ،سوارز اصالحاتی را پیش برد که بساط فرانکیسم ،فورماسیون سیاسی که
خودش از آن میآمد را برچید .خامنهای که خوان کارلوس نیست ،خاتمی هم سوارز نبود.
اصالحطلبان ما ،جسورترینهاشان هم مثل تاجزاده هنوز تکلیف خودشان را با مردهریگ خمینی
روشن نکردهاند .برحسب موقعیتهای سیاسی ـ تاریخی گوناگون ،شیوههای شکلگیری
اعتراضهای همگانی و پیکار سیاسی هم گوناگون میشوند .فرض استالین در برابر گاندی را هم از
این جهت پیش کشیدم .ما فقط دو انتخاب که در برابرمان نداریم :یا سرمشق گاندی یا جنگ
مسلحانه .در همان روسیه سالهای استالین ،کم نبودهاند پیروان جریانهای فکری که با خوانشی
عرفانی از باورهای ارتدکسی پرهیز از خشونت را تبلیغ میکردهاند .استالین همهشان که یکی دو تا
نبودهاند را راهی گوالگ کرد .برخورد استالین که حتی به کمونیستهای وفادار هم امان نمیداد را
نمیشود با رفتار انگلیسیها مقایسه کرد که رهبران حزب کنگره را از زندانهای مختلف میآوردهاند
در محلی که نهرو زندانی بوده تا جلسه حزبی برگزار کنند .گاندی اگر حریفش استالین بود ،زنده به
والدیوستک هم نمیرسید چه برسد به سیبری .اگر هم زنده به سیبری میرسید از آنجا زنده
بازنمیگشت و میشد یکی از آن میلیونها قربانی بینام و نشان.
اما برگردم به بخش نخست پرسشتان و اینکه میگویید «خشونت النه در فرهنگ ناخودآگاه ما
دارد» .اگر قرار است از واژگان پسیکانالیتیک استفاده کنیم ـ هرچند فکر میکنم کسانی که به
واسطه حرفهشان ،پسیکانالیز درگیری و هراس و پرسش روزانهشان را میسازد بهتر و بجاتر
بکارشان میگیرند ،و شاید اصالً تنها آنها میبایستی بکارشان بگیرند ـ اجازه بدهید تعریف ،بهتر
بگویم یکی از تعریفهای ژک الکان از ناخودآگاه را یادآوری کنم :یادِ آنچه انسان فراموش میکند.
اگر هم محتوای ناخودآگاهِ فردی در نهایت همگانی باشد ،پس باید دید به چه واسطهای این
خشونت فراموش شدة همگانی مدام یادآوری میشود .ریشة رفتارهای ناهنجار اجتماعی را
میبایستی بیشتر در ناهنجاری پیکرة سیاسی حاکم جست که به رواج چنین ناهنجاریهایی دامن
میزند و از آنها حتی هنجار همگانی میسازد .از کنار هم چیدن این رفتارهای ناهنجار به چه
نتیجهای میخواهیم برسیم؟ به اینکه مشکل ما فرهنگی است و نه سرنگونی رژیم جمهوری
اسالمی؟ صفحات تاریخ در همین عمر کوتاه ما باید ورق بخورد .جنایتهایِ در تاریخ بشریت
بیهمتایی که نازیها از آغاز تا فرجام مرتکب شدند بدون همدستی جامعة آن روزِ آلمان هیچگاه
چنان دامنه و دوامی نمییافت .پس با توجه به این امر ،آیا میبایستی نتیجه گرفت که خشونتِ النه
کرده در ناخودآگاهِ فرهنگ آلمانی آنچنان ابعاد هولناکی دارد که هیچ چیز نمیتواند از سر زدن
دوبارهاش جلوگیری کند؟ در حالیکه چنین نیست.
ــ اگر قرار باشد مبنا را بر شبیهسازی و کپیبرداری انسانها بگذاریم و عملی بودن طرحی سیاسی یا
گفتمانی را تنها بسته به شخصیتها و کاراکترها بکنیم و نه ظرفیت خود آن طرح و گفتمان و
ریشهگیری اجتماعی آن ،به نظر میرسد ـ حتا اگر این روش را بپذیریم ـ در اینجا مقایسه خامنهای
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با «خوان کارلوس» جز طنزی در جهت به شوخی گرفتن گفتمان «خروج از سلسله خشونت» نباشد،
چه وی تصمیم گرفته است بیشتر کاریکاتوری از فرانکو و هیتلر باشد .اما حداقل از دو سدة پیش به
این سو نمیتوان گفت که ،نظامهای سیاسی و حکومتهای ایران بالکل از «سوارز»ها خالی بودهاند،
حتا حکومت اسالمی .به رغم این ما فکر میکنیم چنین شیوهای در این بحث ما جائی نداشته و
برای بررسی طرح سیاسی «بخشودن و فراموش نکردن» و پایان دادن به خط خشونت در سیاست و
فرهنگ آینده ایران ،نادرست باشد .فکر میکنیم راه درست شکافتن الزامات و به قول خودتان
پیچیدگیهای فرایافتها و کنشهای احتمالی برخاسته از این طرح سیاسی است .مطمئناً مردم آگاه
به الزامات و پیچیدگیهای یک طرح ،بهتر بتوانند در اینکه چه کسانی با چه حد از ظرفیت و استعداد
قادر خواهند بود خود را با این الزامات همگون و هماهنگ سازند ،قضاوت کنند.
و اما به عنوان آخرین پرسش؛ از شما در بارة جایگزینی «بخشودن و فراموش نکردن» پرسیدیم و
شما «جمهوری ایرانی» برخاسته از میان شعارهای جنبش سبز را مناسب دانسته و پیش از آنکه این
گفتگو به پرسش در بارة شرح دقیقتری از آن برسد ،شما نظر خود را در این باره در مقالهای جداگانه
ارائه داشتید که ما توجه خوانندگان را به خواندن آن بر همین سایت ،به عنوان بحث تکمیلی این
گفتگو ،جلب میکنیم .تنها پرسشی که در اینجا طرح میکنیم این است:
اگر این فرض را مسلم بگیریم (خود شما البته مسلم نگرفته و به یاری شرح و بسط به آن رسیدهاید)
که منظور از «جمهوری ایرانی» خواست برابری همه ایرانیان و اساساً بر پایه گفتمان «برابری»
است ،چرا این شعار نمیتواند در کنار «بخشودن و فراموش نکردن» مطرح باشد ،که گفتمانی در
حوزه حل گذشته خشونتآمیز و خروج از سلسلة خونریزی است .مگر نه اینکه مردمی که مبارزات
آزادیخواهانه و عدالتجویانه خود را در قامت جنبش سبز نمایان ساختند ،در کنار یک جمهوری
متشکل از ایرانیان برابر حقوق ،روش پرهیز از خونریزی و خونخواهی و انتقامجوئی را نیز به نمایش
گذاردهاند .بر چه پایهای و چرا باید یک شعار را پسندید و به همه مردم نسبت داد اما خواست دیگر را
که این همه بر آن پافشاری شده و در رفتار جنبش سبز هم به نمایش گذاشته شده از نظر دور
داشت؟
آرش جودکی :آنچه گفتم شاید در خوانش نخست شوخی به نظر برسد ،اما نیست .بیگمان ،همانگونه
که گفتید ،پیش از هرچیز میبایستی یک طرح سیاسی را با توجه به ظرفیت درونی آن سنجید .اما از
آنجایی که توفیق هر طرح سیاسی به پشتیبانی و اقبال عمومی نیاز دارد ،نمیتوان ظرفیت و کاراکتر
کسانی که میکوشند آن طرح را از حرف به عمل دربیاورند نادیده گرفت .تروتسکی هم که به
دترمینیسم تاریخی معتقد بود ،وقتی که تاریخ انقالب اکتبر را مینوشت ،نمیتوانست نقش چنین
عواملی را در نظر نگیرد .چون در گیرودار حوادث به چشم خودش دیده بود که چگونه لنین با نبوغ
سیاسیاش از هیچ همهچیز ساخته بود .در آفریقای جنوبی هم کمیسیون «حقیقت و آشتی» با
پشتوانة معنوی نلسون ماندال گسترش یافت .مطمئن باشید در ایران هم اگر کسی چون منصور
اسانلو بگوید میبخشم حرفش بیشتر از حرف من برد خواهد داشت.
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این میان دو نکته را باید یادآوری کنم .نخست اینکه حرف من هم در مخالفت با بخشایش نیست،
بلکه برسر کاستیهای نظری طرح «بخشودن و فراموش نکردن» است .که چون کمتر به آنها
پرداختید خوانندگان را به خواندن آن دو مقاله دعوت میکنم .نکته دوم اینکه شعار «جمهوری
ایرانی» را برای جایگزینی چنین طرحی پیشنهاد نکردم .شعاری که در کنار شعارهای« :رأی من
کجاست؟»« ،مرگ بر دیکتاتور»« ،نه غزه نه لبنان ،جانم فدای ایران» از شعارهای اصلی جنبش
سبز بوده و اهمیتش هم در همین است و به پسند من بستگی ندارد.
بخشش پیش شرط رسیدن به دموکراسی نیست ،اما دموکراسی از دادخواهی جداییناپذیر است.
دادخواهی را نباید با دامن زدن به خشونت یکی پنداشت چون اتفاقاً راه خروج از زنجیرة خشونت
همانا عدالتگستری است .هواداران چنین طرحی هم با گفتن اینکه جنایتهایی که نقض حقوق
بشر بوده نمیتوانند شامل مرور زمان بشوند و میبایستی آمران و عامالن آنها مورد پیگرد قانونی
قرار بگیرند ،در حقیقت توجه نمیکنند که با این حرف اصرار خودشان بر بخشایش را بیمعنا
میکنند .نمیتوان هم از بخشش گفت و هم از دادجویی ،چون عدالت بر کیفرخواهی و کیفربینی بنا
شده است .از شکل مبارزه بیخشونتی که مردم پیش گرفته بودند نمیتوان به این نتیجه رسید که
میخواهند ببخشند و فراموش نکنند .پس در اینصورت باید انگیزههای پشت این طرح را شناخت که
انگار بیشتر تاکتیکی سیاسی است تا نگرشی فلسفی و حقوقی.
به نظرم میرسد که هواداران چنین تاکتیکی از یکسو نگران از سرگیری چرخة خشونت پس از
سرنگونی جمهوری اسالمی هستند ،و از سوی دیگر امید دارند که با جا انداختن ایدة بخشایش
حاکمان و همراهان رژیم را پیشاپیش مجاب کنند تا دست از قدرت بکشند چون خطری آنها را
تهدید نخواهد کرد .بزرگنمایی تماشاگران مراسم اعدام و انگشت گذاشتن بر رفتارهای ناهنجار
اجتماعی شاید نتیجة همان نگرانی باشد و اصرار بر گفتمان بخشایش در ادامة همین امید .من از
سوی این مردمی که تجربة سی و چند سالة حکومتی را پشت سر دارند که عدالت را پایمال و قانون
را از مفهومش تهی کرده است ،چندان به دل نگران نیستم .چون به آگاهیشان در همان روزهایی که
با حضورشان به خیابانها نما میدادند نمود بخشیدهاند .برای همین دلنانگرانی خودم را کمتر
خوشبینی بیپایهای مییابم اما آن امیدی که باالتر گفتم را بیشتر خوشخیالی میبینم.
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فصل چهارم :جامعه و سیاست در ترازوی ارزش آزادی و فرهنگ انسانی

«بخشودن و فراموش نکردن» ،دعوتنامهای به پالودن وابستگان از پلیدی رژیم
دکتر مهرداد پاینده
آبان 1391
ــ در آخرین گفتگو اشارهای گذرا داشتید به مسئله «بخشودن و فراموش نکردن» .نخست باید
بپرسیم که آیا شما با کسانی موافقید که اخذ این «موضع» را از امروز برای رسیدن به دمکراسی
الزم میدانند؟
مهرداد پاینده ـ «بخشودن و فراموش نکردن» یکی از مهمترین چالشهاییست که باید از همین
امروز به سراغ آن رفت و تکلیف خود را با معضل خشونت که با تاریخ سیاسی ما ،از دورههائی،
هموجود بوده است ،معین کرد .من وقتی به انقالب و بویژه به دهة شصت نگاه میکنم ،بار اندوه
سینة مرا میفشارد .اندوه از اینکه همة گروههای سیاسی آن زمان ،چه حاکمین اسالمی و چه
اکثریت مطلق اپوزیسیون ،بگونهای غرق در تقدس خشونت و فرهنگ مقابلة فیزیکی با مخالفین و
حس انتقامگیری بودند .در آینة چنین تقدسی چیزی جز اعدامها و ترورها را نمیتوانست دید .این
«تقدس خشونت» به آن فاجعههایی کشید که عاملین و مجریان آن باید روزی در دادگاهی مدنی به
آن پاسخگو باشند و اگر جرمشان به اثبات رسید ،کیفر قانونی خود را خواهند گرفت .اما مجرم اصلی
چنین جنایاتی همة آن کسانی هستند که در باور خود حذف فیزیکی دگراندیش را به گونهای توجیه
سیاسی میکردند .و این امر بُعد فرهنگی آن است که نباید از آن گذشت .ما امروز باید مجرمین
بیشماری را که در تقدس ذهنی و عینی فرهنگ خشونت و مرگ از هم پیشی میگرفتند ،ببخشیم.
اکثر آنها امروز آنچنان در عذاب وجدان بسر میبرند که از آن فرهنگ جهالت فاصله گرفتهاند ،و در
فاصله گزیدن بخش بزرگی از آنان میتوانند به نگهبانان جامعة مدنی فردا تبدیل شوند .ما باید ،با
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همة زخمهایی که از هم خوردهایم ،خود را از چالة دردناک کینهپرور این فرهنگ خشونت باال
بکشیم و با گذشت از فرهنگ انتقام و کینه از منجالب این تاریخ ننگین بدر آییم.
محک اصلی در برخورد با چنین فرهنگی چگونگی برخورد ما با جنایات رژیمی است که در آن
سالهای سیاه و خون به دست افراد معینی ،اما به عنوان مجریان یک جنون عمومی ،دست به
نابودی فیزیکی مخالفین سیاسی خود زدند .محاکمة این عده شاید امکانپذیر و حتا ضروری باشد،
ولی محاکمة بسیاری از آن «سربازان گمنام امام زمان» که مخالفین سیاسی را برای حفظ حکومت
اسالمی و در راه خدمت به خدا ،یا به هر دلیل دیگری لو میدادند ،لزومی ندارد ،مگر آنکه شخصا در
قتل کسی مستقیما شرکت کرده باشند .البته این جنایت فرهنگی را که گریبانگیر انقالبیون آن نسل
بوده است ،باید با کرامتی بزرگمنشانه بخشید ولی همیشه یادآور آن بود .زیرا میهن ما باید یک خط
پایان بر این فرهنگ خشونت بکشد ،وگرنه هر خشونتی خشونت دیگری را توجیه میکند و آنهم با
آنچنان توجیههای دمکرات منشانهیی که من و شما هم در آن میمانیم.
بحث امروز ما در باب این معضل برای آیندة دمکراسی در ایران حیاتی است .چند سال پیش آقای
اکبر گنجی آن را دامن زدند و زنده یاد آقای داریوش همایون آن بحث را صیقل دادند .ولی هر چه
بر جنایات رژیم و گسترش خشونت دولتی افزوده میشود ،بازهم تاکید دوباره بر درستی ضرورت
گذار از فرهنگ کینه و انتقام به عنوان مرز میان دو فرهنگ دیکتاتوری و دمکراسی از اهمیت
بیشتری برخوردار میشود.
اگر به پرسش شما برگردیم ،باید بگویم ،آنکس که امروز «دمکرات مآبانه» نمیبخشد ،نمیتواند فردا
آن شخصیتی را دارا باشد که در مقابل احساسات جریحهدار صدها هزار ایرانی برانگیخته مقاومت
کند ،که خواهان انتقامگیری از حاکمین اسالمی هستند .دمکراسی به آرامش و صلح نیاز دارد و
نمیتواند با کینه و انتقام آغاز شود .کینه و انتقام حتا در زندگی شخصی دردی را دوا نکرده ،اما در
زندگی سیاسی فاجعهها ببار آورده است.
ــ میبینیم این «میوة تلخ» احساسِ شما را نیز برانگیخته است! اما اجازه دهید در حد ممکن از
احساس و همچنین از خودِ موضوع که به نوعی به هریک از ما به عنوان ایرانی و مالک این تاریخ
تلخ مربوط میشود فاصله گرفته و با دیدن بهتر واقعیتهای نادیدنی بر برخی نکات طرح شده در
پاسختان اندکی بیشتر تکیه کنیم:
در درجه نخست« ،تقدس خشونت» ،به نظر نمیآید به این صورت و در قالب چنین عبارت صریحی
در ادبیات انقالبی گذشته یافت شود .حتا آن سازمانهای سیاسی که جان سپردن و جان ستاندن در
راه آرمانهای خود آن را الزم شمردند ،به خودی خود برای این نبودند که خشونت را مقدس
شمارند .حتا آخوندهائی که بر بستر نظریه والیت فقیه به قدرت دست یافتند ،شاید قبل از آنکه به
قدرت رسند ،اصالً به فکرشان هم خطور نمیکرد ،که برای برپا کردن و حفظ نظام خود مجبور
شوند ،این همه بکشند و البته هواداران خود را نیز به کشتن دهند .نمونه آن آیتاهلل منتظری و برخی
آخوندها و افراد دیگر از دست در کاران حکومت والیت فقیه است که به قول شما در عذاب وجدان
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از سفره خون و خشونت برای قدرت کنار کشیدند .تمام پرسش ما در این است که چگونه میتوان
پیش از «آلودگی» به خشونت ،مرزهای اخالقی و وجدانی را چنان پررنگ و بلند کشید ،تا عبور از
آنها تا حد ممکن ناممکن گردد؟ اساساً چرا رژیمها در ادامه خشونت دنبالة یکدیگر بودهاند ،بدون
آنکه بخواهیم قرار گرفتن رژیم اسالمی را در دوران جدید ایران بر سکوی اول مسابقه خونریزی
نادیده بگیریم؟
مهرداد پاینده ـ پاسخ اینکه «چرا رژیمها در ادامه خشونت ،دنبالة یکدیگرند» در خودش و فضای
فرهنگ عمومی است که هر دسته فقط خشونت از سوی «دشمن» خود را زشت میپندارد .بنابراین
ابتدا تصمیم بگیریم از این سلسله بسته پا بیرون بگذاریم .برای این اقدام به این حرف کامال درست
شما میپردازم که وظیفة هر فرد دمکراتی است که کوشش در باال بردن این دیوار اخالقی و وجدانی
کند .هرچه این ارزشهای اخالقی در میان مردم و گروههای سیاسی گسترش بیشتری داشته و
راهنمای زندگی روزمرة همة ما باشد ،به همان اندازه خطر استقرار دوبارة خشونت در جامعة ما کمتر
میشود.
بخشودن ،اما باالترین تقاضای اخالقی از کسی است که عزیزترین پارة تنش را با استناد به امری
بدون هیچ توجیه اخالقی ،وجدانی و انسانی از او گرفتهاند .در اینجا «حس انتقام» چون سایهای شوم
همیشه در کمین میماند و گاه نمیشود به آسانی ـ در اینجا آسان تنها کنایهای از لحظة یک
تصمیم با همة دشواری غلبه بر خشم و کین است ،نه دست کم گرفتن روح زخمخورده ـ با اتکا بر
گرمای شمع «بخشش و گذشت» بر سرمای این سایة شوم غلبه کرد .لغو حکم اعدام نیز به نوعی
«بخشودن» حقوقی یک جامعه و صرف نظر کردن دسته جمعی از «حس انتقام» است .ولی به هر
حال ما باید در کل بستری را بوجود بیاوریم که نه یک شمع بلکه میلیونها شمع در وسعت یک
جامعه بر سرمای «حس انتقام» چیره شوند .و اگر ما امروز پایههای فرهنگی چنین فردای فرهنگی
را نریزیم ،در فردای پس از جمهوری اسالمی نخواهیم توانست جلو فجایع انسانی چون کشتن معمر
قذافی را بگیریم.
کشور و کل جامعة ما همین امروز ـ و نه در فردای پس از جمهوری اسالمی ـ به تک تک افرادی
نیاز دارد که با همة خشونت دولتی ندای بخشش و گذشت را سر میدهند ،حتا اگر به بهای مورد
سرزنش قرار گرفتن از طرف کسانی باشند که زیر سایة حس نفرت بسر میبرند یا این احساس را
دست مایه بسیج سیاسی علیه حکومت میپندارند .نیاز ما به میلیونها انسانی است که با حضور
گرمابخش خود جلوی خروش «حس انتقام» از همین افراد معدود کنونی را نیز بگیرند.
اگر اجازه دهید میخواهم به بخشش میلیونها انسانی اشاره کنم که خود و یا عزیزانشان قربانی
جنون جمعی آلمانها در دوران نازیسم بودند .این بخشش بزرگوارانة آنها بود که به آلمانیها این
امکان را داد که با گذشتهشان رو در رو شوند و از فاجعهای که برای دیگران بوجود آورده بودند به
عنوان فاجعهای برای خود و کل جامعه بشری یاد کنند .من به جرئت میتوانم بگویم که کمتر
خانوادة آلمانی پیدا میشود که به نوعی در این جنون جمعی آلوده نبوده باشد .آنها هم «سربازان
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گمنام امام زمان» خود را داشتند ،وگرنه شناسایی و قتل  2میلیون یهودی که در جامعة آلمان آن
زمان ذوب شده بودند ،و صدها هزار دگراندیش کمونیست ،سوسیال دمکرات ،کاتولیک،
سندیکالیست و ...به این آسانیها امکان پذیر نبود .دست بسیاری از آلمانیها ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ
به خون آلوده بود .ولی «بخشودن و فراموش نکردن» آغاز راهی بود که به دمکراسی امروزین در
این کشور نازیسم زده انجامید.
ــ شاید نگاه دقیقتر به تجربه آلمان و گذشتهی ناسیونال ـ سوسیالیستی آن ما را در فهم موضوع و
شرایط و الزامات بیرون آمدن از سلسله خشونت یاری دهد .در مورد جنایت انجام شده آلمان نازی،
«بخشش» از سوی قربانیان نیز از مقدمات بسیاری گذشت :تشکیل دادگاه و محاکمات نورنبرگ،
اعدام تعدادی از سران ،حکم زندان برای تعدادی دیگر ،تقسیم کشور به دو بخش ،تعقیب عوامل و
کارگزاران و قاتلین اردوگاهها تا همین امروز! عالوه بر همة این مقدمات ما با ملت سراسر آلوده به
جنایتی روبرو بودیم که نه تنها از نظر نظامی بلکه در همه جبهههای دیگر شکست خورده بود .برای
نشان دادن این وضعیت ،کالم هلموت اشمیت صدراعظم سابق اما بسیار محبوب این کشور را به
یاری میگیرم که به تازهگی گفته است؛ ما نه تنها جنگ ،بلکه اخالق را باخته بودیم ،اعتماد به
نفسمان را از دست داده بودیم.
به نظر میرسد تقاضای بخشودن کس یا ملتی در ژرفای شکست و ناتوانی ،اسیر در دست
پیروزمندان در زیر کنترل نظم قانونی نوین نباید چندان دشوار باشد .اما ما در ایران با رژیمی رو در
روئیم که هنوز در قدرت است و برای ماندن در قدرت ،مرزی در جنایت کردن نمیشناسد .سخنان
مخالفین کنونی «بخشودن و فراموش نکردن» جنبههای منطقی و درخور تأملی دارد ،از جمله اینکه:
اول مبارزه و دستیابی به پیروزی بر رژیم و بعد ،در فردای پیروزی ،تکلیف جنایتکاران امروز را نظم
آینده روشن خواهد کرد .آیا این سخن انطباق بیشتری با آنچه در آلمان گذشت ندارد؟
مهرداد پاینده ـ به گمان من نه! بحث ما بر سر گذار از فرهنگ کینه و انتقام به عنوان اولین قدم
برای مدنی کردن روابط اجتماعی است و نه سنجش موقعیت تاریخی برای به اجرا گذاشتن چنین
فرهنگی .تحول فرهنگی را نباید با صدور حکم ،تعیین تکلیف و امثالهم اشتباه گرفت ،اصول و
ارزشهای اخالقی که مشروط به زمان و مکان نیستند .در آلمان آن زمان هم چنین نبود .دو امر را
نباید نادیده گرفت :یکی اینکه نیروهای اشغالگر عامالن اصلی نظام ناسیونال ـ سوسیالیسم را
مجازات کرده ولی از مجازات عمومی آلمانیها گذشتند .در ضمن این مجازات در دادگاه و در
چارچوب نظم مدنی آن زمان صورت گرفت .آدمکشان نازیست را چون معمر قذافی بخاطر حس
انتقام نکشتند .اول جرمشان را در دادگاه ثابت کردند و پس از آن میزان مجازات را معین نمودند.
دوم اینکه آنها عموم آلمانیها را بخشیدند و به آنها کمک کردند که از این تجربة تاریخی درس
بگیرند .در دستگاههای اداری پاکسازیها تنها مختص به کسانی شد که دستشان به خون آلوده بود.
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مسئلة ما مشکلیست اخالقی و بدین خاطر فرهنگی و مسئلة فرهنگی را که نمیشود به آینده
موکول کرد و به نظام سیاسی آینده واگذار کرد .شما امروز باید تکلیفتان را با این معضل تاریخی
روشن کنید ،زیرا در شکلگیری نظم آینده تاثیرگذار هستید .در ضمن باید به این پرسش پاسخ
گوئید ،که تکلیف کسانی که در استقرار جمهوری اسالمی شریک بودند و دست هزاران هزار از
آنها ،آگاهانه یا ناآگاهانه ،خواسته یا ناخواسته ،مستقیم یا غیرمستقیم در جنایتهای رژیم آلوده بوده
است ،چه میشود ،آنهم پس از بیش از سه دهه؟
در جوامع مدنی هر جرمی پس از مدتی «مشمول مرور زمان»
 Limitationمیشود ،مگر اینکه به عنوان «جنایت بر ضد بشریت» شناخته شود .این البته مربوط به
جنبههای حقوقی «بخشودن و فراموش نکردن» است که در آن قانون «مرور زمان» را تعیین
میکند و در واقع به این پرسش پاسخ میهد ،که پس از چه مدت از مجازات جرمی باید صرف نظر
کرد؟ با توجه به قوانین اکثر کشورهای جهان جرم اکثر دست درکاران رژیم اسالمی پس از سی
سال «مشمول گذار زمان» شده است و تعقیب این افراد از نظر حقوقی بیتاثیر خواهد بود .البته
مجازات معدود افرادی از سران رژیم به جرم جنایت بر ضد بشریت شاید امکانپذیر و حتا ضروری
نیز باشد .ولی تنها چیزی که برای ما باقی میماند ،برخورد فرهنگی با پدیدهای به نام جمهوری
اسالمی و والیت فقیه است.
Verjährung / Statutory

«بخشودن و فراموش نکردن» جنبههای اقتصادی و اداری هم دارد .از نظر اقتصادی مهمترین امر
پس از گذار از چنین رژیمهایی بازگشت به زندگی عادی و به راه انداختن چرخة اقتصاد است ،زیرا
بزرگترین چالش هر رژیمی در این نهفته است که توسعه ،اشتغال ،رفاه و آرامش اقتصادی ،سیاسی
و اجتماعی را رونق دهد .رژیم پیشین و جنایات دست درکاران آن باید از دستور کار بیرون گذاشته و
به ارگانهای دادگستری سپرده شود .جامعه نباید در گذشته و معضالت آن درجا بزند .هرچه سریعتر
هر رژیمی خود را از گذشته دور کند و حال و آینده تمامی هم و غمش را رقم بزند ،به همان اندازه
مشروعیتش باالتر خواهد رفت .ولی رژیمی که چون جمهوری اسالمی حتا تا امروز میخواهد
مشروعیتش را از مبارزه با «رژیم طاغوتی» یا «منافقین» یا «شیطان بزرگ» بگیرد و نه از توانایی
در به راه انداختن چرخة اقتصاد و ایجاد رفاه برای میلیونها ایرانی ،به نامشروعترین رژیمها تبدیل
خواهدشد .این امر شامل هر رژیمی و در هر گوشهای از دنیا خواهد بود.
اما جنبة ادرای «بخشودن و فراموش نکردن» بدین لحاظ قابل اهمیت است که کشور دچار هرج و
مرج ادرای نشود .همین رژیم بیکفایت هم وزارتخانهها ،استانداریها ،شهرداریها ،پلیس و
ساختارهای مورد نیاز خودش و رژیم آینده را دارد .در چنین دستگاههای اداری هزاران هزار کارمند
کار میکنند که به اجبار یا به اختیار در خدمت این رژیم هستند و شاید هم نان را به نرخ روز
میخورند .نگاهداری چنین نظم و چنین کارشناسانی ارزش و اهمیتش برای ساختن ایران فردا باالتر
میباشد تا مجازات آنها.
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تنها این کارها را میشود ،به زمان پس از «دستیابی به پیروزی بر رژیم و به فردای پیروزی» واگذار
کرد ،اما نه جنبة اخالقی و فرهنگی «بخشودن و فراموش نکردن» را ،که به گمان من مهمترین
درس خواهد بود برای آیندگان کوچک و بزرگی که روزی در این خاک چشم به جهان خواهند گشود
و با غرور از پیشینیانشان یاد خواهند کرد که برای آنها «گنجینة سخاوت فرهنگ گذشت و
بخشودن» را به یادگار گذاشتهاند .برای این گنجینة فرهنگی باید امروز مایه گذاشت که فردا دیر
خواهد بود.
ــ در نظرات شما در مورد ضرورت تالش از همین امروز برای تغییر فرهنگ و ارزشهای اخالقی ،با
سمت و سوی استقرار مناسبات مدنی بدور از خشونت ،دو نکته گرهای تا حد دو مانع به نظر میرسد
که سعی میکنم در دو پرسش آخر این گفتگو آنها را طرح کنم:
نخست :ممکن است جرم و جنایت یا نقض حقوق انسانی طبق قوانین مشمول مرور زمان شود ،اما
تأثیر آن بر روان انسان ،بدون مبالغه ،گاه نسلها میماند .روانهای زخمین و قلبهای خشمگین
قربانیان ممکن است در این تصور که شعار و سیاست آتی «بخشودن و فراموش نکردن» بر
بیعدالتیهای رفته بر فرد خودشان یا اعضای خانوادهشان ،پرده افکند ،از همین امروز روی خوشی
به این تالشها نشان ندهند .به همین دلیل فکر میکنیم؛ هر چه دامنه قربانیان گستردهتر بشود،
دست آن نیروهائی که میخواهند با دوختن نگاه به جلو و به سوی یک جامعه انسانیتر ،پیش روند
بیشتر بسته خواهد بود .با توجه به این نکته چگونه میتوان اعتماد و نظر قربانیان رژیم که هر روز بر
تعدادشان افزوده میشود ،از همین امروز به این مجاهدت فرهنگی و اخالقی جلب نمود؟ مگر نه
آنکه این قربانیان هستند که باید ببخشند؟ بخشش به ازای چه؟ به ازای بیمکافات گذاشتن کسانی
که چنگ در جان و مال و هستیشان انداختهاند ،به جای آنکه از آنها دفاع کنند؟ آیا نباید چشمانداز
بیشتری از طلب «بخشش» در بازگرداندن کرامت و حیثیت انسانی لگدمال شدة آنان ارائه داد؟
چگونه میتوان اعتماد و امید آنان را به آینده و به سیاست «بخشودن و فراموش نکردن» جلب
نمود؟
مهرداد پاینده ـ «بخشودن» یکسوی این معضل است و «فراموش نکردن» سوی دیگر آن .ما تا
اینجای این گفتگو نگاهمان بیشتر به سوی دالیل «بخشودن» بوده است و کمتر به راهکارهایی
برای «فراموش نکردن» پرداختیم که در واقع نمادها و نشانههای وجدان تاریخی ملتی میشوند .این
همان «چشم انداز بیشتری» است که ما بدان نیاز داریم و چه بهتر که مسیر گفتمان را به این سوی
بکشانیم .باید کرامت و حیثیت انسانی لگدمال شدة قربانیان این نظام را از راههای گوناگون دوباره
به آنان بازگرداند .این یکی از محورهای اساسی سیاست «بخشودن و فراموش نکردن» است؛ سر
فرودآوردن جامعهای به همدردی و به احترام در برابر کسانی که به ظلم و بیعدالتی با آنان رفتار
شده است و به رسمیت شناختن حقوق پایمال شدهشان ،در بسیاری موارد میتواند از هر جبران
مادی یا کیفری تسکین دهندهتر باشد .اگر عمل بخشش از سوی فرد را که حق اوست ،البته در
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چهارچوب قانون ،بدان همدردی بیافزائیم ،قدر و منزلت بخشنده ،در چشم همگان عزتی باالتر
مییابد.
عالوه بر این گاه ابعاد ظلم و ناروائی در جامعه چنان گسترده است که برای عدالت و برای جبران جز
پذیرش تعهد از سوی جامعه و از طرف همة نیروها ،راهی نمینماند .به عنوان نمونه؛ از همان فردای
انقالب مال و ثروت وابستگان نظام پیشین را با مصادره انقالبی به نام ملت و به نام مستضعفان
غصب و بین خودیها تقسیم کردند و صدای کسی هم درنیامد .حاال این امالک ممکن است که
چندین بار فروخته شده باشند که مالک امروزین آن اصال از گذشتة این ملک چیزی نمیداند .خوب،
این تجربه ایران تنها نیست .ما در آلمان هم چنین مشکالتی داشتیم و به هر حال دولت به جای
بازپس دادن امالکی که در دوران سوسیالیستی غصب شده بودند ،به جای ملک به بازماندگان
مبالغی را به عنوان خسارت پرداخت .یا برای قربانیان نظام کمونیستی و بازماندگان آنها ادارهای
تأسیس کردند که تمام پروندهها با جزئیات بیعدالتیها و حتا نام عاملین و کسانی که در این ظلم
شریک بودهاند را گردآوری و در آن نگهداری میکنند .قربانیان و بازماندگانشان حق دسترسی و
بازبینی این پروندهها را دارند .از جمله اقدامات دیگر ،اضافه نمودن دوران زندان جزء بیمة
بازنشستگی است تا حداقل با جبران مالی بار بیعدالتی علیه انسانها سبکتر و تحمل پذیرتر گردد.
چنین تجربههایی در این سوی جهان ،میتوانند برای ما مفید قرار گیرند .موفقیت بیشتر آنها موجب
امیدواری بیشتر ما در راه اهداف نیکمان خواهند بود.
در کنار چنین اقداماتی که بیشتر جنبه تحقق وگستردن عدالت و بازگرداندن اعتماد عموم در جامعه
به این ارزش اجتماعی و اخالقی پایمال شده را دارند ،جنبه دیگر «فراموش نکردن» بیدار کردن و
هشیار نگاه داشتن وجدان عمومی و پرورش آن علیه تکرار نقض حقوق انسانی است که از راهها و
روشهای گوناگون به ویژه از طریق آموزش ممکن است .در واقع ،از نظر من ،باید تمامی زندانها و
شکنجهگاههای رژیم چون زندان اوین و زندانهای مخوف دیگر را به عنوان اسناد و نمادهای
تاریخی نگاه داشت و گروه گروه دانش آموزان را به چنین مکانهایی برد ،که ذهنهای آیندگان این
سرزمین روشن شوند و روشن بمانند تا بازگشت دیکتاتوری به کشورمان را برای همیشه ناممکن
سازند .دانشگاهها باید به پژوهش پیرامون ریشهها و تاریخ چنین جنایتهایی بپردازند .و اینگونه
اقدامات و پروژهها مطمئناً بیش از مجازات هر جرمی کرامت و حیثیت قربانیان را بدانها بازگردانده
و تا آیندههای دور دست از آن حفاظت خواهد کرد.
ــ و اما پرسش دیگر اینکه :چرا باید انتظار داشت که از راه تالش برای گسترش فرهنگ «بخشودن
و فراموش نکردن» ،گوشهای کارگزاران و عوامل رژیم ،یا همان فرصتطلبان و به نرخ روز نان
خورها ،به روی ندای وجدان و نگه داشتن مرزهای اخالق انسانی باز گردد؟ چگونه میتوان امیدوار
بود که بدون ترس از کیفر و فرجامهای سخت ،عوامل رژیم پای خود را از تبهکاریهای رژیم بیرون
بکشند؟ به عبارت دیگر اگر ترسی از مجازات و اجرای عدالت در آینده نباشد ،چرا باید مردمانی ـ هر
چند اندک ـ در همدستی با جنایت و غارت وزورگوئیهای رژیم دامن خود را نیاالیند؟
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مهرداد پاینده ـ اینکه عکس العمل کارگزاران و عوامل رژیم چگونه خواهد بود ،نمیتوان امروز
پیشبینی کرد .آنچه که میتوان برآن تاکید نمود این است که «بخشودن و فراموش نکردن» به
معنای این نیست که هیچکس مجازات نخواهد شد .جنایتهای ضدانسانی کسانی که در قتل
عامهای گسترده علیه مبارزات عدالتخواهانه و آزادیخواهانه و همچنین جنایتهای بیبدیل علیه
مبارزان جنبش سبز دست داشتهاند« ،مشمول مرور زمان» نخواهند شد ،وگرنه این مقولة حقوقی
محتوایش را از دست خواهد داد ،که این خود ناعادالنه خواهد بود .البته باید توجه داشت که ثبت و
حفظ اسناد جنایتها که بعدها میتوانند در اثبات موارد نقض حقوق انسانی یاری رسانند ،و همچنین
ضرورت تعیین مجرم و جرم قابل مجازات و مشخص کردن عامل یا عاملین جنایت که از الزامات
اثبات جرم و کیفردهی است و باید از طریق دستگاه دادگستری مستقل و عدالتگستر و از راههای
قانونی صورت گیرد ،پروسههائی تخصصی ،حقوقی و بسیار پیچیدهاند .در برخی از کشورها سالها،
بلکه دههها ،به طول انجامیدهاند .با وجود این باید به جنایتها و جرائمی که سی سال پیش نیز روی
دادهاند ،پاسخی مناسب داد .اما الزاماً همیشه کیفر پاسخ عملی و مؤثر همة آنها نیست و در برخی
موارد اصالً دیگر ،به دلیل فیزیکی ،ممکن نیست .من در پاسخ به پرسش پیشین شما عرض کردم
که اکثر آنها «مشمول مرور زمان» خواهند شد ،اما این امر مانع از آن نمیشود و نباید بشود که
کرامت قربانیان را نه از طریق مجازات ،بلکه از طریق به رسمیت شناختن حق پایمال شدة آنان و
محکوم نمودن ظلم روا شده بر آنان و عاملین آنها و همچنین ایجاد یک وجدان عمومی ،ابعاد این
فاجعة تاریخی را روشن و ذهنهای آیندگان را آنچنان پرورش دهیم که برآمد چنین فجایعی در
آیندة این سرزمین ناممکن گردد.
و اما اینکه «ترس از مجازات» در آینده ،بازدارندة همدستی مردمی با جنایات و غارتهای رژیم
خواهد بود ،به گمان من نادرست است .من حتا بر این گمانم که گذشت و زیر چتر عفو عمومی
قرارگرفتن و چشم انداز آیندهای بهتر را جلوی پای چنین افراد و خانوادهاشان قرار خواهد داد .هرچه
تزلزل رژیم بیشتر شود ،جرئت کارگزاران رژیم در دوری جستن از رژیم و پیوستن آنها به جنبش
آزادیخواهی باالتر خواهد رفت .همة چنین حرکتهایی را نباید به حساب فرصتطلبی گذاشت.
بخش بزرگی از بدنة رژیم منتظر چنین فرصتی است که از رژیم بکند .راهکار «بخشودن و فراموش
نکردن» در واقع دعوتنامهای و ارائة آلترناتیوی است به چنین افرادی که از رژیم جدا شده و با
شرکت در ساختن ایرانی آباد و آزاد دینشان را به این سرزمین ادا کنند و وجدان خود را از ننگ
همکاری و همدستی با این رژیم ضد مردمی پاالیش دهند .پیوستن به صف مبارزات آزادیخواهانه و
عدالتخواهانه ملت ایران که رفته رفته در این سه دهه گذشته وسعت و گسترش بسیار بیشتری
یافته و به تدریج افراد بسیاری از هواداران و کارگزاران همین رژیم را نیز در بر گرفته است ،تجربة
مثبتی برای پاالیش عملی همان روانهاست .مهم پوشیدن جامة خدمتگزاری به امر مردم و حقوق
آنان است ،آنگاه همان مردم ،با همه رنجی که متوجهشان شده است ،آماده بخشودنند .ایرانیان این
فضیلت را در خود حمل میکنند .نمونه آن حمایت تا حد جان دادن ،از موسوی و کروبی و بسیاری
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از کارگزاران همین رژیم است که امروز در صف مبارزه مردمی قرار گرفتهاند .اگر بخششی نبود،
حمایتی هم نمیشد.
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فصل پنجم :جایگاه مصالح ملی در فرایافت استقالل و جهانگرایی

انـزوا طلبی و بیگانه ستیزی در پـوشش «استقالل طلبی»
دکترموسی غنینژاد
اردیبهشت 1328
ــ آقای دکتر غنینژاد از اینکه مجدداً دعوت ما را برای انجام گفتگوئی با «تالش» پذیرفتید ،بسیار
خرسند و سپاسگزاریم .اینبار ما با پرسشهائی در مسئله جهانی شدن ،مفهوم و پیامدهای آن برای
ایران ،خدمتتان مراجعه نمودهایم.
صحبت از فرآیند جهانی شدن خود بخود و بالفاصله مفهومی اقتصادی را به ذهن متبادر میسازد.
آیا در عرصههای دیگری جز اقتصاد نیز ما میتوانیم از درهم تنیده شدن مناسبات میان ملتهای
جهان سخن بگوئیم؟
دکتر غنینژاد ـ جهانی شدن امری صرفاً اقتصادی نیست اگر چه جنبه اقتصادی آن بیشتر در معرض
مشاهده و داوری است .البته همچنانکه اقتصاد در دنیای مدرن جایگاه ممتاز و ویژهای دارد در روند
جهانی شدن نیز که از تبعات توسعة دنیای مدرن است ،نقش و اهمیت خاصی دارد .عالوه بر اقتصاد،
جهانی شدن در این دورة اخیر بیشتر از جهت گسترش ارتباطات و نزدیک شدن اطالعاتی انسانها و
جوامع ،رشد یافته است .این پدیده را برخی اندیشمندان به عنوان شکل گرفتن دهکدة جهانی
توصیف کردهاند.
جهانی شدن به طور کلی به معنی کم رنگ و نهایتاً محو شدن مرزهائی است که جوامع انسانی را از
هم جدا کردهاند .این حرکت به سوی پیوستگی تقریباً همة جنبههای زندگی اجتماعی انسانها را
اعم از اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی در برمی گیرد .نکته مهمی که اینجا باید برآن تأکید کرد این
است که روند جهانی شدن از دو جهت به هم پیوسته پیش میرود یکی از جهت روشها و دیگری
از جهت ارزشها .آنچه اغلب مورد توجه قرار میگیرد جهانی شدن روشهاست و اغلب از جهانی
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شدن ارزشها غفلت میشود .حال آنکه در واقعیت ،روشها ریشه در ارزشها دارند و جدا از آنها
نمیتوانند منشأ آثار مهمی باشند .به عنوان مثال ،در عرصه اقتصادی ،روش تخصیص منابع از
طریق مکانیسم قیمتها یا بازار رقابتی زمانی میتواند موثر و کارآمد واقع شود که در جامعه اعتقاد
به ارزشهائی مانند مالکیت فردی ،آزادی انتخاب و غیره ریشه دوانده باشد .در عرصة سیاسی،
روشهای دموکراتیک ادارة امور جامعه زمانی میتواند تحقق یابد که افراد آن جامعه معتقد و ملتزم
به ارزشهای دموکراتیک باشند مانند احترام به دیگران ،پایبندی به حل و فصل صلحآمیز اختالفات
از طریق تمکین به رأی اکثریت و غیره .کامپیوتری کردن سیستمهای اداری و مالی زمانی میتواند
نتیجه بخش باشد که کاربران این روشها به بهرهوری به عنوان یک هدف معتقد باشند وگرنه
کامپیوتر به عنوان ابزار بازی مورد استفاده قرار میگیرد.
البته باید توجه داشت که میان ارزشها و روشها رابطة خطی ساده و یک سویه وجود ندارد یعنی
اگرچه در نهایت ارزشها تعیین کننده هستند اما در مواردی عمالً به کار گرفتن برخی روشها،
زمینه را برای ریشه گرفتن ارزشهای متناسب با خود فراهم میآورد .گسترش تجارت آزاد و
شیوههای عملی آن میتواند گرایش به ارزشهای فردگرایانه را در مردم تقویت کند .همچنانکه
استفاده از کامپیوتر به هر حال کاربران را با ارزش زمان و اهمیت صرفهجوئی در آن آشنا میسازد.
ــ نیروهای اجتماعی و نحلههای فکری گوناگون در کشورمان هریک فرآیند جهانی شدن را بنوعی
تعبیر میکنند؛ مارکسیستها مسئله جهانی شدن را صرفاً با سرمایهداری ،گردش جهانی سرمایه و
تحت تأثیر منطق سرمایه یعنی سود طلبی ،دستیابی و سیطره بربازارهای جدیدتر و بیشتر و تأثیر
عوامل صرف اقتصادی و نیروهای بازار توضیح میدهند .نیروهای مذهبی عالوه براقتباسِ نگرش
مارکسیستی از زاویة اقتصادی و براین تحلیل ،نگرانیهای شدید خود را از تأثیراتی که ارزشهای
«نابودکنندة» فرهنگی و اخالقی غرب برروی اخالق و فرهنگ «دینی» کشورهای مسلمان گذاشته
و میگذارند ،اضافه کرده و در برابر این تأثیر از خود مقاومت شدیدی نشان میدهند .امّا در این میان
نیروهای بقول معروف «ملی» با سکوت تأئیدآمیز در برابر دو برداشت فوق ،خود به مقاصد غرب در
بدست آوردن نفوذ سیاسی و خدشهدار ساختن استقالل کشورهای در حال توسعه و کشورهای جهان
سوم ،از جمله ایران ،معترضاند .با توجه به اینکه این مجموعه نیروها امروز در سطح جهان در کنار
بخش قابل توجهای از روشنفکران کشورهای صنعتی و مدرن ،اعم از دانشمندان ،هنرمندان،
نویسندگان ،سیاسیون متعلق به جبهه چپهای غیرمارکسیست ،نیروهای طرفدار صلح و محیط
زیست ،کلیسا و هومانیستهای مسیحی ،جبهه گستردهای علیه فرآیند جهانی شدن تشکیل
میدهند .آیا حضور اعتراضآمیز و غیرقابل اغماض چنین جبهة گستردهای در جهان ،خود بخود به
معنای ماهیت غیرعادالنه بودن این فرآیند و عدم مشروعیت آن نیست؟
دکتر غنینژاد ـ همانگونه که شما اشاره فرمودید مخالفان جهانی شدن طیف گستردهای را از
مارکسیستها گرفته تا ملیگرایان و طرفداران محیط زیست تشکیل میدهند .اما اگر دقت کنیم این
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جبهة وسیع علیه جهانی شدن علیرغم اینکه از مکتبها و نیروهای سیاسی و اجتماعی نامتجانسی
تشکیل شدهاند دارای یک وجه مشترک هستند که میتواند آنها را در یک جبهه گرد هم آورد .این
وجه مشترک عبارت است از اعتقاد به نوعی معرفتشناسی هولیستی که مبتنی برارزشهای
جمعگرایانه است و نفی ارزشهای جهان شمول فردگرایانه و معرفتشناسی فرضیهای (مدرن) ناشی
از آن .مارکسیستها دنیا را از زاویه پرولتاریا مینگرند ،ملیگرایان در بند ملتاند ،نیروهای مذهبی
خود را مقید به امّت دینی میدانند ،طرفداران صلح و محیط زیست دغدغة بشریت و آیندگان را دارند
و ...اما هیچکدام از اینها از حقوق و ارزشهای فردی انسانها (انسانهائی مشخص مثل شما و
بنده) سخن نمیگویند .این نیروهای جمعگرا نگران موجودات موهومی هستند که بدون حیات فردی
انسانها حتی در تصور هم نمیگنجند.
برای داوری در بارة عادالنه بودن یا مشروعیت داشتن فرایند جهانی بهتر است به نتایج آن برای
میلیونها انسان زنده و موجود بنگریم .طی دو دهة پایانی قرن بیستم که روند جهانی شدن شتاب
زیادی گرفت وضعیت رفاهی و سطح زندگی میلیونها انسان در اقصی نقاط دنیا به ویژه در آسیا به
نحو چشمگیری بهبود یافت .چینیها در این مدت با نرخ رشد اقتصادی بسیار باالی (حدود سالیانه 7
تا  11درصد) مدام جهانیان را شگفت زده کردند .سطح زندگی متوسط آنها در این زمان نسبتاً کوتاه
بیش از سه برابر بهبود یافته است .کشور بزرگ هند نیز همانند چین با یک تأخیر مسیر کم و بیش
مشابهی را طی میکند .وضعیت کشورهای خاور دور مانند کره جنوبی ،تایوان ،سنگاپور ،اندونزی و
غیره نیازی به توضیح زیاد ندارد .به عنوان مثال درآمد سرانه کرة جنوبی امروزه حدود ده برابر درآمد
سرانة کشور ما است درحالی که سی سال قبل این کشور به مراتب از ایران فقیرتر بود .این
پیشرفتها و دستاوردها عمدتاً در سایه جهانی شدن و ادغام اقتصاد این جوامع در اقتصاد جهانی
امکانپذیر شده است .جوامعی که در حاشیه ماندهاند مانند برخی کشورهای آفریقائی که به علت
جنگهای داخلی و یا علل دیگر در روابط اقتصادی بینالمللی نتوانستهاند به خوبی مشارکت نمایند
پیشرفتی نیز نداشتهاند و حتی در مواردی فقیرتر هم شدهاند.
اگر جهانی شدن ،همچناکه مشاهده میکنیم ،موجب کاهش فقر و آالم ناشی از آن میشود ،سطح
رفاه و آسایش مردمان را باال میبرد ،چگونه میتوان آنرا به غیرعادالنه بودن و عدم مشروعیت متهم
کرد؟ اگر سرمایهداری جهانی به جای استثمار ساکنان دنیای سوم ،در عمل آنها را ثروتمندتر
میسازد ،چرا باید با گسترش آن در سطح جهانی مخالفت ورزید؟ این واقعیت تجربی و تاریخی را
شاید بهتر از همه کمونیستهای چینی در این دو دهة اخیر فهمیدهاند .چگونه است که واقعیتی را
که کمونیستهای جزماندیش میپذیرند و خود را با آن تطبیق میدهند ،روشنفکران اروپائی و غربی
با عناد و تعصّب به نفی آن میپردازند؟ این خود پارادوکس شگفتانگیز دنیای معاصر ما است که
جای بحث جداگانهای دارد.
ــ ایران کشوری است در حال توسعه و از دیدگاه عمدة صاحب نظران بدالیل و شواهد عدیدهای،
دارای اقتصادی ناهنجار و بیمار سیر نزولی درآمد سرانه ،تنزل فزایندة سطح رفاه عمومی ،فقر
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فزاینده ،تورم ،نرخ باالی بیکاری ،تداوم اتکای اقتصادی به نفت ،سلطة فساد ،رانت خواری،
سودجوئی نامشروع از تفاوت قیمتها ،وضعیت ممتاز به پشتوانه دولت (سوبسید دولتی ،ارز دولتی و
چندنرخی ،جیرهبندی ،اقتصاد سهمیهای ،پرداخت یارانه و )...فرار سرمایه و نیروهای انسانی و...
دیدگاه غالب در ایران را بر ضرورت تغییرات ساختاری به منظور رفع این ناهنجاریها و بهبود پیکر
بیمار اقتصاد و جامعه معطوف داشته است .اما بر سر اینکه این الزامات و اقتضائات کدامین هستند و
تغییرات ساختاری باید چه سمت و سوئی داشته باشند ،اتفاق نظری وجود ندارد .عالوه براین عدم
توافق برسر چگونگی حل مشکالت اقتصادی ،مجادلهای سیاسی در زمینة ضرورت ایجاد تحوالت
ساختاری در نظام سیاسی کشور دامن زده است .بنظر میرسد وجود گسترده این اختالفات کشور را
به یک وضعیت توقف و بنبست دچار نموده است .بنظر شما راه خروج از این بنبست چیست؟
دکتر غنینژاد ـ ریشه اصلی مشکالت اقتصادی و اجتماعی که شما در این پرسش به آنها اشاره
میفرمائید عمدتاً در ساختار دولتی نظام اقتصادی ایران قرار دارد .گرچه هنوز اختالف نظر بر سر
چگونگی حل مشکالت اقتصادی وجود دارد اما میزان آن نسبت به قبل بسیار کمتر شده است.
امروزه در جامعه ما کمتر کسی پیدا میشود که به صراحت از اقتصاد دولتی حمایت کند ،حتی
نیروهای چپ نیز تمایلی ندارند خود را طرفدار اقتصاد دولتی معرفی کنند .همة مسئوالن رده باالی
اقتصادی خود را طرفدار اقتصاد غیر دولتی و مردمی میدانند .اما با اینحال ساختار اقتصاد ایران
همچنان دولتی باقی مانده و حتی دولتیتر نیز میشود .واقعیت این است که همه رهنمودهای
مربوط به غیردولتی کردن اقتصاد یا به اصطالح خصوصی سازی که در برنامههای پنجساله اول تا
سوم توسعه برآنها تأکید شده است در عمل با بنبست مواجه شدهاند .به نظر من آزادسازی
اقتصادی در ایران ،همانند بسیاری کشورهای دیگر با دو مانع اصلی روبرو است :گرههای کور
ایدئولوژیکی و منافع متشکل افراد یا گروههای ذینفوذ اقتصادی .بسیاری از کسانی که با حرارت
زیاد از آزادسازی اقتصادی دفاع میکنند اغلب این دفاع پرشور را در نهایت با قید و بندهائی مشروط
میسازند که عملی ساختن آنها در واقع به معنای نفی سیاستهای آزاد سازی است .مثالٌ خصوصی
سازی یک بنگاه بزرگ دولتی مشروط میشود به حفظ سطح معینی از اشتغال یا رعایت سطح
مشخصی از قیمتها .این گونه سیاستهای آکنده از تناقض از یک طرف ناشی از عدم درک منطق
اقتصادی و چگونگی عملکرد یک نظام آزاد اقتصادی است و از سوی دیگر ریشه در برخی
ارزشهای سنّتی ـ قبیلهای دارد که اهداف فردی و جمعی را همیشه در تضاد با هم میانگارد.
مانع مهم دوم منافع افراد و گروههائی است که سرنوشت آنها در پیوند با نظام اقتصاد دولتی است.
غیردولتی کردن این نظام و آزاد سازی اقتصادی ،سرچشمه منافع اغلب ناموجه اما سرشار آنها را
میخشکاند .آزادی اقتصادی و رقابت ،کابوس وحشتناک بسیاری از مدیران انتصابی بنگاههای بزرگ
دولتی و نیز دیوانساالرانی است که در سایه اقتصاد دولتی به قدرتهای بیمانندی رسیدهاند و با
چرخش یک قلم منابع عظیم اقتصادی را جا به جا مینمایند .طرفه اینجا است که مأموریت
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خصوصی سازی و آزادسازی اغلب به عهده همین افراد گذاشته میشود! واضح است که در چنین
شرایطی پیشرفتی حاصل نخواهد آمد.
برای خروج از بن بست باید دومانع فوق را از پیش پا برداشت .برچیدن مانع اول مستلزم فعالیتهای
فکری است و مسئولیت آن متوجه اهل نظر و روشنفکران است .از میان برداشتن مانع دوم نیازمند
ارادة سیاسی قدرتمندی است که بتواند سدّ منافع را درهم بشکند .سیاست خصوصی سازی باید
طوری طراحی شود که افراد ذینفع در اقتصاد دولتی نتوانند در اجرای آن دخالت کنند .برای اجرای
سیاستهای آزادسازی یعنی حذف مقررات و کنترلهای دست و پا گیر دیوانساالری دولتی نیز باید
از چنین روشی پیروی نمود .در کل باید این اصل را بپذیریم که هیچ کس به میل خود منافع خود را
قربانی تأمین اهداف دیگران نمیکند .از اینرو بهتر است به سیستمی روی آورد که در آن منافع
فردی و جمعی در تضاد با هم نباشند .بزرگترین برتری نظام اقتصادی آزاد و رقابتی در همین است.
ــ در گفتگوهائی که «تالش» با دکتر حسن منصور داشت ،ایشان براین نظر بودند که «امر توسعه
پایدار را نمیتوان در یک جامعة سنتی پیش برد ».و دکتر طباطبائی نیز در یکی از مصاحبههای خود
براین تکیه داشتند که« :توسعه را ما باید به امر تجدد پیوند دهیم و در دنیای سنتی نمیتوان راجع
به توسعه سخن گفت» با توجه به اینکه برداشت هر دو آنان از توسعه عمدتاً ناظر بر توسعه اقتصادی
است و با توجه به درکی که از «تجدد» وجود دارد که در درجه نخست ناظر بر گسترش آزادیهای
تضمین شدة فردی و اجتماعی ،گزینش دمکراسی بعنوان شیوة ادارة کشور و سایر الزامات و
اقتضائات آن است ،برمبنای چنین برداشتی آیا تحول در ساختار سیاسی پیش شرط تحوالت
اقتصادی قرار نمیگیرد؟
دکتر غنینژاد ـ یادآوری میکنم که این پرسش و پرسش پیش از آن چندان ارتباطی به جهانی
شدن ندارد اما بحث جالبی است و با کمال میل پاسخ میگویم .سخنانی که از دکتر منصور و دکتر
طباطبائی نقل فرمودید کامالٌ مورد تأئید بنده است .آنها عالوه بر حق دوستی ،حق استادی برگردن
من دارند .اما بنده از اندیشههای آنها چنین استنباط نمیکنم که تحول در ساختار سیاسی
پیششرط تحوالت اقتصادی است .در اندیشة مدرن اقتصاد و سیاست دو روی یک سکهاند .مضمون
آزادیهای فردی و اجتماعی همان قدر سیاسی است ،که اقتصادی .گزینش دمکراسی به عنوان
شیوه اداره کشور در صورتی امکان پذیر است که مردم از آزادیهای اقتصادی برخوردار باشند یعنی
معیشت آنها در گروی ارادة حاکمان (اقتصاد دولتی) نباشد .بنابراین طرح پرسشهائی از این قبیل
که اصالحات سیاسی اولویت دارد یا اصالحات اقتصادی ،راه به جائی نمیبرد .اصالحطلبانی که در
دوم خرداد سال  1372در ایران به قدرت رسیدند با اولویت قائل شدن به اصالحات سیاسی،
فرصتهای بسیاری را برای انجام اصالحات اقتصادی از دست دادند .استفاده از این فرصتها و
دستاوردهای آنها میتوانست پشتیبان محکمی برای پیش بردن اصالحات در سایر زمینهها باشد و
مردم را به آیندة تحوالت خوشبین سازد ،که متأسفانه چنین نشد.
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ــ در سالهای اخیر ما با نیروها و نظراتی در کشور مواجهایم که میگویند؛ آزادی و دمکراسی آری!
امّا تعدیل اقتصادی به مفهوم خصوصی سازی واحدهای تولیدی ،گسترش بازار و تجارت آزادانه نه!
آنها در دفاع از اقشار پائین و کم درآمد جامعه مخالف کاهش نقش دولت بوده و از سیاستهای
هدایت گرایانة دولتی در دفاع از اقتصاد ملی حمایت میکنند .در تأئید دیدگاههای خود ،استناد این
نیروها به تجربة شکست خوردة کشورهای در حال توسعه است که به منظور مطابقت دادن خود با
نظم حاکم براقتصاد جهانی و با هدف بهرهگیری از مزایای آن سیاست «تعدیل اقتصادی» را
برگزیدهاند امّا عمالً بدنبال و در نتیجة این سیاستها ،به مشکالت داخلی اشان ـ رشد بیکاری،
گسترش فقر و کاهش سطح آموزش و تنزل کیفیت بهداشت و رفاه عمومی ـ افزوده شده است .در
این رابطه نیز لیست طویلی از این نمونه کشورها در آمریکای التین ،اروپای شرقی ،آفریقا در دست
دارند؟
دکتر غنینژاد ـ پاسخ این پرسش را تصور میکنم در بخشهای پیشین دادهام .آزادی و دموکراسی
با اقتصاد دولتی غیرقابل جمع است .بعالوه اقتصاد دولتی راهحل مناسبی برای حمایـت از اقشار
پائین و کم درآمد جامعه نیست .اینجا وارد جزئیات مباحث نظری نمیتوان شد اما بطور کلی اشاره
میکنم که در یک اقتصاد دولتی رابطه خادم و مخدوم عوض میشود یعنی به جای آنکه دولت
مستخدم و گوش به فرمان مردم باشد رابطه برعکس میشود و مردم مطیع دستورات دولت
میگردند .وابستگی اقتصادی مردم به دولت در عمل آزادی آنها را سلب میکند و دولت را در
منزلت ولینعمت قرار میدهد .دموکراسی وقتی معنا دارد که مردم آزادانه در زندگی سیاسی و
اجتماعی مشارکت نمایند .اما زمانی که همه آحاد مردم به مستخدمان دولتی تبدیل میشوند چگونه
میشود از آزادی و مشارکت سخن گفت؟ ناکارآمدی ذاتی اقتصاد دولتی ،که دالئل تئوریک آنرا باید
در جای دیگر به بحث گذاشت ،همیشه به زیان اقشار پائین جامعه و به نفع معدود دیوانساالران عالی
مرتبه و مدیران دولتی میانجامد .تجربه تاریخ بشری هیچ نمونهای از اقتصاد دولتی کارآمد را ثبت
نکرده است .اما در مقابل میتوان مالحظه نمود که در هرجامعهای که مردم از رفاه و ثروت پایداری
برخوردار شدهاند همیشه در سایه تجارت آزاد و اقتصاد رقابتی بوده است .درست است که در مواردی
و در مقاطع زمانی معینی ،اقتصاد آزاد با حکومتهای اقتدارگرا توأم بوده است مانند کرة جنوبی یا
شیلی ،اما این وضعیت مدت زیادی دوام نیاورده است و دموکراسی و آزادی سیاسی در پی تحکیم و
تثبیت آزادیهای اقتصادی ظهور کرده است .واقعیت این است که همة تجربههای اقتصاد دولتی
حتی آنها که  71سال دوام آوردند ناکام و شکست خوردهاند ،در حالیکه تجربة شکست خوردة
سیاستهای «تعدیل» منحصر به کشورهائی است که اصالحات اقتصادی را در جهت برقراری یک
نظام آزاد و رقابتی به صورت نیمبند و ناقص به اجرا گذاشتهاند.
ــ به موازات رشد معضالت و مشکالت اقتصادی در ایران پس از انقالب اسالمی ،توجه مسئولین
حکومتی بویژه در جبهة طرفداران اصالحات به مسئله حل این مشکالت از طریق ادغام در اقتصاد
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جهانی و کمک از سرمایههای خارجی جلب شده است .امروز بنظر میرسد بطور یکجانبه و تنها به
منظور رفع فشارهای سیاسی برروی این راهحل تکیه میشود .پرسش این است؛ مشکالت اقتصادئی
که زائیدة ساختار بیمار سیاسی و اقتصادی بوده و طی یک دورة بیست و چندساله سیاستها و افکار
نادرست ،ایجاد ،تشدید ،تعمیق یافته و پیچیده شدهاند را چگونه میتوان به کمک عوامل بیرونی ،از
طریق ادغام در اقتصاد جهانی و آنهم تنها با تکیه بر جذب سرمایههای خارجی حل نمود؟
دکتر غنینژاد ـ به صرف اتکاء به سرمایهگذاری خارجی نمیتوان مشکالت اقتصادی در ایران را حل
کرد .برای درک اصل مسئله بهتر است از زاویه دیگری موضوع را مورد بررسی قرار دهیم .آیا ما در
وضعیت فعلی قادر به جذب سرمایهگذاری خارجی هستیم؟ پاسخ به این پرسش منفی است .واقعیت
این است که به جز در بخشهائی که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف قرارداد است و
امنیت و حتی سودآوری سرمایهگذاری خارجی را تضمین میکند مانند بخشهای نفت و گاز و
پتروشیمی ،هیچ سرمایهگذار خارجی تمایلی به سرمایهگذاری در کشور ما ندارد .علت این امر روشن
است ،همان عواملی که برای سرمایهگذاری داخلی بازدارنده است برای سرمایهگذاری خارجی نیز به
طریق اولی چنین است .از جمله این عوامل ،عدم امنیت اقتصادی ،روشن نبودن حقوق مالکیت،
دیوانساالری عریض و طویل و هزینه ساز ،مشکالت نظام بانکی و قوانین آن و نیز سیاستهای
حمایتی دولتی از برخی بخشها و صنایع است.
ادغام در اقتصاد جهانی و جلب سرمایههای خارجی به صرف اراده و تصمیم مسئوالن امکان پذیر
نیست ،گرچه این تصمیم میتواند گام مثبتی در جهت اصالح اوضاع اقتصادی تلقی شود .برای جلب
سرمایهگذاری خارجی و مشارکت فعال در اقتصاد جهانی باید ابتدا ساختار بیمار اقتصاد داخلی اصالح
شود .خارجیها زمانی مشتاق سرمایهگذاری در ایران خواهند شد که پیش از آنها ایرانیها چنین
اشتیاقی از خود نشان دهند.
ــ آیا منابع داخلی بعنوان پشتوانة تحوالت سیاسی و به موازات آن تحوالت اقتصادی در جهت
توسعه ملی و ایجاد زمینهها و آمادگیهای ساختاری با هدف پیوستن به فرآیند جهانی کفایت
نمیکنند؟
اگر در سیاستها و ساختار سیاسی تغییری ایجاد نشود ،چه تضمینی وجود دارد که با درآمدهای
جدید ـ بعبارت صحیحتر تعهدات ملی تازه ببار آمده از طریق جذب سرمایههای خارجی ـ همان
معاملهای نشود که تا کنون با منابع داخلی انجام گرفته ،یعنی بلعیده شدن توسط یک اقتصاد ناسالم،
ناهنجار و بیمار؟
دکتر غنینژاد ـ نیاز کشور ما به سرمایهگذاری خارجی بیش از آنکه از جهت منابع مالی باشد از
جهت انتقال تکنولوژیهای پیشرفته اهمیت دارد .اقتصاد ایران به علت مشکالتی که در بخشهای
قبلی اشاره شد قادر به جذب منابع داخلی سرمایهگذاری در بخشهای مولد نیست .از اینرو مشکل
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حادّی تحت عنوان کمبود منابع مالی برای اقتصاد کشور ما وجود ندارد .اهمیت سرمایهگذاری
خارجی اساساً از جهت نیاز به بهرهوری باالی تکنولوژیهای پیشرفته و آشنائی با روشهای جدید
بنگاهداری و مدیریتی است .اما در خصوص بخش آخر این پرسش باید بگویم که اقتصاد دولتی
ماشین عظیم اتالف منابع است حال این منابع داخلی باشد یا خارجی تفاوتی نمیکند!
ــ شما یکی از طرفداران کاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد هستید و در بحثهای فلسفی و
اقتصادی خود در آثارتان همواره بر دامنة نفوذ دولت و تضاد آن با گسترة آزادیها چه در عرصه
آزادیهای فردی و چه در زمینه سیاسی و اقتصادی انگشت گذاشتهاید .از قضا یکی از بغرنجترین
موضوعات مربوط به فرآیند جهانی شدن و قرار گرفتن در سیکل اقتصاد جهانی ،نقش دولتها در
کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است .در حالیکه بسیار گفته میشود از الزامات قرارگرفتن در
این سیکل ،کاهش نقش و نفوذ دولت است ،امّا در کشورهائی نظیر ایران هرگز (یا حداقل از زمان
گسترش مناسبات اقتصادی نوین که منطق جهانی شدن از ویژگیهای آن است) اقتصاد بدون
حضور فعال و گستردة دولت ـ چه بعنوان تولید کننده و ارائه دهندة خدمات و چه عامل هدایتگر و
مجری طرحهای کوتاه و بلندمدت ،کوچک و بزرگ اقتصادی ـ تجربه نشده است .آیا میتوان امروز
بیکباره از این حضور صرفنظر نمود؟
دکتر غنینژاد ـ حذف حضور دولت از صحنة اقتصادی کشور به یکباره امکان پذیر نیست .مضافاً
اینکه درآمدهای عظیم نفتی که در اختیار دولت قرار میگیرد منشاء قدرت اقتصادی مهمی برای
دولت است .کاری که میتوان انجام داد این است که از یک سو با مقررات زدائی و کوتاه کردن
دست دیوانساالری دولتی موجبات رشد و گسترش بخش خصوصی را فراهم آورد و از سوی دیگر با
خصوصی سازی و کاستن از هزینههای بخش دولتی ،وزن اقتصادی دولت را در مجموع کاهش داد.
مهمترین الزامات پیوستن به نظام اقتصاد جهانی ،حذف حمایتهای دولتی ،آزادسازی و رقابتی
کردن فعالیتهای اقتصادی است .واضح است که برآورده کردن این الزامات ناگزیر به کاهش نقش
دولت در اقتصاد میانجامد.
ــ بخشی از نیروهای طرفدار آزادی و دمکراسی در ایران با الهام از دولتهای رفاه کشورهای
دمکرات اروپائی براین نظرند که هدف را نباید روی حذف نقش دولت از اقتصاد یا حداقل حضور آن
بعنوان هدایتگر برنامهها و طرحهای کالن اقتصادی ،متمرکز نمود .بلکه بجای آن باید بدنبال
دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و گسترش و نفوذ نهادهای مدنی در جامعه بود .زیرا با فشار و
کنترل این نهادها ،دولت دمکرات میتواند با موفقیت هدایت توسعه همه جانبه را برعهده گیرد .به
این مفهوم که منابع اقتصادی و سودهای حاصله را بسمت سرمایهگذاری و سرمایهگذاری مجدد و
ایجاد اشتغال هدایت نموده ،از صنایع ملی حمایت کرده ،با توزیع عادالنهتر درآمد مانع عمیقتر شدن
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شکافها و در نتیجه تضادهای اجتماعی گردد .آیا بنظر شما این حد از نقش دولت برای تقویت بنیة
کشور در مواجه با نظام سرمایهداری قدرتمند حاکم برجهان ضرورت ندارد؟
دکتر غنینژاد ـ اوالً وضعیت کشورهای توسعه نیافته را با دولتهای رفاه اروپائی نمیتوان مقایسه
کرد زیرا دولتهای رفاه در واقع ثروتهای ناشی از توسعهیافتگی را توزیع مجدد میکنند ،اما
دولتهای جوامع توسعهنیافته چه چیزی را میخواهند قسمت نمایند؟ اقتصاد دولتی در کشورهای
توسعه نیافته تنها شباهت ظاهری با دولتهای رفاه جوامع صنعتی دارد وگرنه نظام اقتصادی در
کشورهای پیشرفته عمدتاً مبتنی بر تجارت آزاد و بازار رقابتی است و ربطی به اقتصاد بسته ،حمایتی
و انحصارگر جهان سومی ندارد .دخالت دولتهای رفاه صنعتی عمدتاً در عرصة توزیع مجدد درآمد و
ثروت صورت میگیرد و حتیاالمکان سعی میشود این گونه سیاستهای توزیعی تأثیر منفی روی
تولید و تخصیص منابع نداشته باشد .ثانیاً تجربه همین دولتهای رفاه طی دهههای  1921و 1971
نشان داد که بنگاهداری و تصدیگری دولتی اثر مخربی بر تخصیص بهینة منابع اقتصادی دارد لذا از
دهة  1921به این سو تقریباً همة کشورهای صنعتی در سیاستهای اقتصادی خود تجدید نظر
کردند .ثالثاً همانگونه که در بخشهای پیشین اشاره کردیم دولت دموکرات تنها در بستر یک نظام
اقتصادی آزاد و رقابتی میتواند شکل گیرد .دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی و گسترش نفوذ
نهادهای مدنی را چگونه میتوان با اقتصاد دولتی سازگار دانست؟ مهمترین نهادهای مدنی،
نهادهای اقتصادی است و اینها در تمایز و حتی تقابل با دولت معنا دارند .دولت دموکرات و دولت
توسعه گر! (که منابع اقتصادی را تخصیص میدهد) جمع ضدین و ناممکن است .دولتی که بخواهد
اقتصاد جامعه را ابزار رسیدن به اهداف سیاسی و اجتماعی قرار دهد ،ناگزیر باید همة آحاد جامعه را
مطیع و فرمانبردار خود سازد ،از اینرو نمیتواند در عین حال دموکرات باشد.
ــ میدانیم دولت جمهوری اسالمی در جهت اجرای سیاست پیوستن به چرخة اقتصاد جهانی از
طریق ،جذب سرمایههای خارجی و تالش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ( )WTOتا کنون
اقداماتی انجام داده که عمدتاً به شکست انجامیدهاند .این اقدامات پیش از آنکه به کاهش نقش
دولت و کارآئی بخش خصوصی اقتصاد بیانجامند ،عمالً به گسترش بخش قدرتمند و فاسد
اقتصادی ،هرج و مرج در بازار کار ،بیکاری روزافزون و ورشکستگی و فساد همه جانبة اجتماعی ختم
شده است.
حال پس از تجربههای تلخ متعدد از جمله ببار آمدن بدهیهای کالن خارجی ،اختصاصی کردن
اقتصاد در دست گروههای حول و حوش قدرت سیاسی ،بنام «تعدیل اقتصادی» ،بخشی از
اقتصاددانان مستقل کشور ضمن نقد سیاستهای اقتصادی دولت در تمام طول دوران حکومت
اسالمی در اواسط سال گذشته عمالً خواهان پس گرفتن درخواست عضویت ایران در سازمان
تجارت جهانی بوده و اساساً معتقدند ،حضور سرمایهداران خارجی و وارد شدن یک سازمان اقتصاد
جهانی در مناسبات اقتصادی ایران جز فقر بیشتر ،گسترش بیکاری و نابود شدن صنایع ملی هیچ
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چیز دیگری ببار نمیآورد .نظر شما در این باره چیست؟ تا چه میزان این درخواست اصولی است؟ امّا
قبل از پرداختن به این پرسش سپاسگزار میشویم مقدمتاً در معرفی سازمان تجارت جهانی و
سازمانهای مشابه ،نحوة عملکرد و پیش شرطهای پیوستن بدانها و امتیازاتی که میتوان به نفع
اقتصاد کسب کرد توضیحاتی بفرمائید.
دکتر غنینژاد ـ پس از پایان گرفتن جنگ دوم جهانی ،سازمانهای بینالمللی متعددی به وجود
آمدند که هدف آنها تنظیم صلحآمیز روابط سیاسی ـ اقتصادی میان کشورهای مختلف بود .یکی از
اینها گات ( GATTموافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) بود که در چارچوب سازمان ملل آغاز به
کار کرد .هدف این نهاد بینالمللی تشویق تجارت میان ملتهای جهان از طریق کاستن از موانع
تعرفهای و غیرتعرفهای تجارت اعالم شد .در واقع این اندیشه که گسترش تجارت و روابط متقابل
اقتصادی میان کشورهای مختلف موجب تولید ثروت بیشتر در سطح جهانی شده و نیز روابط میان
آنها ناگزیر صلحآمیزتر میگردد ،مبنای تشکیل این سازمان و سازمانهای بینالمللی مشابه شده
است .در طول نیم قرن گذشته «گات» نشستهای متعددی را برگذار کرده و به تدریج به اعضای
خود افزوده است ،با شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن طی دو دهة گذشته گات نیز اهمیت روزافزونی
پیدا کرد به طوری که در نشست اورگوئه در سال  1994عنوان این «موافقت نامه عمومی» به
«سازمان تجارت جهانی»  WTOتغییر داده شد .اکنون بیش از یکصد و چهل کشور جهان عضو این
سازمان هستند و آخرین کشور مهمی که به عضویت آن پذیرفته شد کشور چین است .شرط
عضویت در این سازمان ،پذیرفتن اصول تجارت آزاد ،از میان برداشتن موانع غیرتعرفهای تجارت،
کاهش زمان بندی شده و تدریجی تعرفهها است .درخواست عضویت متقاضیان جدید باید نهایتاْ در
نشست عمومی اعضا مورد موافقت اکثریت قرار گیرد .در خصوص ایران ،ظاهراْ نماینده ایاالت
متحدة آمریکا مانع از طرح درخواست در دستور کار میشود و البته به علت مخالفتهائی که در
داخل کشور ما با عضویت در  WTOوجود دارد ،موضوع از طریق نمایندگان دولت ایران نیز با جدیت
نمیتواند پیگیری شود.
امروزه تقریباً همة کشورهای مهم جهان به  WTOپیوستهاند از اینرو بخش اعظم تجارت جهانی در
چهارچوب تنظیمات این سازمان قرار گرفته است ،عدم عضویت در این سازمان مهم جهانی به معنی
منزوی شدن اقتصادی و سیاسی کشور است و در آینده میتواند تبعات به ویژه اقتصادی بسیار
زیانباری داشته باشد .توسعة صادرات در گرو عضویت در سازمان تجارت جهانی است .زیرا در غیر
اینصورت صادرکنندگان ممکن است با تعرفههای تجارتی و یا موانع غیرتعرفهای باز دارندهای مواجه
شوند .آنها که نگران حضور سرمایه داران خارجی هستند بهتر است فعالً خیالشان راحت باشد چون
با وضعیت کنونی اقتصادی ـ سیاسی کشور امکان عضویت در  WTOتقریباً منتفی است و نیازی به
پس گرفتن تقاضای عضویت وجود ندارد! الزم است اینجا بازهم تکرار کنم که آنچه باعث بیکاری،
فقر ،و نابود شدن صنایع ملی میشود ،گسترش تجارت آزاد نیست بلکه برعکس آن یعنی وجود
انحصارها و محدویت تجارت آزاد است .تجربه تلخ کشور ما در خصوص «تعدیل اقتصادی» ناشی از
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اجرای ناقص و نیم بند اصالحات اقتصادی بود و نه اجرای آزادسازی و خصوصی سازی به طور
کامل .با اینحال باید تأکید کنم که اگر این اصالحات اقتصادی هر چند نیم بند صورت نمیگرفت
وضعیت اقتصادی کشور ما به مراتب بدتر و دشوارتر از وضع کنونی میشد.
ــ گفته میشود از نخستین مراحل و آغاز فرایند جهانی شدن یعنی پس از انقالب صنعتی و در
دوران سلطة استعماری برکشورهای آسیائی و آفریقائی ،نابرابری میان ملتها از نسبت دو به یک ،در
حال حاضر به ،شصت به یک رسیده است .تا چه میزان دستاوردهای عظیم سرمایهداری و تمدن
غرب را باید به حساب استعمار و دستیابی به منابع تولید ارزان در کشورهای آسیائی و آفریقائی
گذاشت؟
دکتر غنینژاد ـ استعمار اروپائی از قرنهای هفدهم و هجدهم آغاز شد و در قرن نوزدهم به اوج
خود رسید بنابراین آغاز پدیدة استعماری جدید به پیش از انقالب صنعتی (پایان قرن هجدهم) باز
میگردد .اینکه نابرابری میان ملتها از حدود دویست سال پیش تا کنون از دو به یک به شصت به
یک رسیده است چندان دور از حقیقت نیست .اما باید ابتدا بدانیم این نسبتها چه معنائی دارد و چه
نتیجهای به طور منطقی میتوان از آنها گرفت .تا پیش از انقالب صنعتی یعنی تا دویست سال
پیش از این ،فقر وضعیت عمومی همة جوامع بشری بود .گرچه برخی کشورهای اروپای غربی به
قدرتهای نظامی و استعماری بزرگی برای زمان خود تبدیل شده بودند اما اکثریت مردمان این
کشورها در فقر کامل به سرمیبردند .عمومیت فقر ،انسانها را از نظر درآمدی و اقتصادی به هم
نزدیک میکند .به سخن دیگر نابرابری نسبتاً کمتر میان ملتها در دو قرن پیش از این را با
عمومیت فقر میان همه ملتها باید توضیح داد .به دنبال انقالب صنعتی و استفاده از دستاوردهای
علمی و فنی در فعالیتهای اقتصادی ،اروپای غربی و در پی آن ایاالت متحدة آمریکا ،در طول
قرنهای نوزدهم و بیستم با نرخ رشد اقتصادی بیسابقهای جوامع خود را متحول ساختند .تمدن
صنعتی جدید در محدودة اروپا و آمریکا باقی نماند و آثار آن سراسر کره خاکی را در نوردید.
در سایه تمدن صنعتی جمعیت دنیا در مدت دو قرن اخیر از کمتر از یک میلیارد نفر به بیش از شش
میلیارد نفر افزایش یافته و میانگین عمر انسانها از حدود بیست سال به حدود شصت سال رسیده
است .درست است که همة افراد کرة خاکی به یکسان از مواهب تمدن صنعتی برخوردار نشدهاند اما
در مجموع نسبت به اجداد دویست سال قبل خود زندگی بسیار بهتری دارند .درست است که در
برخی کشورهای آفریقائی درآمد سرانه کمتر از  511دالر در سال است و برخی کشورهای پیشرفته
بیش از  35111دالر درآمد سرانه دارند اما در همین کشور بسیار فقیر آفریقائی میانگین عمر به
حدود  41سال رسیده است.
برخالف تصویر نادرستی از واقعیت که اغلب ارائه میشود بیشترین فقر در مناطقی از جهان تداوام
یافته که سرمایهداری در آنها کمتر از جاهای دیگر نفوذ کرده است .فقیرترین گروههای جمعیتی
اکنون در آفریقا و آسیا قرار دارند مناطقی که به علت جنگهای قبیلهای و قومی فعالیتهای
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اقتصادی و تجاری عمالً غیرممکن شده است .نظام اقتصادی بازار آزاد یا به اصطالح سرمایهداری
در ذات خود با جنگ و ناامنی ناسازگار است .همانگونه که «منتسکیو» در قرن هجدهم میگفت،
تجارت میان انسانها و ملتها ،روابط میان آنها را ناگزیر صلحآمیز میکند و خوی خشونتطلبی را
در آنها تعدیل مینماید .جنگ ،خشونت و فقر نشانة فقدان سرمایهداری است و نه نتیجه عملکرد
آن .استعمار و سلطهطلبی را نباید با توسعه سرمایهداری اشتباه گرفت .همزمان بودن این دو پدیده به
معنای رابطة علت و معلولی میان آنها نیست .برخی از مستعمرههای سابق مانند آمریکا بعدها
تبدیل به پیشرفتهترین کشورهای صنعتی شدند و برخی کشورهای استعمارگر مانند پرتغال راه به
جائی نبردند.
ــ سابق براین در نظام گذشته ایران ،از سوی مخالفین کلیة اقدامات و برنامههای اقتصادی دولت در
جهت حفظ منافع سرمایهداری جهانی و در تبعیت و وابستگی به حکومتهای امپریالیستی ارزیابی
میشد .امّا امروز در برخورد به برنامه و عملکردهای اقتصادی دولت فعلی حتی با همان محتوا و با
همان اهداف ـ امّا با موفقیت بمراتب کمتری ـ اندک کسانی اصل را بروابستگی سیاسی ـ اقتصادی
حکومت و دولت کنونی قرارداده و عوامل آنرا خدمتگزار منافع و سیاستهای امپریالیستی میدانند.
در این میان آیا درک عمومی ما از مسئله «وابستگی» تغییر یافته ،یا از نظام سرمایهداری تحلیل
دیگری داریم و یا اینکه تغییرات عظیم و در هم تنیدگی و پیچیدگی مناسبات جهانی آنچنان
امکانات کشورهای صاحب قدرت و ثروت در اعمال نفوذ خود گسترش داده که مبارزات «استقالل
طلبانه» از نوع گذشته را به نمایشی مضحک و بیشتر علیه منافع ملتهای جهان سوم بدل ساخته
است؟
دکتر غنینژاد ـ وابستگی مفهومی است که مخالفان نظام سرمایهداری همیشه تعبیر نادرستی از آن
را به کار میبرند .زمانی صادرات مواد خام کشورهای توسعه نیافته و واردات کاالهای صنعتی از
کشورهای پیشرفته ،وابستگی تلقی میشد؛ زمانی دیگر سرمایهگذاری خارجی شرکتهای چند ملیتی
و ایجاد صنایع «مونتاژ» تحت همین عنوان مورد تقبیه قرار میگرفت .در واقع هرگونه رابطه
اقتصادی و سیاسی با دنیای پیشرفته را وابستگی مینامیدند و این گونه رابطة «نابرابر» را مسئول
توسعه نیافتگی دنیای سوم میدانستند .طبق تئوری وابستگی ،استقالل سیاسی و اقتصادی شرط اول
توسعه است زیرا تا زمانی که وابستگی وجود دارد منابع اقتصادی داخلی به خارج منتقل میشود و
امکان انباشت سرمایه و رشد اقتصادی از میان میرود .واقعیات زمان معاصر بطالن این تئوریها را
آشکار ساخته است .برخالف نظریه وابستگی ،هر کشوری که بیشترین مناسبات و مبادالت را با
دنیای پیشرفته داشته ،بیشتر توسعه پیدا کرده است .از اینرو امروز مستقلترین کشورهای دنیا مانند
ویتنام ،کوبا ،چین و نیز کشور ما ایران خواهان سرمایهگذاری خارجی و مبادالت گسترده با دنیای
پیشرفته سرمایهداری هستند .ایدئولوژیها در برابر واقعیات رنگ میبازند .استقالل به معنای انزوا
نیست بلکه به معنای افزایش قدرت انتخاب و تنظیم روابط با دیگران است.
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ــ نتیجة قریب به یک قرن «مبارزات استقالل طلبانه» ،در اندک کشورهائی از مستعمرات سابق ،به
پیشرفت ،ترقی ،قدرت و کسب ثروت انجامیده است .برای ایران پس از دههها مبارزه با نفوذ غرب و
علیه منافع سرمایهداری جهانی مشکل عظیمی بنام توسعه نیافتگی باقی مانده است.
یکی از روشنفکران افغان در نگاهی انتقادی به چند دهه گذشته خونین افغانستان و وضعیت اسفبار
فقر و فالکت امروز میهنش میگوید« :جنبشهای مارکسیستی و تبلیغات ضدامپریالیستی آنها مانع
از آن شد که ما به راز پیشرفت در غرب پی ببریم و جنبشهای اسالمی و بنیادگرائی دینی راه نگاه
ما را در دریافت علل عقب ماندگیمان مسدود ساخت».
با همه تفاوتی که ما میتوانیم میان خود و جامعة افغانستان برشمریم ،امّا آیا شما نیز ریشههای
اصلی مشکل را یکی نمیدانید؟
دکتر غنینژاد ـ من با سخن آن روشنفکر افغانی کامالٌ موافقم و اضافه میکنم که عالوه
برایدئولوژیهای مارکسیستی ،گرایشهای ناسیونالیستی آمیخته با ارزشهای جمعگرایانة قبیلهای و
قومی با تالش برای دستیابی به تجدد را از مسیر درست خود منحرف کردند .این یک مسئله درونی
جوامع توسعه نیافته است و ارتباطی به توطئه بیگانگان ندارد .معضل معرفتی درک تجدد در فضای
تعصّبات ایدئولوژیک قومی ،قبیلهای ،ملی و مذهبی پیچیدهتر شدند .بدفهمی وکجاندیشی در باره
مفهوم آزادی که گوهر اصلی تجدد است اذهان روشنفکران و تصمیمگیران را پرکرد .آزادی به
عنوان نیرنگ استعمار خارجی و یا حداکثر به عنوان یک کاالی لوکس و غیرضروری مورد سرزنش
قرار گرفت .در این آشفته بازار فکری ،مفهوم استقالل نیز مضمون واقعی خود را از دست داد و در
عمل به انزوا طلبی و بیگانه ستیزی تبدیل شد .من ریشة همه مشکالت را در سیطرة اندیشههای
نادرست میدانم.
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فصل پنجم :جایگاه مصالح ملی در فرایافت استقالل و جهانگرایی

منافع ملی ایران و تحوالت جهان
فرهاد یزدی
اسفند 1321
ــ آقای فرهاد یزدی؛ اخیراً کتابی تحت عنوان «بایدهای سیاست خارجی ایران» بقلم شما بدستمان
رسیده است که با وجود ظاهری کم حجم ،امّا حاوی دادههای فراوان ،تحلیلهای روشن و جامع و
نگاهی دقیق و استراتژیک به مسئلة پراهمیت و حیاتی سیاست خارجی و پیش شرطهای داخلی آن
در ایران است.
در این کتاب از دیدگاه شما آنچه باید محور سیاست خارجی ایران قرار گیرد «منافع دراز مدت ملی»
است .شما برمبنای این منافع تالش نمودهاید با نوعی تقسیمبندی میان کشورهای همسایه ایران و
همچنین کشورهای صاحب قدرت و نفوذ در منطقه خاورمیانه ،صفوف دوستان و «متحدین طبیعی»
ایران و همچنین صف کشورهائی را که ما همواره ناگزیر از حفظ جهات احتیاط در مقابل آنها
هستیم را روشن ساخته و سطح ،نوع رابطه و چشماندازهای مناسبات خارجی هریک را در
عرصههای گوناگون سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بدقت تصویر نمائید.
از نظر شما سه معیار اساسی وجود دارند که ایران با توجه بدانها دوستان و متحدین طبیعی خود را
باید برگزیند.
 ـ قدرت و نفوذ برخاسته از توان صنعتی و تکنولوژیک پیشرفته و قابل اتکاء برای ایران
 ـ مناسبات و ساختار درونی کشورهائی که برپایه دموکراسی و مردمساالری بنا شدهاند
 ـ فرهنگ ،زبان مشترک ،نزدیکهای تاریخی و تجارب مثبت متقابل
با مطالعة این نظرات از یکسو و با تعمق بیشتر برمعیارهای حکومت اسالمی در انتخاب دوست و
دشمن در عرصه بینالمللی از سوی دیگر ،اختالف بزرگی میان نظرات راهبردی شما و
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جهتگیریها و سیاستی که این رژیم بعنوان سیاست خارجی در این ربع قرن دنبال نموده ،آشکار
میگردد.
با وجود اینهمه اختالف آیا میتوانید امیدوار باشید ،حکومت اسالمی ،روشهای راهبردی و
توصیههای شما را راهنمای عمل خود قرار دهد؟ اگر چنین باشد ،تضاد عمل و ایدئولوژی که نظام
دینی برآن استقرار یافته و سیاست بینالمللی آن را تعیین میکند چگونه توضیح داده میشود؟
فرهاد یزدی ـ افزون برسه معیار ذکر شده ،ما باید منافع مشترک درازمدت را فراموش نکنیم .یک
نمونه مطلب را روشن میکند .تا آینده قابل دید ،ایران به درآمد نفت نیاز دارد و بدون این درآمد قادر
به ادامه زندگی نیست .غرب نیز به این ماده ،هرچند که از اهمیت تک به تک کشورهای صادر
کننده در سالهای اخیر کاسته شده و در آینده بیشتر کاسته خواهد شد ،احتیاج حیاتی دارد .هر دو،
در مورد حرکت آزاد انرژی از مناطق تولیدی به بازارهای جهانی ،دارای اشتراک منافع هستند .این
وابستگی ،اتحاد طبیعی به وجود میآورد .هرچه اشتراک منافع بیشتر ،رشتههای اتحاد میتواند
قویتر گردد .همراه با سه معیار دیگر که ذکر نمودید ،ایران باید بتواند متحدین طبیعی خود را تمیز
داده و مشخص کند.
اکنون برمی گردیم به پرسش آن نشریه محترم .حقایق را چنان که در حال حاضر وجود دارند نگاه
میکنیم .از یک سو ایران در منطقة بسیار بیثباتی زندگی میکند :حمله شوروی به افغانستان و
جنگ طوالنی داخلی ،حمله عراق به ایران و جنگی که  2سال به درازا کشید ،حمله عراق به کویت
و جنگ آمریکا برعلیه عراق ،حمله آمریکا به افغانستان و اشغال آن کشور ،برخورد با حکومت طالبان
که نزدیک به درگیری نظامی با افغانستان گردید ،آزمایش اتمی پاکستان در  21کیلومتری مرزهای
ایران ،رزمایش نظامی روسیه در دریای مازندران و هر لحظه حمله جدید آمریکا به عراق که به
اشغال آن کشور منجر خواهد شد ،نمونههای چندی هستند .از سوی دیگر ایران کشوری است ندار،
ضعیف ،مصرف کننده و چیزی برای گفتن در پهنه علم و تکنولوژی ندارد .اهمیت ایران بخاطر وجود
نفت ،قرار گرفتن در شاهراه انتقال انرژی و به ویژه امکانات بالقوه آن است.
قرار گرفتن در منطقهای که جنگ در آن استثنا نیست ،به ایران حکم میکند که با تمام توان در پی
یافتن متحدینی که قادر باشند به آن کشور یاری داده و دارای منافع مشترک باشند ،بگردد .به
عبارت دیگر وضعیتی مشابه آنچه که در اروپا در سده نوزدهم و نیمه اول سده بیستم وجود داشت.
با این نگاه متحدین ایران محدود به کشورهای صنعتی غرب و برخی از قدرتهای منطقه میگردد.
در عوض ما شاهد هستیم که رژیم فعلی در ایران ،پایههای سیاست خود را در دشمنی با آمریکا،
ثروتمندترین و تنها ابرقدرت جهان قرار داده است .در نتیجه ،رژیم قدرت مانور خود را از دست داده
و سیاست خارجی آن به حرکات واکنشی قابل پیشبینی ،تبدیل شده است .به استثنای سوریه ،در
منطقه نیروئی وجود ندارد که رژیم بتواند از آن بعنوان متحد نام ببرد .سوریه متحد تاکتیکی است که
بخاطر دشمنی با رژیم بعثی عراق با ایران پیوند خورده است .با «حل» مسئله عراق ،موردی برای
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ادامه هم پیمانی با سوریه وجود نخواهد داشت و به خودی خود این اتحاد ،آخرین دالیل پیوند را نیز
از دست خواهد داد.
با تمام فداکاری و از خودگذشتگی که نیروهای ایران در جنگ با عراق ارائه دادند ،پس از  2سال
جنگ در نهایت نتوانستند به کربال که از آنجا بایستی به قدس میرفتند ،دسترسی پیدا کنند .درسال
 1991آمریکا که در آنسوی جهان قرار داشت با تحمل تلفاتی درحد مسافران یک مینی بوس و آن
هم بیشتر براثر آتش خودی در نبردی که نتیجه آن پیش از آغاز روشن بود ،ارتش عراق را در 43
روز درهم شکست .اگر فشار عربستان سعودی و ترکیه نبود ،رژیم صدام حسین در همان موقع از
میان برداشته شده بود .پس از آن در سال  8118همان سناریو در افغانستان تکرار شد و حکومت
طالبان بسرعت درهم شکست و باردیگر بر «امت» ثابت شد که در سده بیست و یکم ،شهادت
طلبی در مقابله با تکنولوژی ،نمیتواند هم تراز باشد و کاستیها را جبران کند .این قدرت مهلک
نظامی آمریکا ،از نظر تعیین کنندههای سیاست ایران و یا طراحان نظامی آن روشن است .بر همین
مبنا کوشش نمودند که از اقداماتی که میتوانست واکنش صریح و خشن آمریکا را به همراه آورد،
اجتناب کنند .غرب نیز به نوبه خود سیاست به ظاهر «دوجانبه» ،اما روشنی را در پیش گرفت.
آمریکا با خشونت با رژیم برخورد میکند و حتا آن را در محور شرارت قرار میدهد .واکنش رژیم
روشن است .چون راه دیگری ندارد ،رو به اروپا میآورد .اتحادیه اروپا ،خواستار کاستن از تندروی،
رعایت حقوق بشر ،مبارزه مستقیم با تروریسم ،اعالم حداقل بیطرفی در قضیه فلسطین و دیگر
مسایل مورد عالقه غرب میگردد ،تا از تیزی حمالت آمریکا بکاهد .موضوعاتی که بخاطر شرایط
داخلی و ساختار حکومتی ،رژیم نمیتواند به سادگی انجام دهد .نیروی رژیم برای رهائی از این
کالف سردرگم ،هدر رفته و هر روز فرسودهتر میشود.
ایران (بدون پسوند) با آمریکا برخورد منافع حیاتی ندارد .آمریکا میتواند ایران را به عنوان قدرت
منطقه با تمام تعهدات و تضمینهای الزمه آن ،به رسمیت بشناسد .آمریکا مانعی در پیشبرد
اقتصادی ایران نیست بلکه با قدرت بزرگ اقتصادی و تکنولوژی خود ،میتواند ایران را در این راه
یاری دهد .تنها نیروئی است که میتواند هم زمان در مناطق شمال ،جنوب ،خاور و باختر ایران،
حمایت سیاسی ،نظامی و اقتصادی در اختیار ایران قرار دهد .بنظر میرسد که رژیم بخاطر از دست
دادن قدرت مانور ،قادر به تغییر جهت و اتخاذ سیاستهای نزدیکی با آمریکا و غرب که میتوانست
در مقاطع مختلف در مسیر منافع ایران (در جنگ با عراق ،مسائل افغانستان ،تقسیم منابع دریای
خزر ،حمله عراق به کویت و جنگ با آمریکا ،تسهیل دسترسی به تکنولوژی و منابع مالی مورد
نیاز )...حرکت کند ،ناتوان است .سیاستهای ضدغربی در بطن سیاستهای اعالم شده و به نمایش
گذارده شده رژیم از آغاز بوده است و با در نظر گرفتن اوضاع داخلی کشور ،با تمام ولعی که رژیم
دارد ،اکنون برای دستیابی به حداقل پایههای همکاری با آمریکا دیر شده است.
ــ برخالف نظر شما در خصوص متحدین طبیعی ایران که عمدتاً کشورهای غربی و بویژه ایاالت
متحدة آمریکا و در منطقه ،اسرائیل در این گروه قرار میگیرند ،تئوریسینهای جمهوری اسالمی ،با
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انگشت نهادن برروی فرهنگ و دین «مشترک» اسالمی و با تکیه بر موقعیت جغرافیائی ایران یعنی
قرار گرفتن میان دو حوزة «تمدن اسالمی» ـ در شمال کشورهای تازه استقالل یافته از شوروی
سابق و جنوب (خاورمیانه عربی) ـ تصور دیگری داشته و کشورهای دیگری را بعنوان متحدین
طبیعی و بالقوه ایران معرفی میکنند .نظر شما در این باره چیست؟
فرهاد یزدی ـ اشتراک فرهنگ عامل بزرگ نزدیکی ملتها است ،اما شرط کافی نیست .از سوی
دیگر در مقابله با کشورهای دیگر منطقه تأکید بر مذهب میتواند خطرناک بشود و ایران را در مقابل
نیروهای تندروتر قرار دهد .به صالح کشور ایران است که به عنوان اقلیت شیعه در دنیای اسالم،
احساسات مذهبی که میتواند بسرعت برعلیه این اقلیت عمل کند را ،در حد امکان ،مالیم نماید .به
حوادث افغانستان و کشتارهای مذهبی که در پاکستان در میگیرد توجه کنید .اما این دلیل نمیشود
که همسایگان ایران نتوانند تبدیل به متحدین طبیعی این کشور بگردند .با استقرار دمکراسی در این
کشورها که در هرحال کشورهای ناتوانی از نظر اقتصادی ،نظامی و تکنیکی هستند ،بطور مسلم به
متحدین ایران در خواهند آمد .باید توجه کرد که دستکم تا آینده قابل پیشبینی ،این کشورها
بخاطر کاستیهای موجود در آنان ،قادر نخواهند بود که جانشینی برای غرب باشند .بدون در نظر
گرفتن امکان بازرگانی ،همسایههای مسلمان ایران چیزی بیش از آنکه ایران میتواند و میداند،
نمیتوانند به آن کشور ارائه دهند.
عامل اشتراک مذهبی برای ایجاد اتحاد کافی نیست .خونینترین جنگ خاورمیانه بین ایران و عراق
در گرفت .با در نظر گرفتن ساختار جمعیت دو کشور ،میتوان نتیجه گرفت که اکثریت نیروهای دو
کشور ،شیعی مذهب بودهاند و بهمین ترتیب ،اکثریت کشته شدگان نیز با یکدیگر بطور کامل
«اشتراک» مذهب داشتند .اما این «اشتراک» مانع از کشتار یکدیگر و ادامه جنگ به مدت  2سال
نگردید .همکیشان مسلمان عرب ایران (که همگی دارای حکومتهای غیر دمکرات هستند) در
کوشش عراق که کشوری است غیرطبیعی ،در تجزیه ایران شرکت کردند .در مقایسه ،نیروهای
غربی ،بخاطر وجود دمکراسی لیبرالی ،در این مرحله از تحول اجتماعی خود نمیتوانند دست به
تجزیه کشور طبیعی ،مانند ایران بزنند .همکیشان مسلمان ایران در شمال مرزهای این کشور (که
همگی دارای حکومتهای غیر دمکرات هستند) ،علیه منافع ایران در دریای خزر با روسیه متحد
میگردند.
ــ از نظر شما تأمین منافع اقتصادی ایران یکی از ارکان اساسی سیاست خارجی کشور است.
جناحهائی از حکومت اسالمی نیز سعی مینمایند با تکیه برمنافع مشترک اقتصادی نظر غرب را به
همکاری با خود جلب نمایند .اگر غرب نیز همة اساس سیاست خارجی خود را در رابطه با ما برمبنای
منافع اقتصادی قرار دهد ،در این صورت تکلیف مناسبات درونی و ماهیت استبدادی رژیم ناقض
حقوق ملت و آزادیهای فردی و اجتماعی چه خواهد بود؟ چه امکانی برای مردممان در مبارزه علیه
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رژیم استبدادی ـ اسالمی باقی خواهد ماند .حکومتی که خود بانی ناامنی ،موجب تضییع منافع ملی و
عنصر اصلی بیثباتی کشور است؟
فرهاد یزدی ـ بدون شک تأمین منافع اقتصادی و افزایش سطح زندگی از ارکان اساسی سیاست
ملی هر کشور است .از جهت دیگر ،کاربرد استاندارد دوگانه (با درجات مختلف) در سیاست
کشورهای لیبرال و دمکرات جهان وجود دارد و ادامه خواهد داشت .از یک سو این کشورها در پی
گسترش آرمان دمکراتیک در جهان هستند و از سوی دیگر باید از منافع اقتصادی و استراتژیک خود
دفاع کنند .در نتیجه استانداردی که در مورد رقبا و دشمنان خود بکار میگیرند ،بخاطر جلوگیری از
بخطر انداختن حکومتهای متحدین و یا جلوگیری از قدرت گرفتن حکومتی خشنتر ،همیشه با آن
شدت بکار نمیبرند .به واکنش آمریکا در مورد سالحهای کشتار جمعی در مقابل عراق و پاکستان
توجه کنید .اما باید در نظر داشته باشیم که با افزایش دمکراسی در پهنة گیتی ،دست کشورهای
دمکرات در اصرار به رعایت حداقل استانداردهای حقوق بشر ،بازتر شده و بتدریج سطح استانداردها
نیز باالتر خواهد رفت .روند ،بسوی ریشه گرفتن دمکراسی در جهان است.
ــ عبارت «خیرعمومی»« ،تامین منافع ملی» یا بقول شما «منافع درازمدت ملی» که بنظر میرسد
همگان برآن بعنوان یک «اصل» و یک «ارزش» توافق داشته و در میان ایرانیان و در وجدان
آگاهی عمومی جایگاه شایستهای یافته است ،اما با وجود این ما هنوز معیار و محک دقیقی در تعریف
آن در دست نداریم .در این رابطه چنین بنظر میآید ،تعریف از منافع ملی هنوز در گرو نگرشها و
ایدئولوژیهای گوناگون بوده و به همین نسبت بسیار سیال و تغییر یابنده است.
بدیهی است آن تفکری که از جهان غرب تصویری جز قدرتهای امپریالیستی ،تجاوزگر ،زورگو و
غارتگر در برابر جهان اسالم یا جهان سوم ارائه نمیدهند ،نمیتواند با شما برسر تعریف از منافع ملی
توافقی داشته باشد که در جبهه غرب بدنبال متحدین طبیعی میهن میگردید.
آیا اساساً معیار و مؤلفهای ثابت و تغییرناپذیر برای تعبیر و تعیین مضمون «مصالح یا منافع ملی»
موجود است تا بتوان با تکیه برآن و بیاری آن تردیدها را از خود دور داشت و مطمئن بود در این یا
آن سیاست و در این یا آن تصمیم به اصل «منافع ملی» وفادار ماندهایم؟
فرهاد یزدی ـ اصولی در هدفهای ملی وجود دارند که در درازای تاریخ ثابت ماندهاند .یکپارچگی
سرزمینی ،مرزهای امن همراه با آرامش که در سایه آن ،کشور بتواند به توسعه اقتصادی و افزایش
سطح زندگی دست زند ،مهمترین اصول را تشکیل میدهند .ایران برای اینکه بتواند به ظرفیت
بهینه ملی خود دست یابد ،استواری مردمساالری را در کنار یکپارچگی سرزمینی و مرزهای امن،
بعنوان یک هدف ملی باید در نظر داشته باشد .منافع ملی ،مسیر دستیابی به هدفهای ملی را روشن
میکند.
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منافع ملی درازمدت ،کوشش در ایجاد فضای آرام برای کشورها است که بتوانند به توسعه اقتصادی
و افزایش سطح زندگی ملت دست بزنند .ضامن این آسایش در داخل کشور و تعیین کننده منافع
درازمدت ملی ،مردمساالری است .این روش حل مسالمتآمیز مسائل و تعیین هدفهای ملی ،گاه
بهگاه و در کوتاهمدت ممکن است دچار سردرگمی و حتا هرج و مرج گردد .اما در نهایت تنها روشی
است که مسائل غیرقابل حل ،انفجارآمیز و رو در روئی خشونت بار را به همراه نمیآورد.
برای اینکه مرزهای ایران هرلحظه بتواند باالترین آرامش ممکن را داشته باشد ،باید متحدین طبیعی
خود را تمیز داده و ریشههای همکاری با آن گروه را گسترش بدهد .از سوی دیگر این کشورها باید
قادر به برآوردن نیازهای استراتژیک ما باشند .بنابراین متحدینی که میتوان برآنان تکیه کرد،
کشورهای دارای اقتصاد و تکنولوژی برتر هستند .اما در تحلیل نهائی اشاعه مردمساالری باالترین
ضامن امنیت ایران خواهد بود :در درازای تاریخ حکومتهای مستبد علیه یکدیگر جنگیدهاند.
حکومتهای دمکرات و مستبد نیز با هم بسیار جنگیدهاند .اما تا کنون دو دمکراسی با یکدیگر وارد
جنگ نشدهاند.
با پیششرط استقرار دمکراسی در ایران ،که به گمان من همراه با استقالل در بطن مبارزات صدساله
ایران قرار دارد ،کشورهای دمکرات در جهان تهدیدی مستقیم برای ایران نخواهند بود .اگر دو شرط
دیگر را نیز داشته باشند ،به خودی خود به متحد طبیعی ایران ،که آن کشور برای دست یافتن به
مرزهای مطمئن و آرام میتواند تکیه کند ،تبدیل خواهند شد .کشورهای دمکرات جهان به اشاعه
دمکراسی در جهان کوشیدهاند و باید امیدوار باشیم که این روند را ادامه خواهند داد .این کوشش
جهان دمکرات ،در مرزهای ایران به برقراری دمکراسی در تمام منطقه کمک میکند.
منافع ملی با تغییرات استراتژیک در جهان و تحول اجتماعی در داخل کشورها ،اَشکال مختلف به
خود میگیرد .منافع ملی ایران ایجاب میکرد که دولت طالبان در افغانستان را هرچه ممکن است
متزلزل کند .امروز همان منافع ،حکم در استحکام دولت مرکزی افغانستان میکند.
ــ همین پرسشها را میتوان در مورد «استقالل» طرح نمود .شما بدرستی در ابتدای کتابتان
گفتهاید« :از دوران رشد استعمار تالش در راه حفظ استقالل ،بزرگترین چالش رو در روی ملت
ایران بوده است».
و در این چالش رو در روی یکصد ساله ،بنظر میرسد ،که این مائیم که شکست خوردهایم .این نه
بدان معناست که ما استقالل نداشتهایم یا هرگز بدان دست نیافتهایم .امّا ظاهراً با درکی که ما از
استقالل داشتهایم ،هرچه به قلة استقالل نزدیکتر شدهایم ،در عوض بیشتر به درة فقر در تمام ابعاد
فراگیر مادی و معنویش ـ یعنی تکنولوژی ،صنعت ،دانش ،فرهنگ ،سیاست ،اقتصاد و ...ـ در
غلطیدهایم .ما در این «چالش بزرگ» تا جائی پیش رفتیم ـ و پیش هم بردیم ـ که استقالل
طلبیامان پردهای شد بر غربستیزی و غرب ستیزیامان سالحی شد بُرنده در جدال با اندیشه نو،
تجددخواهی و آزادیخواهی!
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برکدامین درک از استقالل توانستهایم بنا کنیم؛ آیا استقالل یعنی همان «خودکفائی ملی» برمبنای
تئوریهای روستائی ـ مائوئیستی که حتی هنوز از بستهبندی پسته و خرما و سوهان خود مطابق
استاندارهای بینالمللی برنیامدهایم یا نفت و گازی که بدون صنعت و تکنولوژی غرب در زیرزمین
مانده و چون گوهری که همواره چشم طمع دیگران را برخاک ما چون عروسی باکره میدوخت .یا
منظور از استقالل همان سیاستهای موازنه منفی و مثبتی بود ـ از هرکه خواستیم میخریم و به
هرکه خواستیم میفروشیم ـ که بدانجا ختم شد که بُنجلهای چهارگوشة جهان را به قیمت چوب
حراج به منافع و سرمایههای ملیامان جمع آوری نمودیم.
آیا استقالل براساس تئوریهای دغلکارانه رفسنجانی ـ دوم خردادی یعنی بندبازی میان قدرتهای
رقیب در سطح جهانی و در پشت پرده ادامة سرکوب در داخل و حمایت از جنایات تروریستی در
خارج و کارشکنی موذیانه در حل بحرانهای منطقهای است؟ آیا استقالل نیز مفهومی است چون
«منافع ملی» سیال و متغیر که ما از تعیین مضمون آن در شرایط پویا و مدام در حال تغییر جهان
زیستی خود درماندهایم؟
فرهاد یزدی ـ مسئله استقالل در ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه ،بخاطر وجود نیروهای
استعماری در تاریخ آنان ،مسئله بسیار حساسی بوده است .در هنگام آغاز جنگ جهانی اول ،تنها سه
کشور مستقل ایران ،افغانستان و عثمانی ،در تمام جهان اسالم وجود داشت .فشارهای قدرتهای
خارجی در این مناطق ،تا سالها پس از استقالل اسمی کشورهای اسالمی ادامه پیدا کرد و در
اذهان تودهها ،هنوز بشدت ادامه دارد .در نتیجه احساسات عمومی بشدت خواهان استقالل کشور از
نیروهای غربی گردید .این احساسات همانطور که به درستی اشاره فرمودید ،با تندروی تبدیل به
احساسات ضدغربی ،ضدعلم و ضد تجدد گردید .نیروهای استعماری بدل به سرپوشی بر ناکامیها و
کاستیهای ملی شدند.
ایران نیز از چنین روندی کنار نماند .دخالت و فشارهای قدرتهای خارجی که در مواردی ،خیلی هم
پنهان نبودند (مانند قرارداد تقسیم ایران به مناطق نفوذ) خواست استقالل یعنی حکمرانی ارادة ملی،
به بزرگترین چالش رو در روی ایران تبدیل شد .استقالل بدون دمکراسی میتواند نتایج ناخوش
آیندی داشته باشد .به دو نمونه توجه کنیم:
 الف ـ استقالل بدون مردمساالری (احساس شرکت مستقیم در تعیین ارادة ملی) ،میتواند
نتیجه عکس داشته باشد .این مطلب در نقش ایران بعنوان ژاندارم خلیج فارس در پیش از
انقالب خود را به روشنی به نمایش گذارد .با هر معیاری سنجیده شود ،به عهده گرفتن چنین
نقشی ،نشان دهندة قدرت غالب ایران در منطقه و نشان دهندة استقالل کشوری که حفاظت از
منافع حیاتی خود را ،راساً به عهده گرفته ،بایستی تعبیر گردد .در عوض از نظر ملت ،این امر به
ضعف و نبود استقالل ایران و تسلیم شدن در مقابل قدرتهای غربی برای حفاظت از منافع
آنان ،تعبیر گردید .هیچگاه اهمیت این نقش برای منافع ایران مورد پرسش قرار نگرفت ،بلکه
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ملت ایران به این مطلب فقط از جهت برآورد خواستههای غرب نگاه کرد .حال در نبود ژاندرام
محلی ،ناوهای جنگی قدرتهای غالب ،این وظیفه را بعهده گرفتهاند.
 ب ـ استقالل طلبی بدون دموکراسی میتواند خطرناک باشد و تا حد خودکشی پیش رود .به
سرنوشت سه کشور افغانستان تحت سلطه طالبان ،عراق در حکومت صدام و کره شمالی در
تحت سلطه پدر و پسر کیم ،توجه کنیم .کشورهائی که خود را به ورطه بدبختی کشاندند و
شرایطی فراهم کردند که حداقل افغانستان و بزودی شاید عراق ،حتا استقالل اسمی خود را نیز
از دست بدهند.
مطلبی که در ایران و دیگر کشورهای نفت خیز در رابطه با استقالل مورد نظر قرار نمیگیرد،
وابستگی تمام و کمال آنان به درآمد نفت است .بدون درآمد نفت این کشورها حتا نمیتوانند غذای
ساده برای ملت خود را تأمین کنند .پس استقالل اقتصادی (باخود کفائی که واژه نامفهومی است
اشتباه نشود) این کشورها شاید از استقالل سیاسی آنان بیشتر در خطر باشد .اگر نفت ایران روزی
تحریم شود و یا آزادی صدور آن به خطر افتد چه برسر کشور خواهد آمد ،کسی نمیداند .ضربه
پذیری اقتصادی ایران (با تمام تمهیدات صادرات غیرنفتی ایران چیزی حدود  5میلیارد دالر در سال
است) بسیار حساس است.
استقالل تجلی ارادة ملی است و تنها در شرایط مردمساالری ریشهدار ،میتواند به درستی عمل کند.
البته هرپدیده اجتماعی نمیتواند جدا از تاریخ و فرهنگ ملت باشد .از سوی دیگر برای اینکه
دمکراسی بتواند پابرجا مانده و ریشه بگیرد ،احساس عمومی که ملت تعیین کننده سیاستهای
کالن کشور است و نه قدرتهای خارجی ،بایستی در عمق جامعه ریشه داشته باشد .تنها دمکراسی
است که میتواند چنین اعتماد عمومی را ایجاد کرده و حفظ کند.
البته ابراز استقالل ،منحصر به کشورهای در حال توسعه نیست .بخشی از تظاهرات ضدجنگ در
اروپا ،نمایش پاسیفیسمی است که پس از درهمپاشی شوروی ،بخاطر اعتماد به دست آمده از ادامه
استقالل فیزیکی آن کشورها است .اما بخشی از آن بازتاب خواست استقالل اروپا ،جدا از ارادة
آمریکا است.
ــ نمیتوان امروز از استقالل و منافع ملتها سخن گفت و به حال رقتبار و عاقبت اسفبار ملت
عراق که در اسارتگاه «مستقلترین» رژیم جهان گرفتار آمده نیاندیشید و عبرت نگرفت .شاید تا
انتشار این مصاحبه جنگ آمریکا علیه عراق آغاز شده باشد .ماههاست این امر به یکی از
پراهمیتترین بحرانهای جهانی بدل شده و هر روز میلیونها واژه و خروارها کاغذ در چهارگوشه
جهان بدان مشغولند.
با اینکه شاید ایران در مجموعة خود از این بحران بینالمللی و نتایج مترتب برآن ـ خارج از اینکه
بحران چگونه خاتمه یابد ـ بیشترین تأثیر را بپذیرد ،امّا در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر
پاسیوترین پوزیسیون را گزیده است .بعبارت دیگر از سوی ایرانیان هم ،سخن در این باره بسیار گفته
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میشود ،امّا عمدتاً تکرار همان چیزی است که از دهان دولتها ،سیاستمداران ،روشنفکران و
بلندگوهای مطبوعاتی و سایر وسایل ارتباط جمعی و عمدتاً غربی خارج میشود .چه در مخالفت و
چه در موافقت با جنگ .بدون آنکه توجه شود که این سخنها و استداللها بربستر منافع دیگران
است و در توجیه و توضیح انگیزههای ملتها و دولتهای دیگر است که قابل درک میباشد .امّا
توضیح وضعیت ایران در این جنگ چیست؟ موضعگیری ما ،اگر قرار باشد با نگاه به «منافع
درازمدت ملی»امان و با توجه به سابقه و تجربههای عینیامان با عراق باشد ،در مقابل خلع سالح
رژیم عراق و ممانعت از مسلح شدن آن به سالح اتمی چگونه خواهد بود؟
فرهاد یزدی ـ ایران و هیچ کشور در جهان خواستار جنگ در همسایگی خود و اشغال سرزمینهای
آن کشور بوسیله نیروهای خارجی نباید باشند .افزون برناآرامی ،باز شدن پای نیروهای خارجی و
رادیکال شدن کشورهای منطقه و صدمات مالی که ایران مجبور است در اثر حمله به عراق تحمل
کند .هر لحظه این خطر وجود دارد که براثر و یا حوادث ،به نوعی در درگیری وارد شود که اثرات
زیانبار آن میتواند مهلک باشد .با تمام ابهاماتی که در مسئله وجود دارد ،بنظر میرسد که ادامة
حکومت صدام حسین در عراق بیش از این به درازا نکشد .با چنین تحولی ،عراق در آینده دارای
حکومت مناسبتری برای مردم خود ،ایران ،کشورهای منطقه و تمامی جهان خواهد بود .عراق در
آینده دارای نوعی دولت دمکراتیک که به ملت خود و همسایگان احترام بیشتر میگذارد ،خواهد شد.
نباید فراموش کنیم که در صورت امکان و دارا بودن آزادی عمل ،حکومت صدام از بکار بردن
صالحهای کشتار جمعی در پیشبرد مقاصد خود و به ویژه در مورد ایران ،نه شرم میداشت و نه ابا
میکرد .نباید فراموش کنیم که رژیم کنونی عراق ،مسبب از بین رفتن حداقل دو میلیون انسان بوده
است.
درگیری احتمالی نظامی آمریکا با عراق اگر بتواند از سوی تمامی اعضای شورای امنیت مورد
تصویب قرار گیرد ،برای همه مناسبتر است .با این حال حتا اگر تمامی اعضای شورای امنیت و به
ویژه کشورهای اروپائی فرانسه و آلمان نتوانند با این امر موافقت کنند ،دستآوردهای مثبت خلع
صدام از حکومت و تخریب سالحهای کشتار جمعی عراق ،برآثار منفی آن برتر خواهد بود .اگر
بخواهیم این جنگ را فقط از دید نفت نگاه کنیم ،باقی عوامل را فراموش کردهایم .این نظر صحیح
است که اگر عراق نفت نداشت مورد حمله قرار نمیگرفت .اما نباید فراموش کرد که اگر عراق درآمد
بدون زحمت نفت را نداشت نمیتوانست به این سالحها دسترسی پیدا بکند .از سوی دیگر باید توجه
کرد که وابستگی فرانسه و آلمان و بقیه اروپا به نفت عراق و خاورمیانه بیشتر از آمریکا است .نفت
در عزم حمله به عراق عامل بسیار مؤثری بوده است .بهمین درجه اهمیت ،بازداری عراق از دستیابی
به سالحهای کشتار جمعی ،جلوگیری از تکرار سناریوی  11سپتامبر اما با نوعی سالح کشتار جمعی
و برقراری دمکراسی در این منطقه از جهان و بازداری از حمله به متحدین ،در برنامهریزی آمریکا
مؤثر بوده است .دولتهائی که دارای توان بالقوه مأمن دادن به تروریستها و پرورش آنان هستند،
خود را در معرض چنین خطری قرار دادهاند.
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ایران یکبار دیگر ،با دست خود ،خود را از تأثیرگذاری بر روی جریانات عراق خلع ید کرد .حرف آخر
در حوادث عراق با آمریکا است .با جبههگیری در مقابل آمریکا ،ایران که باالترین صدمات را از رژیم
صدام حسین دیده ،در تصمیمگیری در رابطه با آینده عراق کنار گذارده شده است .در بهترین حالت
باید از طریق انگلستان ،بعنوان واسطه قدرت بزرگتر عمل کند .ایران چندین هدف بسیار مهم در
مورد عراق دارد که میتوانست در صورت مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت آن کشور ،در
دستیابی به آنها کوشش کند .یکپارچگی عراق برقراری دمکراسی (البته نمیتوان از رژیم کنونی
ایران انتظار داشت که در جهت استقرار دمکراسی در عراق بکوشد) ،مشارکت کردها و دیگر اقوام در
اداره کشور ،از بین بردن سالحهای کشتار جمعی ،ادامه اداره عراق بوسیله عراقیها و نه قدرتهای
دیگر ،حفظ قیمت نفت در سطح قابل قبول ،حمایت از ایرانیتباران در آن کشور ،آزادی شرکت تمام
مذاهب در اداره امور کشور و ادعاهای ایران در رابطه با تجاوز عراق به ایران از دیگر موارد میباشد.
ایران باید تضمینهای الزم را داشته باشد که در آینده دیگر از جانب عراق مورد یورش واقع نخواهد
شد .این تضمین ،در درازمدت تنها در صورت برقراری دمکراسی در آن سرزمین بدست خواهد آمد.
ترکیه و تمامی کشورهای عرب با برقراری دمکراسی که وارد شدن کُردها به حکومت را بدنبال
خواهد داشت ،مخالفت میکنند .ترکیه از کردهای ترکیه نگرانی دارد و کشورهای عربی از خارج
شدن عراق به عنوان یک «کشور عربی» نگران هستند .افزون برآن ،دمکراسی برای حکومتهای
آنان خطرناک میتواند باشد و میتواند پیآمد سقوط بسیاری از این حکومتهای قرون وسطائی را
بدنبال داشته باشد .بنابراین خواستار نوعی مداخله اتحادیه عرب و یا سازمان ملل (آمریکا) در اداره
عراق تا مدتی هستند .اما ایران بایستی میتوانست همراه با گروههای اپوزیسیون عراقی ،در ادامه
اداره آن کشور توسط عراقیها پافشاری کند.
به ویژه مسئله کُردها و آینده آنان از نظر ایران باید بسیار مهم باشد .این وظیفه ایران است که از
خواستههای دمکراتیک کُردها که یکی از تیرههای ایرانی هستند ،در مقابل بیعدالتی تاریخی
عربها در عراق و سوریه و ترکها ،دفاع کند .اگر ایران در گذشته خود نیز در جمع متجاوزین به
حقوق کُردها بوده است ،دلیلی برادامه این سیاست غیراخالقی و نادرست نیست.
در قضیه افغانستان ایران خسارات زیاد متحمل شد .حوادث افغانستان زمانی شکل گرفت که ایران
خود درگیر انقالب و یک جنگ ناخواسته بود ،اما مجبور بود که همزمان پذیرای بزرگترین تعداد
پناهنده در جهان نیز گردد .درگیری با حکومت طالبان ،به مرحله جنگ نزدیک شد .با این حال نقش
تعیین کننده در شکلگیری دولت آینده را نتوانست به عهده گیرد و تنها به نقش تأئید کننده بسنده
کرد .حال در مورد عراق نیز ،بخاطر بنبست سیاست خارجی ایران ،نقش این کشور بمراتب از ترکیه
کم رنگتر بنظر میرسد .بنبستی که ایران را مجبور کرده است ،در مقابل عملیات برکناری رژیم
صدام حسین «بیطرفی» اتخاذ کند .گوئی حوادث  85سال گذشته ،تمامی جان باختگان ایرانی و
ویرانی و خسارات مالی وارده بر ایران ،فراموش شده است .گوئی ایران دارای  1211کیلومتر مرز با
عراق نیست .گوئی عراق در سوی دیگری از جهان ،وجود دارد و وقایع آن بر ایران بیاثر است.
بیطرفی در مقابل امکان اشغال نظامی کشور همسایه ،نمایش بنبست سیاسی است.
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با تمام سیاست انفعالی که ایران در پیش گرفت ،حوادث نه بخاطر عملکرد صحیح ایران ،بلکه
بخاطر بسیار بد عمل کردن دو حکومت مالیخولیائی و تماماً ضد ایرانی طالبان و صدام ،براثر اقدامات
غرب و بویژه آمریکا ،در دو سوی ایران نوعی حکومت دمکرات شکل خواهد گرفت که در نهایت
بنفع ایران تمام خواهد شد.
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فصل پنجم :جایگاه مصالح ملی در فرایافت استقالل و جهانگرایی

ملت تنها یگان فراگیر بخشهای جامعه
فرهاد یزدی
دی 1327
ــ در بسیاری از نوشتههای شما تکیه بر حفظ منافع ملی پررنگ است ،تا جائی که میتوان گفت
نقطه عزیمت و هدف هر دوست .در مصاحبهای با تالش شما معادله مستقیم میان منافع ملی و توان
ملی را مطرح کردید .ظاهراً این فرمول بسیار ساده به نظر میرسد .در صورتی که هرکس و هر
جریان سیاسی میتواند برداشت خود را از آن داشته باشد .به عنوان نمونه برخی جناحهای حکومت
اسالمی چند دههای است که از افزایش توان ملی ،حضور نظامی قوی در منطقه و هدف آن یعنی
دستیابی به سالح اتمی را میفهمند .جناحهائی دیگر برعکس برقراری رابطه حسنه با غرب و آمریکا
را کلید حل مشکالت و تسلط بر اوضاع کشور میدانند .در میان نیروهای مخالف حکومت اسالمی
نیز همین نظرات به اشکال مختلف وجود دارد و آنها نیز به فراخور دستگاه فکری خود زوایای
دیگری در بحث باز میکنند .وجود نظرات و برداشتهای گوناگون از این معادله و راههای بیشمار
حل آن ،فرد را دوباره به اصل فرمول باز میگرداند و برای وی این پرسشها مطرح میکند که
اساساً منافع ملی را چه کسی تعریف میکند و باالترین چهارچوبهای حفظ آن چیست؟ توان ملی
یک کشور به وسیله کدام معیارها اندازهگیری میشود و ارکان اصلی که باید تقویت شوند کدامها
هستند که با تقویت آنها مخرج مشترک آنها یعنی توان ملی نیز افزایش مییابد؟
فرهاد یزدی ـ منافع ملی چیزی جز گام برداشتن در راه هدفهای ملی نیست .باالترین هدف ملی،
پاسداری از یکپارچگی سرزمینی ،ایجاد ثبات در داخل کشور و برقراری صلح در جهان است تا
دستیابی به سطح باالتری از زندگی اجتماعی ممکن گردد .اقتصاد و سیاست دو ابزاری است که
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انسان برای رسیدن به توسعه از آن استفاده میکند .نظم سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه ،تعیین
کننده ساختار قدرت و در نتیجه تعریف کننده هدفهایی است که دنبال میگردد.
در جامعه آزاد که بر پایة دمکراسی لیبرال( )1بنا میشود ،تعریف و تعیین کننده هدفها «اراده ملی»
است که وسیلة دولت منتخب مردم اعمال میگردد .بر پایة این نظم ،مشروعیت دولت از آن ملت
است .در چنین جامعهای منافع ملی و نظام حاکم در یک راستا حرکت کرده و تضادی با یکدیگر
ندارند .سازوکار اصالح خودکار که در سرشت نظام مردمساالر قرار دارد (به صورت انتخابات آزاد و
رقابتی) ،تضمینی است که در درازمدت سیاست بهینه گزیده خواهد شد و اشتباههای کوتاهمدت
جبران خواهند گردید .در نظام سیاسی غیردمکراتیک تعیین کننده ،منافع نظام حاکم و نه منافع
درازمدت ملی است .گرچه در بسیار از موارد ،نظام حاکم کوشش میکند یکسان بودن هردو را توجیه
کند .رژیمی که مشروعیتی در نزد ملت ندارد ،بنا بر طبیعت خود به دنبال منافع کوتاهمدت که در
صدر آن حفظ حاکمیت رژیم قرار دارد ،میگردد .منافع رژیم و منافع ملی ،اجباری ندارد که با
یکدیگر همخوان باشند که در این صورت ،منافع ملی همیشه قربانی خواهد شد .تنها در مواقعی
ممکن است که منافع ملی و منافع نظام ،هر دو با هم بهطور موازی حرکت کنند.
با وجودی که الزام به رعایت ارزشهای جهانی ،جهانگرایی اقتصادی و ارتباطی بر حاکمیت مطلق
دولتها (بهویژه حکومتهای خودکامه) در داخل کشور ،اثر گذارده و از قدرت عمل مطلق آنان
کاسته است ،جهان هنوز بر پایة کشورها اداره میگردد .منافع درازمدت هرکشور و یا به سخن دیگر
منافع ملت و نسل آینده است که باید روشن کننده مسیر حرکت آن کشور باشد و نه منافع نظام
حاکم و یا بخش کوچکی از ملت و یا گروهی ویژه .داور نهایی ،منافعی است که مشروعیت ملت را
همراه داشته باشد .گرچه منافع کشورها در رقابت دایم با یکدیگر میباشند ،این امر بدین معنا نیست
که هر امتیاز به دست آمده وسیلة یک کشور ،باید به زیان کشور دیگر باشد و یا رقابت ،بیثباتی
سیاسی را به واقعیت حاکم بر جهان مبدل کند .دانش ،ثروت ،بهداشت ،امکان دسترسی به سطح
باالتر زندگی ،هر روزه در سطح جهانی افزایش یافته و هر روز انسانهای بیشتر به زندگی بهتری
دست مییابند بدون اینکه سطح زندگی دیگران با کاستی روبرو گردد.
منافع ملی را مرزی نیست .عامل محدود کننده که خواستهای هر جامعه را به واقعیت میرساند،
توان هر جامعه در هر برهه برای دستیابی به آن خواستههاست .توان ملی ،سرجمع ظرفیت تولیدی
هر ملت با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و شرایط زمانی در مقایسه با دیگر کشورهاست .توان
ملی ،به رشد وابستگی دارد .از اینرو تنها در سایة رشد انسانی (بهداشت ،آموزش) ،اقتصادی (توان
تولیدی) ،اجتماعی ـ سیاسی (همبستگی ملی و ثبات) و توان پدافندی است که قدر مطلق توان ملی
افزایش مییابد .در مقایسه با عملکرد دیگر کشورهاست که ارزش نسبی رشد جامعه روشن میگردد.
رشد ،بیش از اینکه به عوامل طبیعی مربوط باشد به نظام سیاسی ـ اقتصادی حاکم وابسته است.
همبستگی و ثبات رابطة مستقیم با کاهش تنش در جامعه دارد .مردمساالری تضمین کننده حقوق
همة افراد و گروهها و بهویژه اقلیتها (مذهبی ،قومی و زبانی) و برقراری حاکمیت قانون است .از
اینرو ،تنش در جامعه به کمترین سطح و همبستگی ملی به باالترین سطح ممکن ،میرسند .در
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چنین شرایطی ،براثر رشد جامعه مدنی میتوان امیدوار بود که رشد همراه با عدالت اجتماعی ادامه
یابد .رشد توان ملی ،فرایشی است که باید با هماهنگی انجام گیرد و هیچیک از اجزای تشکیل
دهنده به تنهایی ،نمیتوانند در درازمدت بر توان ملی بیافزاید .البته ،بنا به شرایط ویژه ،ملت بر
بخشی بیش از بخشهای دیگر ،تاکید مینماید .به عنوان نمونه در دوران جنگ ،گسترش کارآیی
نیروهای نظامی اولویت ویژه پیدا میکند .در هرحال ،جامعه باز با داشتن حق ابراز عقیده و جامعه
مدنی نیرومند ،دارای اهرمهای نیرومندی بر مهار تندروی ،خواست بیش از ظرفیت و جلوگیری از
اشتباه محاسبه میباشند.
نظامهای غیردمکرات ،چون مشروعیت از جانب ملت را همراه ندارند ،مجبورند که بر نیروهای
نظامی برای ادامه حکومت تکیه کنند .از اینرو ،رشد دراین گونه نظامها همیشه ناهماهنگ میباشد
و در حالی که نیروهای نظامی گسترش یافتهاند ،از نظر سیاسی و اجتماعی عقبافتاده و سرشار از
تناقض میباشند .در بسیاری از مواقع ،از نظر اقتصادی نیز آمادگی گسترش را نخواهند داشت که
عامل موثر دیگریست بر کاستن سریع مشروعیت نظام .در این نظم سیاسی ،مهاری بر
زیادهخواهیهای رژیم وجود ندارد و در نتیجه گستردگی بیش از توان ،به وجود میآید که سقوط آن
حکومت را تضمین میکند .تمام این عوامل در امپراتوری شوروی ،و به مقیاس کوچکتر در
حکومت صدام و هم اکنون در جمهوری اسالمی خود را نشان داد و میدهند.
ــ در باره هدفهای ملی سخن گفتید که باالترین آنها حفظ تمامیت ارضی ،تأمین ثبات و امنیت
کشور است .اما به کسانی که این اهداف را باالترین اولویت شمرده و هر امر دیگری در خدمت
انسان را در سایه و در بستر آن ممکن میدانند ،مهر راستگرائی ناسیونالیستی زده میشود .از آنها
به عنوان کسانی یاد میشود که انسانها را قربانی خاکپرستی و ملتپرستی میکنند؛ بحثهائی که
امروز بار دیگر به شدت در میان ایرانیان جریان دارد .از خالل این بحثها ناروشنی رابطه میان
کشور ،ثبات ،امنیت و انسجام درونی مردمان ساکن آن از یکسو و بهروزی همان مردمان که شما
سیاست و اقتصاد را ابزاری در خدمتش میشناسید ،آشکار شده و باز هم این پرسش به ظاهر ساده را
مطرح میکند که چرا هنوز هم تنها در چهارچوب مرزهای ملی بسامان تأمین «باالترین خوشبختی
برای بیشترین مردمان» ممکن است؟
فرهاد یزدی ـ امنیت ،برای هر اجتماعی ،هر اندازه که باشند مانند کشور ،شهر ،روستا ،اقلیتهای
قومی ،مذهبی و هر گروهبندی که در نظر گرفته شود ،پیششرط رشد و توسعه است .بدون امنیت،
هدف در حد آرزو درجا میزند .چنانچه اشاره شد ،امنیت ملی بهینه در درازمدت نمیتواند تنها در
سایة نیروی نظامی به دست آید و به شدت و ضعف همبستگی ملی (که مردمساالری ارایه کننده
باالترین درجة آن میباشد) و توان اقتصادی ،وابسته است .در جهانی که بر پایه کشورهای مستقل با
مرزهای جغرافیایی مشخص بنا شده ،یعنی بر اثر تحول تاریخی ،تقسیمبندی انسانها به صورت
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ملت انجام گرفته ،امنیت ملی به خودی خود به باالترین هدف و نخستین وظیفة دولت ،بدل
میگردد.
مردمانی با تیرههای گوناگون ،در درازای تاریخ با داشتن منافع مشترک و سرنوشتی که بهم گره
خورده ،همبستگی الزم برای ایجاد ملت را فراهم کردهاند .ملت ،واحدی است که گروههای
گوناگون ،بر اثر تجربه تاریخی ،دسترسی به هدفهای مشترک را در سایة یکپارچگی آن واحد،
ممکن و عملی میدانند تا به تنهایی و جدایی .این احساس همبستگی است که سبب میگردد تهدید
بر بخشی ،به تهدید به همه ملت بدل میگردد .همبستگی ملی به عنوان یک عامل روانی،
آسیبپذیر است .بهویژه از سوی حکومتهای خودکامه که با اولویت بخشیدن بر منافع گروهی،
مذهبی ،قومی و قطبی کردن جامعه ،برآن ضربه میزنند.
ملت تنها یگانی است که همة بخشهای جامعه را میپوشاند .هر واحدی کوچکتر از ملت ،اجبار
دارد که بخشی از جامعه را به زیان بخشهای دیگر کنار بگذارد .ملت چون همة بخشها و تیرهها را
میپوشاند ،در مقایسه با هر نوع تقسیمبندی دیگر ،به تنها کانونی بدل میشود که دارای استعداد
بالقوه تامین «باالترین خوشبختی برای بیشترین مردمان» است .در کانون ملت است که دولت ملی
میتواند شکل گیرد .ملت ،بستر طبیعی ایجاد دولت ملی است .دولت ،مشروعیت را از ملت به دست
میآورد و باید در خدمت تمامی ملت به عنوان یک مجموعة همبسته باشد .روشن است که یک
واحد همبسته ،همیشه دارای توانی بیش از جمع بخشهای آن میباشد و مانند زنجیر ،توان پدافندی
آن به ضعیفترین حلقه ،مربوط میگردد .هرچند منافع هر کشور چند بعدی است و صلح جهانی
یکی از هدفهای مهم میباشد ،اما قدرتهای جهانی و رقیب (بهویژه در همسایگی) همیشه به
دنبال گسستن واحد ملت و تقسیم آن به واحدهای کوچکتر و ناتوانتر هستند تا با آسودگی بیشتر
به توانند منافع خود را دنبال کنند )8(.تالش برای جدا کردن بخشی از سرزمین و تقسیم غیرطبیعی
ملت به چند پارچه ،همیشه پارهای از این برنامه بوده و تازگی ندارد.
منافع مشترک عامل مهمی در همبستگی ملی است .حتا در سرزمینهایی که وسیلة استعمارگران در
دوردستها به وجود آمد و مردمانی با زبان ،مذهب ،نژاد و سابقة تاریخی گوناگون به تشکیل جامعه
مشترکالمنافع دست زدند (مانند آمریکای شمالی) ،به زودی دریافتند که هدفهای مشترک آنان
تنها در سایة همبستگی ممکن میگردد .از جنگهای استقالل آمریکا گرفته تا جنگ داخلی که با
هدف یکپارچگی سرزمینی به صورت اجرای قانون در تمام ایالتها (همراه با هدفهای دیگر) تا
شرکت در جنگ اول و دوم جهانی و پس از آن مبارزه برعلیه شوروی تا ایجاد بزرگترین اقتصاد
جهانی ،همه در راه استواری ریشهگیری واحد «ملت» به کار گرفته شد( .)3هر روز که میگذرد،
جامعه آمریکا و کانادا به «ملت» شباهت بیشتری پیدا میکنند تا جمعی انسان با منافع مشترک .با
وجودی که جنبش جداییخواهی میان فرانسه زبانان کانادا ،قدرتمند است ،مشگل به توان تصور کرد
که «شهروندان کبک آزاد» به توانند بیش از آنچه به عنوان «شهروند کانادا» تا کنون به دست
آوردهاند ،به دست آورند .تنها تفاوت آن خواهد بود که در معادالت جهانی از موضع ضعیفتر سخن
خواهند گفت و از بازار داخلی بزرگتر محروم خواهند شد.
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این وضعیت کنونی جهان است .حال هر «مهری» بر آن زده شود ،تغییری در قوانین جهانی
نمیدهد .تجربه چند هزار ساله تاریخی ایران ،سبب ایجاد همبستگی ملی در اندازهای گردیده است
که توانسته فراز و فرودهای بسیار را پشت سر گذارد .همبستگی ملی ایران ،سرمایهایست برای
شتاب بخشیدن به رشد و توسعه .بسیاری از کشورهای جهان بر اثر ضعف همبستگی ،با بیثباتی و
آشوب دست به گریبان هستند .این همبستگی ،استوارترین ستونی است که ایران میتواند برآن تکیه
کند .به ویژه در منطقهای که هر روزه کشور با چالشهای سترگ روبروست .حکومتهای خودکامه
و جنبشهایی که تالش در بخشی کردن ایران دارند ،هردو با اولویت بخشیدن بر منافع خود ،این
همبستگی را هدف قرار داده و برآن آسیب میرسانند.
وضعیت در جهان آینده .با ریشهگیری ارزشهای لیبرال دمکراسی که در غرب بیش از هر نقطه از
جهان استوارتر بوده است ،از یکسو خطر جنگ میان آنان از میان برداشته شده و از سوی دیگر
شکلگیری اتحادهای موفق پابرجا ،چه نظامی مانند ناتو و چه اقتصادی ـ سیاسی مانند اتحادیه
اروپا ،امکانپذیر گردیده است .باید توجه کرد که تمامی این اتحادها از «کشورها» تشکیل شدهاند و
هنوز اصل استقالل ملی ،با ساختار سیاسی ویژه خود ،اصل غالب است .تیرههای نژادی ،قومی و
اقلیتها ،با برخورداری از تمامی حقوق شهروندی ،بخشی از کشور مربوط به خود میباشند .با
وجودی که این اتحادها به دست آوردهای غیرقابل تصور دست یافتهاند ،چون دوران پیدایش این
پدیده کوتاه مدت بوده است ،هنوز نمیتوان به طور قاطع درباره سرنوشت آنان قضاوت کرد.
نمیدانیم که این تجربه به ادغام ژرفتر سیاسی میان آن کشورها خواهد انجامید و تا چه درجه و آیا
بقیة جهان از این الگو تقلید خواهد کرد یا خیر؟ یا در برابر یک بحران شدید اقتصادی و سیاسی،
اعضا این کشورها به سوی دفاع از منافع کشورهای خود به زیان اتحادیه دست خواهند زند.
در هر حال تا روزی که جهان بر پایة «کشور» و «ملت» برجاست ،اگر ایران میخواهد زنده بماند و
به تواند در رقابت با بقیة جهان به توسعه و رشدی که شایسته آن است دست یابد ،راهی به جز
دنبال کردن هدفهای ملی ندارد.
ــ یکی دیگر از مشکالت ما در این بحث رابطه میان ملت و دولت است .هرچند شما در پاسخ به
پرسش نخست بر این نکته تکیه کردهاید که منافع ملی الزاماً و همواره با منافع نیروی حاکم یکی
نیست ،اما با وجود این دفاع از امنیت ملی ،حفظ یکپارچگی سرزمینی در لحظه ،خواه ناخواه ،موجب
تقویت حکومتگرانی میشود که فاقد مشروعیت در میان ملت هستند .در جهانی که به گفته شما
هنوز برپایه کشور و ملت تقسیم شده است ،در هرصورت دولتهای موجود هستند که به عنوان
نماینده منافع آن کشور و ملت به رسمیت شناخته میشوند ،چگونه میتوان به پرسش تعارض و
تناقض فقدان مشروعیت ملی حکومت کنندگان در درون کشور و رسمیت داشتن آنها از نگاه
جهانی پاسخ داد؟ عدهئی برای حل این مشکل اساساً مفهوم ملت را از دولت جدا کرده و به
ملتهای بدون دولت میرسند .گروههائی هم زیر سایه حمایت از بیرون به تدریج به صرافت تشکیل
دولت در بیرون افتادهاند و در تصور خود ،نارضایتی شدید درونی از حکومتگران را به پای مشروعیت
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بالقوه خود مینویسند و همهجا از طرف ملت ایران سخن میگویند .سازمانهای قومگرا نیز
سالهاست که به دنبال تشکیل دولتهای خود هستند و برای رسیدن به آن هدف ابتدا ملت ایران را
به ملتهائی کوچکتر و برپایه قومی ـ زبانی تقسیم میکنند .در چنین بازار آشفته فکری ،با شگفتی
تمام برخی نظرات با تمام مخالفت و ضدیتی که با حکومتکنندگان دارند ،در دفاع خود از حضور
دولت ـ ملت ایران و در دفاع از هستی ایران به عنوان یک واحد جغرافیای سیاسی و در دفاع از
استقالل کشور ،همسوی همان حکومتگران قرار میگیرند و یا از سوی کسانی که ژست «مبارز
آشتی ناپذیر با حکومت حاضر» را با خود حمل میکنند ،در این جایگاه قرار داده میشوند .برای رفع
این آشفتگی از کجا باید آغاز کرد؟ و اساساً از ادامه این آشفتگی چه کسانی بیشترین بهره را میبرند
و خسران و صدمات برای چه کسانی باقی خواهد ماند؟
فرهاد یزدی ـ  -ملت مفهومی است فراگیر .ملت تمامی تیرهها ،مذهبها و گروههای زبانی را در بر
میگیرد .ملت بنا به سرشت خود که در درازای تاریخ آبدیده شده و همبستگی ملی را ایجاد کرده،
رواداری و چندگرایی را به عنوان اصل پذیرفته است .ملت قدرت خود را منشعب از کل دانسته و نه
از بخشی از آن .این فراگیری و در نظر گرفتن کل ،امکان شکلگیری دولت ـ که ابزار سیاسی اداره
جامعه میباشد ـ را سادهتر فراهم میکند .ملت نیاز به آفرینش دولت داشته و حکومت بدون
مشروعیت از ملت ،پدیدهایست غیرطبیعی که راهی به جز ویرانی و کشتار و بیثباتی ،در پیش ندارد.
حکومتی که بر خاسته از ملت و مشروعیت خود را از آن کسب میکند ،در مقایسه با دیگر اشکال
حکومت ،از امکان بالقوه بیشتری برای حفظ حقوق همه ،اعمال قانون ،اجرای عدالت و اتخاذ
سیاستهایی که باالترین دستآورد ،برای بیشترین افراد را تامین کند ،برخوردار است.
تقسیم ملت به بخشهای کوچکتر بر مبنای قوم ،زبان مذهب و یا هرنوع تقسیمبندی دیگر ،برتر
قراردادن بخشی بر دیگر تیرهها میباشد( .)4این ضربة بسیار سنگین بر همبستگی ملی است که
منجر به بیثباتی ،شورش و در موارد شدیدتر ،به جنگ داخلی خواهد شد .پس از پایان جنگ سرد در
جهان ،جنگهای داخلی سیاسی جای خود را به جنگهای داخلی قومی و مذهبی دادهاند .از دهه 91
سده پیشین تا کنون ،بیشترین جنگهای در آسیا ،آفریقا و حتا اروپا براین پایه بوده است .در
همسایگی ایران ،در افغانستان و عراق جنگ داخلی قومی و مذهبی سالهاست که ادامه دارد و پایان
آن در دیدرس نیست .در افغانستان ،هیچگاه «دولت» وجود نداشته و در عراق مشگل به توان از
«ملت» عراق صحبت کرد .با این حال به نفع همة تیرههاست اگر یکپارچگی سرزمینی در هر دو
واحد سیاسی حفظ شود .در پاکستان ،رقابتهای قومی با یکدیگر و با دولت مرکزی همراه با وضع
خراب اقتصادی که به سود تندروهای مذهبی تمام شده ،آن سرزمین را به سوی بیثباتی ،چندپاره
شدن ،شورش و جنگ داخلی در ابعاد بسیار گستردهتر از افغانستان ،میراند .کمی دورتر ،در کشمیر
جنگ مذهبی که به دیگر نقاط هندوستان سرایت کرده ،توسعه اقتصادی ـ اجتماعی را با مشگل
جدی روبرو کرده است .در جنوب هندوستان ،در سیراالنکا ،سالهاست که جنگ داخلی ادامه دارد.
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آرامش در چچنستان ،بسته به توان دولت مرکزی در مسکو دارد و با یک بحران میتواند دوباره با
شدت به آتش کشیده شود.
این سیاهه در خاورمیانه ،در آفریقا (سودان ،سومالی ،کنگو ،روندا و )...با نسل کشی و پاکسازی قومی
همچنان ادامه دارد .در اروپا ،در حالی که اتحادیه اروپا توانست به اتحاد قابل مالحظة سیاسی و
اقتصادی دست یابد و جنگ را به پدیدهای که در تاریخ باید آن را جستجو کرد ،تبدیل کند ،در واحد
سیاسی که با زور به نام یوگسالوی به وجود آمده بود دست به نسل کشی و پاکسازی قومی در ابعاد
آفریقا زدند.
آیا ما خواستار چنین وضعیتی در ایران هستیم؟ در این سرزمین ،در درازای هزاران سال «ملت
ایران» ریشه دوانده است« .همبستگی ملی» ما ،بیش از هرسالح دیگر ،تضمین کننده موجودیت ما
و سد پرتوانی در راه بدل شدن این کشور به شرایط به مشابه در بالکان است .این سرمایه را باید با
تمام توان حفظ کرد و بر استواری هرچه بیشتر آن کوشید .دیکتاتوری ،بخش بخش کردن ملت،
تبعیض قومی ،مذهبی و زبانی ،همه و همه به این همبستگی آسیب میرسانند .چه نظام اسالمی و
چه گروههای خواستار دولت جداگانه و چه گروههایی که برای حل مساله ایران دست به دامن
مداخلة نظامی خارجی میگردنند ،همگی آسیب رسانان بر «ملت ایران» که نسلهای آینده را نیز در
بر میگیرد ،هستند .ایران ضعیف و بخش شده به چند ایرانستان ،تنها در راه منافع قدرتهای
کوچک و بزرگ خارجی و منافع حقیر همدستان به اصطالح «ایرانی» آنان میباشد(.)5
امکان ایجاد حکومتهایی که دارای مشروعیت در میان ملت نیستند ،همیشه وجود داشته و دارد .در
این مورد حکومتهایی که بر اثر تقسیم کشور به چند بخش ایجاد شدهاند ،حتا بیشتر آسیب پذیرند.
نخستین اقدام چنین حکومتهایی پاکسازی تیرههای دیگر و یا مخالفین وضعیت به وجود آمده،
انشعاب و تقسیم به شاخههای کوچکتر قومی ـ مذهبی و جنگ بر سر تقسیم زری که دزیدهاند
خواهد بود .چون در شرایط بیثباتی و براثر شورش و یا جنگ داخلی به قدرت رسیدهاند ،همة
وعدههایی که برای اجرای دمکراسی دادهاند ،از یاد خواهد رفت .در آن هنگام از دید آنان دفاع از
«امنیت ملی» ،به اولویت نخست تبدیل خواهد شد و سرکوب مخالفان زیر این شعار با درنده خویی
دنبال خواهد شد .از نگاه جهانی ،تا جایی که منافع هر کشور خارجی ایجاب کند آن را به رسمیت
میشناسند .آمریکا ،برای مخالفت با ویتنام شمالی ،حکومت پلپت را که بیش از  81درصد جمعیت
کامبوج را از میان برداشت ،به رسمیت شناخت .روسیه ،با رساندن اسلحه و کمک مالی ،به صربها
از کشتار در بوسنی حمایت کرد.
راه ایران روشن است .ایران یکپارچه همراه با مردمساالری استوار در سایة هبستگی ملی تاریخی،
تنها راهی است که پایههای الزم برای زنده ماندن و رشد در منطقهای که به نظر میرسد هر روزه با
چالشهای بسیار جدیتری روبرو خواهد شد ،را میتواند فراهم نماید.
ــ هدفهائی چون امنیت و ثبات در بلندمدت به همبستگی ملی و توان اقتصادی یک کشور وابسته
است و این دو در بهترین صورت و با باالترین بازدهی از طریق مشارکت همگانی آحاد و بخشهای
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مختلف ملت قابل دسترسی هستند .از طریق سهیم بودن و احساس سهم داشتن است که احساس
از آن خود بودن بوجود میآید و به تقویت احساس همبستگی میانجامد.
در این پروسه بغرنجیهائی وجود دارد که به نظر میرسد ما را در فهم کل پروسه دچار مشکل کرده
و موجب پراکندگی و تعارضات نظری شدیدی شده است :مشکل تنظیم رابطه و برقراری توازن و
همسوئی میان انگیزههای فردی و سود شخصی و منافع گروهی و جمعی بخشهای مختلف ملت از
یکسو و منافع ملی از سوی دیگر .به ویژه موضوع مطالبات تیرهها و تبارهای قومی ،زبانی و مذهبی
ـ صرف نظر از اینکه چه کسانی ،رژیم با سیاستهای تبعیضآمیز و روشهای سرکوبگرانه خود و یا
سیاستهای گروهها و سازمانهای قومگرا و جدائیطلبان همراه با برخی سیاستهای خارجی ،به
این مشکل دامن میزنند ـ به یکی از مسائل پیچیده کشورمان بدل شده است .لطفاً بفرمائید در
کشوری که به احساس همبستگی و ملت بودنش ضربات و صدمات شدیدی وارد آمده و تجربههای
گسترده و آگاهانة ـ با تکیه بر این آگاهی ـ چندانی هم در حوزه مشارکت همگانی ندارد ،چگونه
میتوان تفهیم کرد که هم منافع و مطالبات فردی و هم منافع و مطالبات بخشهای مختلف ملت،
در باالترین درجه در حفظ روحیه همبستگی ملی و فداکاری در راه اهداف ملی تأمین خواهد شد؟ در
زیر سایه صدمات شدید به حقوق فردی و مطالبات قومی ،گروههائی به این نظر رسیدهاند که منافع
گروهی آنها بصورت جداگانه بهتر تأمین میشود ،همانگونه که نفعپرستی فردی مبتذل گریبان
جامعه ما را گرفته است و کم نیستند کسانی که به باال رفتن از روی الشه دیگران خو کردهاند.
فرهاد یزدی ـ مطالبات فردی در خالء تامین نمیشوند .برای برآوردن نیازها و مطالبات فردی،
انسانها از سالهای بسیار دور به دور یکدیگر گرد آمده و اجتماع را تشکیل دادهاند .اجتماعهای
گوناگون ،در سالهای بسیار برای پدافند در برابر طبیعت و دیگر گروههای رقیب ،دست به ایجاد
یگانهای بزرگتر زدهاند .آنان دریافتند که زنده ماندن ،تامین منافع فردی و منافع گروههای
کوچکتر ،تنها در گرو پاسداری از منافع همگان ممکن میباشد .توانایی آن یگان ،از جمع
تواناییهای فردی و گروهی فزونی گرفت .آنانی که به چنین درکی دست یافتند ،به عنوان ملت زنده
ماندند .ملتها ،بسته به استواری و یا ضعف پایههای همبستگی ملی ،در درازمدت دوران فراز و فرود
را گذراندند .آنانی که نتوانستند به چنین درکی دست یابند ،راهی به جز نابودی نداشتند .جهان ،با
تمام تجربة تاریخی که انباشته و دستآوردهایی که در تضمین حقوق فردی ،دانش ،هنر ،فلسفه و
وضع قوانین بهدست آورده است ،هنوز بر پایة ملت ـ کشور میچرخد .این قدرتهای بزرگ و جوامع
دارا بودند که بیشترین دستآورد را در این زمینهها داشتند و هنوز هم دارند .این قدرتهای بزرگ
بودند که بر سرنوشت دیگران تاثیر گذار بودند و هنوز هم هستند.
این موقعیت تا به امروز نیز ادامه دارد .تنها تفاوت شتاب رو به افزایش تغییرات است در جهان که
حتا چند سال پیش نیز قابل پیشبینی نبود .پس از جنگ دوم جهانی ،آمریکا و شوروی به دو
ابرقدرت جهان تبدیل شدند .آنان سرنوشت جنگ و صلح در جهان را تا پای نابودی بشر ،در دست
داشتند .بسیاری از کشورهای جهان ،با درجات مختلف ،زیر سلطة مستقیم و یا نفوذ گسترده آنان
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بودند .اروپای غربی ،با تشکیل بازار مشترک در دهه  51و تبدیل آن به اتحادیه اروپا ،به تالشی
برای رسیدن به برابری در برابر شوروی و آمریکا ،دست زد .کشورهای اروپای غربی درک کردند که
با وجود دارا بودن سطح بسیار باالی دانش ،هیچ یک به تنهایی وزنهای در برابر دو ابرقدرت،
نخواهند بود .بعد از فروپاشی شوروی ،آمریکا به یگانه ابر قدرت جهان تبدیل شد .امروز آمریکا و
اتحادیه اروپا دوابر قدرت سیاسی و اقتصادی جهان هستند و چین با سرعت در حال بدل شدن به
سومین ضلع این مثلث ،میباشد .هر چه کشورهای جهان کوچک و پراکنده باشند ،برای ابر قدرتها
سادهتر خواهد بود که نظم سیاسی ـ اقتصادی برگزیده خود را بر جهان حاکم کنند و کشورهای
همسایه بر نفوذ خود بیافزایند .باقی کشورها نیز بنا بر وضعیت سیاسی ،جغرافیایی ،اقتصادی ،نظامی
و اجتماعی خود در جهان و موازنة قدرتها ،مکان خود را در جهان به دست میآورند .هرچه
کوچکتر و پراکندهتر ،آسیب پذیرتر خواهند بود.
تنها وزنة ابر قدرتها نخواهد بود که بر کشورهای کوچکتر سنگینی میکند .افزایش شورش و
بیثباتی و به ویژه تروریسم در سطح بسیار گسترده ،جهان را با چالشهای جدی و نوینی روبرو
کرده است که تجربه زیادی برای مبارزه با آن در کوتاهمدت وجود ندارد .کشورهایی که آمادگی
بیشتری در رویارویی با این چالشها خواهند داشت ،آنانی هستند که از همبستگی ملی باالتری
برخوردار باشند .به سخن دیگر ،منافع فردی ،گروهی ،قومی و ...در گرو منافع ملی باشد.
این همبستگی در سالهای دراز در ایران ریشه گرفته )2(.با ایجاد حکومت اسالمی ،بدون تردید بر
این همبستگی ،آسیبهای زیاد وارد آمده .تنها با برقراری دمکراسی ـ نه بخش بخش کردن ـ است
که میتوان ،احساس مشارکت و سهیم بودن را در میان افراد ،تیرهها ،اقوام و گروههای زبانی ،زنده
نگاه داشت .ایران ،تیرههای ایرانی و تک تک ما ،برای ماندن در جهان ،به استواری این همبستگی
نیاز داریم.
زیرنویسها:
 1ـ در این گفتار دمکراسی و مردمساالری مترادف است با لیبرال دمکراسی.
 8ـ از احتمال درگیری جنگ میان قدرتهای بزرگ پس از پایان جنگ سرد بسیار کاسته شده است.
اما از سوی دیگر در سراسر گیتی از آمریکای جنوبی گرفته تا اروپا ،آفریقا و آسیا ،بر تعداد جنگهای
داخلی و شورشهای مسلحانه افزوده شده .هم اکنون در همسایگی ایران در ترکیه ،عراق،
افغانستان ،پاکستان درگیری مسلحانه به شدت جریان دارد .اگر دولت مرکزی پاکستان ناتوانتر
گردد ،امری که در حال وقوع است ،بر تعداد و شدت درگیریهای مسلحانه ،خون ریزِی ،خرابکاری
و مداخله دیگر نیروهای منطقه و فرا منطقه ،به شدت افزوده خواهد شد.
 3ـ با انتخاب باراک اوباما ،یک گام بزرگ در راه گسترش همبستگی ملی برداشته شد .بخش بزرگی
از جمعیت (کمابیش  18درصد) که مدتها از روند تصمیمگیری بدور بودند ،امروز به باالترین مقام
اجرایی کشور ،وسیلة مردم برگزیده شده است.
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 4ـ این امر میتواند ابعاد بسیار وحشتناکی تا از میان بردن کامل تیرههای دیگر ،را همراه آورد .اگر
در عراق دوران صدام ،رووندا و یا بوسنی ابعاد نسل کشی نتوانست به اندازه آلمان نازی برسد ،بر اثر
کمبود خواست آنان برای پاکسازی نبود ،بلکه کمبود انضباط سیستامتیک ،پخش سریع اخبار در
جهان و مداخله نیروهای خارجی عامل موثر بودند.
 5ـ حتا حکومت بیثبات جمهوری اسالمی ،امروز که شوروی به پانزده جمهوری تقسیم شده ،برای
مداخله در روسیه از توان بیشتری برخوردار است تا در با ثباتترین دوران حکومت پهلوی.
 2ـ جنگ هشت ساله با عراق ،به طور آشکار این همبستگی را نشان داد.
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فصل پنجم :جایگاه مصالح ملی در فرایافت استقالل و جهانگرایی

جهانی شدن و جایگاه ما در جهان
دکتر حسن منصور
تیر 1321
ــ جناب آقای دکتر منصور؛ امروز شما در کمتر نقطهای از جهان ـ بویژه در دنیای غرب و
کشورهائی که عمدتاً میزبان ایرانیان «تبعیدی» و «مهاجر» هستند ـ در جریان گفتگوئی در
خصوص وضعیت اقتصادی ،علمی ،ارتباطی جهان ،فرهنگ و حقوق ملتها قرار میگیرید که در
آنها یکی از پایههای اصلی بحثها مسئله «جهانی شدن» نباشد« .تالش» گفتگوی خود را با شما
در این زمینه با نقل گفتهای از پرفسور استیگلیتز آغاز میکند .وی در خصوص جریان «جهانی
شدن» معتقد است:
«ما قادر نیستیم گردش چرخ جهانی شدن را متوقف سازیم یا آن را به عقب بازگردانیم ،امّا پرسش
این است که چگونه میتوان برروی روند جهانی شدن تأثیر گذاشت و چگونه باید آنرا هدایت نمود
که بیشترین نفع آن به بیشترین انسانها برسد».
امّا ما فکر میکنیم پاسخ به این پرسش حیاتی و پراهمیت از سوی هر ملتی و هرکشوری به سهم
خود ،مستلزم پاسخگوئی به پرسشهای متعدد دیگری است که نشان میدهد این ملتها و این
کشورها با کدام ظرفیت و از کدام جایگاه و چگونه قادر به تأثیرگذاری بر پروسة «جهانی شدن»
هستند .لذا ما سعی میکنیم در گفتگوی خود با شما نخست به پرسشها و نکاتی بپردازیم که به
توضیح و روشن شدن چگونگی حضور و جایگاه ایران و ظرفیت تأثیرگذاری آن بر پروسة «جهانی
شدن» ،یاری میرساند.
 1ـ مقدمتاً اگر بخواهیم تعریفی ساده در عین حال و حتیاالمکان جامع از «جهانی شدن» بدهیم،
این تعریف از نظر شما چیست و مهمترین موضوعاتی را که در بر میگیرد کدامند؟
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 8ـ ایران ،کشور ما ،از چه مقطعی در مسیر این «بحث» قرار گرفته است و کدام عرصه از زندگی
اجتماعی ما بیشترین درگیری و اصطکاک را با جریان «جهانی شدن» داشته و نحوة برخورد ما به
این قضیه چگونه است؟
حسن منصور ـ  1ـ جهانی شدن ،یعنی کم رنگ شدن و ناپدیدشدن مرزهای ملّی از فراراه جریان
کاالها ،خدمات ،کار ،سرمایه و تکنولوژی .بدیهی است که این عوامل با هم ارتباط دارند یعنی
کاالی مصنوع ،حامل خدمات ،سرمایه و تکنولوژی نیز هست و بستر حرکت آن هم شبکة درهم
تنیدهای است از بازار بینالمللی ،پول بینالمللی و بانک و بازار پولی بینالمللی .و ابزار آن عبارت
است از شبکة راهها ،ارتباطات ،آنفورماتیک و حمل و نقل (لژیستیک).
این پدیده در نقش خود نه جدید است و نه انتخابی .جدید نیست باین عبارت که ریشههای آن در
نظام «مبادله کاالئی یا سرمایهداری» است که شکل آغازین آن از سده پانزدهم شکل گرفته و در
سیصدسال تالی آن چنان تحولّی در فرهنگ بشری پدید آورده که به سخن برتراند راسل ،تاریخ سه
هزارساله پیش از آن ،به پای آن نمیرسد .آشکار است که سده پانزدهم نیز برپایه جریانهائی شکل
گرفت که از سده سیزدهم آغازیده بودند و عمدة آنها دو جریان رفورماسیون و رنسانس بود ولیکن
جریانهائی نظیر «ادغام» ( )Enclosureیا «قوانین پرچینها» ( ،)the law of Hedgesدر سدههای
چهارده تا شانزدهم ،که مارکس از آنها بعنوان «خلع ید» نام میبرد ،سبب شد که این نظام نو،
فرایند دردناک «انباشت اولیه» را طی کرده و بساط خود را نخست در انگلستان و سپس در سایر
کشورهای اروپائی بگستراند .پس از فراهم آمدن پایههای این تمدن ،برخی از عناصر اساسی آن به
شکوفائی رسید و از عمدهترین آنها پدید آمدن مفهوم «فرد» و حقوق طبیعی و مدنی او بود که در
شاهکار جان الک به اوج فلسفی خود دست یافت .این درهمآمیزی فرد صاحب رأی و آزاد ،در متن
مکانیسم توانای بازار عوامل و بازار کاال ،که به انگیزه سود عمل میکند در مقابله با قدرت
فئودالیسم و کلیسا ،که انسان مقید و منقاد طلب میکرد ،پایان سده شانزدهم و آغاز سده هفدهم به
تولّد ( )Scienceمنجر شد که از سلف خود «معرفت» بصورت کیفی متفاوت بود .در واقع طالیهداران
علم ،چون کپرنیک ،کپلر ،گالیله و سپس نیوتون زبان این تمدن جدید را تنظیم کردند و ثمره آن،
پیوند رشد یابنده تکنولوژی (یا علم کاربسته) و تولید بود که در سدة نوزدهم بصورت انقالب صنعتی
بریتانیا را در نوردید و سپس فرانسه و آلمان را فراگرفت .این نظام ،برای نخستینبار در تاریخ،
متروپلها پدید آورد (شهرهائی نظیر لندن ،پاریس ،برلین) ،شبکه راهها ایجاد کرد؛ شبکه پستی
آفرید؛ خطوط دریائی را پی افکند؛ پول را منطقهای و سپس جهانی کرد یا بازارهای محلّی را بصورت
ملّی در آورد؛ در آن واحد؛ بازارهای منطقهای و جهانی را پی ریخت .گسترش فرامرزی در دورن این
نظام از موتور توانمندی برخوردار است و نهایت آن ادغام در سطح جهانی است.
امّا انتخابی نیست ،یعنی سخن بر سر این نیست که جهانی بشویم یا نشویم ،چون از جهانی شدن
گزیری نیست .بلکه سخن برسر چگونگی ورود و سیر در جهانی شدن است چون اگر آگاهانه و با
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استراتژی سنجیدهای به این جریان بپیوندیم سود خواهیم برد ولی اگر جهانی شدن برما عارض شود
به درماندگان زمین بدل خواهیم شد.
 8ـ ضرورت جهانی شدن به دو زبان به ایران «ابالغ» شده است به زبان نظامی و به زبان کاالئی.
زبان نظامی ،شکست عباس میرزای قاجار بود از سپاه روس ،که نشان داد علیرغم فداکاری و
جانفشانی و قربانی دادنها ،تکنیک مدرن پیروزمند از آب در میآید .جای تأسف است که ما این
آزموده را بار دیگر با شعارهای سرشار از بیخبری آقای خمینی ،که صال در داده بود «خون برشمشیر
پیروز است» ،در جنگ با عراق ،به قیمت بسیار گزافی آزمودیم .امّا زبان دوّم ،زبان کاالئی بود که با
حرکت مقاومت ناپذیر خود ،یکی پس از دیگری ،بازارها را گشود ،در عادات و خلقیات رخنه کرد و
مناسبات اجتماعی را دگرگون نمود زیرا کاال تبلور یک سلسله روابط در حوزه کار و تولید ،و حامل
تکنولوژی و ملزومات پایهای آن نیز هست .و بدینگونه بود که قند و شکر و چای به بازار ایران وارد
شد ،نفتای انگلیس ،زغال و هیزم را پس راند و منسوجات کارخانهای انگلیس ،در برابر تولیدات
مانوفاکتوری ایران قد برافراشت .پیام نخستین این ابالغ که بزبان نظامی منتقل شده بود در امیرکبیر
و مشیرالّدوله بصورت پذیرش برتری فنّی تمدن غرب و ضرورت تقلید و اقتباس از آن درآمد .ایجاد
مدرسه دارالفنون ،اعزام نظامیان ایران به بلژیک ،آوردن مستشار مالی آمریکائی به ایران همه
نمودهائی از این درک و اعترافاند .لیکن تجربةگرانی الزم بود تا معلوم شود که تقلید از «نقش
ایوان» در شرایطی که «پای بست خانه ویران است» راهحل درست و اساسی نیست .پاسخ تاریخ
ایران به این دریافت ،نهضت مشروطه بود که بصورتی مبهم و ناقص ،قلب مسئله را هدف قرار
میدهد :برچیدن استبداد ،ایجاد قانون و عدالتخانه .ولی چون مخالفت با استبداد لزوماً بمعنی درک
آزادی نیست؛ چون قانون ناشی از فقه با قانون برخاسته از اراده انسان آزاد تفاوت ماهوی دارد؛ و
چون عدالتخانه مجری قانون فقه با دادگاه مدرن بیارتباط است ،همانگونه که میدانیم مشروطیت
به تعطیل کشیده شد و امّا کشاکش کاالئی ،بدون وقفه ادامه یافت و در نهایت ،ایران را در مدار
کشورهای توسعه نیافته نشاند .واکنش ایران در قبال این تکانهها ،چندگانه بود و در واقع یک جریان
«آزمایش و خطا» را ترسیم میکند:
موج نخست از سوی جریانهائی عرضه میشود که به اقتباس و تقلید تکنولوژی معتقدند .این موج،
در مقابله با سُنت و استبداد به شکست کشانده میشود .جریان دیگر برآن است که «باید از درون و
بیرون فرنگی شد» .این پیام نیز علیرغم «رادیکال» جلوه کردن آن ،از دریافت بغرنجیهای
«امروزین شدن» و بویژه ارتباط «سُنت و مدرنیته» بدور است و راهحل عملی پیش پا نمینهد .موج
سوّم که با پشتوانه سُنت و دین وارد عرصه میشود برآنست که دین و اخالق و سُنت و نظام خانواده
ما ،بهترین ممکن است و تنها چیزی که الزم داریم انتخاب «جنبههای خوب» تمدن غربی و اخذ
آنها و رد «جنبههای منفی» آنست .جالب است که این فهم از تمدن غربی ،لزوماً درک دینی
نیست ،چون در زبان اقبال الهوری ،رنگ فلسفی میگیرد ،و در زبان اندیشهگران «آنچه خود
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داشت» و «آسیا در برابر غرب» صبغه جامعهشناسانه دارد .ولی پیام همان است و جالب اینکه در
همه اینها ،تشخیص دهندة این «خوب و بد» همان فرهنگ شکست خورده و واپسمانده سُنتی
است .ضعف این طرز فکر ،مخالفت اساسی آن با جوهر تمدن مدرن دنیا ،یعنی فرد آزاد صاحب
حقوق طبیعی و مدنی است که اندیشه آزاد با نشأت از او به درخت تناور علم مدرن فراروئیده ،و این
علم مدرن ،در کاربست تکنولوژیک ،طرحی نو در جهان در انداخته است.
ــ واقعیت این است که فارغ از هرگونه کمبود و کاستی و بیتوجه بدانکه مناسبات ساختاری یا
بعبارت دیگر زمینههای فرهنگی ،علمی و تکنولوژیک بطور کامل یا حتی در سطحی از مطلوبیت
نسبی فراهم آمده باشد« ،ابالغ جهانی شدن با زبان کاال» در ایران به راه خود ادامه میدهد .بعبارت
روشنتر؛ بدون آنکه تعادلی برقرار باشد ،اساساً این «مرزهای ملی» ما و کشورهای نظیر ماست که
در مقابل محصوالت کشورهای صنعتی جهان تاب نیاورده و هرروز بیشتر از روز پیش رنگ خود را از
دست میدهند .شما در مقالهای در نشریة مهرگان (شماره  ،8تابستان سال  )8111به ارقام و آمار
هُشدار دهندهای در زمینة جایگاه نازل ایران در مبادالت بینالمللی و سهم ناچیز آن در تولید جهان
اشاره نمودهاید و حال اگر از نقش پراهمیت فروش نفت (یا بقول شما فروش دارائی تجدید ناپذیر)
صرفنظر کنیم ،مسلماً ـ همانگونه که اشاره داشتهاید ـ نزول این جایگاه ابعاد تأسفآورِ گستردهتری
بخود میگیرد.
همة این واقعیتها در عمل بیانگر این است که «جریان کاال ،خدمات ،سرمایه و تکنولوژی» برای
ما حکم جادهای یکطرفه را دارد که از سوی کشورهای صاحب ثروت ،صنعت و قدرت به سمت ما
کشیده شده است .اگر به استناد تاریخ در ابتدای راه «جهانی شدن» این «منسوجات کارخانهای
انگلیس بود که در برابر تولیدات مانوفاکتوری ایران قد برافراشت» ،حال امروز چه امیدی وجود دارد
و یا ما با امیدواری به کدام امکانات مادی و معنوی خود قادر خواهیم شد این معادله را بنفع خود
عادالنهتر ساخته و چگونه میتوانیم از پیوست ناگزیر به پروسة «جهانی شدن» سود بریم؟
حسن منصور ـ برای هرگونه راه جوئی نخست باید شرایط جدید انسان معاصر را درک کرد .مراد من
از شرایط ،بستر مادی و معنوی تکوین ،رشد و بازتولید انسان امروز است .شرایط دنیای مدرن ،چنان
است که انسانی که چشم بجهان میگشاید خود را بردوش ساختارهای مادی و معرفتی انباشته و
بغرنجی مییابد که برای درک کلی آنها نیازمند آموزشهای طوالنی است؛ یک تقسیم کار گسترده
در سطح جهانی شکل گرفته است که مکانیسم آن ،مزایای نسبی ،سطوح تکنولوژیک و بازارهای
اولیگوپولیستی است .انسانی که در متروپلهای آمریکا و اروپا و ژاپن و سایر قطبهای مدرن چشم
باز میکند از امکانات مادی و معنوی فراوان برخوردار است و آنکه در نقاط محروم آفریقا ،آسیا و
آمریکای التین بدنیا میآید با سدها و دشواریهائی روبروست که لزوماً خود او پدید آورنده آنها
نیست .این دو قطب ،که یکی مدرن ،و دیگری غیر مدرن و سُنتی است ،خود را بازتولید میکند و در
این بازتولید ،هم عوامل مادی و هم عوامل معنوی درکارند.
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آنچه در بادی امر ،بنظر انسان جامعه غیر مدرن میآید اینست که جامعه مدرن ،ثروت و قدرت و فن
دارد .اذعان به این پدیده ،به اندکی مشاهده نیازمند است و به تحلیل ژرف احتیاج ندارد .ولی مهم
است که این برتری سه گانه را چگونه تبیین میکنند .در این تبیین و توضیح است که به دهها
مکتب فکری برمی خوریم که متأسفانه در باز تولید دنیای پس افتاده ،نقش کلیدی بازی میکنند.
پاسخهای ساده و عوام پسند به مسائل بغرنج ،ضمن اینکه «مشتریگیر» است خطرناک و گمراه
کننده هم هست .بدیهی است که تحلیل ثروت ،ما را به دنیای پرچالش علم اقتصاد میکشاند که
ناگزیر از درک عوام بدور است؛ تحلیل قدرت ،ما را به غوامض فلسفه سیاسی میبرد که بهمان
اندازه از ذهن خاماندیش فاصله دارد؛ و تحلیل فن ،ما را به عالم خم اندر خم علم مدرن و کاربستها
و ساختارهای آن هدایت میکند که سنگ پایة آن بردوش انسان آزاد شده و اندیشهگر الک و میل
استوار است و اصالً برای انسانی که آن آزادی و آن حقمندی را تجربه نکرده باشد قابل دریافت
نیست.
تا اینجا سخن از شالودة دنیای مدرن است ولی داستان بدینجا ختم نمیشود .این نظام مدرن ،که از
سده پانزدهم شکل گرفته و تا سدة بیستم به مراحل کمال دست یافته ،در نیمه دوم سدة بیستم،
خصلتهای جدیدی از خود نشان داده است که کیفیت آنرا دگرگون میکنند :بدنبال تحوالت فنی
ناشی از دو جنگ جهانی ،و پدید آمدن شبکهای از ماهوارهها ،که نخست جنبه نظامی داشته و سپس
مورد استفاده سیاسی ،پلیسی و تجاری قرار گرفت؛ و در پی جهشی که در فنون ریاضی برنامهریزی
خطی و غیرخطی و تحلیل دادهها پدید آمد؛ و همچنین در پی تولّد ناوگانهای بزرگ حمل و نقل،
زمینی ،هوائی و دریائی ،مقدمّات یک پرش برای دنیای مدرن مهیّا شد .انقالبی در ارتباطات ،تحلیل
دادهها و حمل و نقل تحقق یافته بود و الزمه وارد عمل شدن این نیروی کالن و بدور از تصوّر،
برخاستن مرزهای ملّی ،جهانی شدن تولید و توزیع ،زایش پول جهانی و مقیاسهای اندازهگیری
جهانشمول ،دنیاگیر شدن نهادهای مالی و پولی و الکترونیک شدن پول بود .تحقق این پدیدهها که
در نیمه دوم سدة بیستم عملی شد .ماهیت جهان مدرن کنونی را تعریف میکند و بستر نضج و
بازتولید انسان مدرن را معیّن میسازد.
با مالحظه این دگرگونیها میشود دید که دنیای مدرن ،با بالهای بلندپرواز جدیدش ،حدّی برای
عروج نمیشناسد و دنیای پادرگل سُنتهای بازدارنده هرروز فاصلههای نجومی با آن میگشاید .با
وجود این ،پیمانهها و سنجههای دنیای مدرن ،نظیر کیلو و متر و ساعت و دالر حتی در ژرفای
سُنتیترین جامعهها و همبودهای انسانی نیز ،گسترش و نفوذ پیدا کرده و باالتر از آن ،این آهنگ
بهرهوری و فنآوری دنیای مدرن است که میزان ارزش تولید ملّی کلیه کشورهای جهان را معیّن
میکند .بسخن دیگر ،هیچ کشوری از پیامدهای تحول بهرهوری در دنیای مدرن برکنار نیست و
جهشهای پیوسته بارآوری تولید در این دنیا ،هرلحظه فاصله ثروت و فقر و قدرت و ضعف را فراختر
میکند.
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در این شرایط دشوار است که هرکشوری باید امکانات خود را واقعبینانه ارزیابی کند ،نقاط قوت و
ضعف خود را بشناسد و با یک استرتژی سنجیده با جریان ناگزیر جهانی شدن همراه شود .این
«گذرگاه عافیت» هر روز تنگتر میشود ولی هنوز امکان ماندن و سربرآوردن ناپدید نشده است.
لیکن هر روز غفلت و کجاندیشی ،راه را طوالنیتر و دشواریها را افزونتر میکند.
ــ تصویری که از مشخصههای جهان مدرن امروز دادید ،نشان میدهد ،به چه میزان امکانات و
سطح برابری ما با این جهان نازل است .و چگونه آهنگ شتابندة «بهرهوری و فنآوری مدرن»،
جامعة سُنتی و در پی آن انسانها را تحت فشار فزاینده و خرد کننده ،قرار داده ،زیرا در ازای زیستن
در حداقل شرایط مطلوب و در خور انسان امروز ،از وی بازدهی هم ارز میطلبد.
اگر بخواهیم در گام نخست ،تنها از ژرفتر شدن شکاف میان جهان سُنتی خود و جهان مدرن
جلوگیری کنیم ،کدام استراتژی و اولویتی را باید در پیش گیریم؟ نقطة ثقل تغییرات را کجا باید قرار
دهیم؟
حسن منصور ـ بله .ساز و کار این شکاف در قلب تمدن مدرن است .این تمدن ،دارای یک نظام
تولیدی بنا شده برتکنولوژی است .هرگامی که تکنولوژی فراتر میرود بهرهوری عوامل تولید را
میافزاید و این در نفس خود ،در شرایط ثابت بودن دیگر عوامل ،موجب میشود که بهای مقدار
ثابتی از تولید ملّی و ثروت ملّی ،روبه نزول گذارد .این جریان ،حتی بدون آنکه رابطه بده و بستانی
میان این دو دنیا برقرار باشد ،فقیرتر شدن نسبی جهان رنجور از بهرهوریهای پائین را سبب
میشود ،تنها در دهة  ،91فاصله اغنیا و خاکنشینان جهان ،ده برابر افزوده شد ،نه باین علت که
فقرا ،فقیرتر شده باشند بلکه عمدتاً از اینرو که شتاب ثروت افزائی ثروتمندان فزونی گرفت و اهرم
این جریان ،تکنولوژی پویاست که در بستر بازارهای شبه انحصاری عمل میکند.
و امّا «نقطه ثقل» کجاست؟ باید امروزین شد و به استاندارهای بهرهوری جهانی دست یافت و
سپس با درک مزایای نسبی خود ،جای خود را در تقسیم کار بینالمللی گشود .تفسیر این بیان ،همة
داستانی است که در بحثهای توسعه ،رشد ،تجدّد ،مدرنیسم و مدرنیته« ،شنیدیم و خواندهایم» .ولی
بجای گم شدن در گرد و خاک «جنگ هفتاد و دو ملت» ،جان کالم این است که باید مدرن شد.
راه دیگری جز نابودی وجود ندارد .ولی این حکم کلی باید شکافته شود :مدرن شدن ،مترادف است
با فنآوری در تولید ،در توزیع ،در مخابرات و ارتباطات ،در حمل و نقل در بازاریابی و مبادالت .ولی
فنآوری یعنی کاربرد اندیشه علمی؛ و اندیشة علمی یعنی اندیشة سنجیده و روشمند انسان آزاد.
طرفه اینست که در همین یک جمله مرکب ،بخش اوّل یعنی اخذ و اقتباس فنآوری مورد قبول عام
دارد و باستثنای فرقههای کامالً استثنائی ،حتی اغلب تاریکاندیشان جهان معتقدند که باید به
باالترین فنون مجهز شد .نمونه طالبان را بگیرید که تا کدام حدّ به تکنولوژی مجهز بودند! ولی در
بخش دوّم ،یعنی «علماندیشی» مشکالت بروز میکند :ذهن کهنه مایل است سوار جت بشود،
سایت اینترنت داشته باشد ولی در اندیشه نسبت به انسان ،جهان ،پایبند سُنت اَبائی باقی بماند.
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ایران امروز را ببینید و تعالیم شبانهروزی رادیو ـ تلویزیون و نشریات رسمی و کتابهای نظام را
زیرنظر بگیرید تا مالحظه کنید که چگونه برای اخذ تکنولوژی ،حتی با «شیطان رجیم» عقد الفت
بسته میشود ولی در همان حال ،علماندیشی ممنوع است و اندیشههای علمی ،تنها در حدّ فنون
کاربردی مورد استقبال هستند؛ ولیکن بخش سوم این جمله ،که قلب تپنده تمدن مدرن است یعنی
«اندیشه سنجیده و روشمند انسان آزاد» هیچ وجه مشترکی با سُنتی که انسان را عبد و عبید
میطلبد ندارد.
تاریخ صد و پنجاه سال کشورهای اسالمی و از جمله ایران ،گواه افت و خیزهای دردناکی است که
در دریافت جوهر تمدن جدید داشتهاند :مصر ،مراکش ،سودان ،پاکستان ،الجزایر ،ترکیه ،عربستان؛
نگاهمان را روی ایران متمرکز کنیم؛ پیام تراژدی چالدران که در سپیده دم تمدن مدرن از زبان
توپهای سلطان سلیم عثمانی به اسماعیل صفوی سُنیتبار سُنی کش ابالغ شده بود ،ناشنیده ماند.
رفتیم در ژرفای پوسیدگی و سلطة محمود و اشرف افغان را تجربه کردیم؛ پا به پای نادر ساختیم و
ویران کردیم و در حضیض قاجار ابالغ دوّم برتری تکنولوژی را ،این بار از زبان روس که از مراحل
کمال یافتهتر این تمدن نشانه داشت دریافتیم .از آن پس دچار تب و تابیم .شبه آگاهی و هذیان
تاریخ ما را فراگرفته و عارف و عامی را گرفتار کرده است .جای شگفتی است :همانطوری که در
تاریخ کشورما ،افالطون بعد از ارسطو ظهور میکند غزالی بر ابنرشد برتری میگیرد ،بهمان نسخ
نیز رنسانس سده پنجم ما که با فارابیها و ابن سیناها پا بمیدان گذاشته بود ،در وزشگاه بادهای
مسموم ایلغار مغول میپژمرد و در خانقاه پناه میجوید و سپس از قرون وسطای سدههای یازدهم و
دوازدهم به ملّا محمدباقر مجلسی شیخاالسالم دربار سلطان حسین صفوی ختم میشود .و درست
بهمین ترتیب است وقتی نویسندههای غربزدگی ،غربت غرب و آسیا در برابر غرب را که در دهة
چهل و پنجاه ظهور کردند با اندیشمندان صدر مشروطیت نظیر میرزاآقاخان ،طالب اوف ،میرزا
فتحعلی آخوندزاده ،میرزا اکبر صابر و بعدها کسروی و آدمیّت به مقایسه میگذاریم! داستان شگفتی
است که جای تحلیل آن اینجا نیست.
در این تاریخ وارونه است که پس از  71سال تجدّد (مدرنیزاسیون) ،به «اُمالقراء» میرسیم و این در
وانفسای جهانی شدن؛ فروریختن دیوار برلین ،دریده شده پرده آهنین و پدیدار شدن جهان «چند
قطبی ـ یک قطبی»! در این وانفساست که باید خود را تعریف کرد و بستر حرکت را شناخت و جای
خود را در زمره انسانهای زنده و سرفراز جهان ،احراز کرد و یا تن به ذلت سپرد .هیچ عذری
پذیرفته نیست .تعلل و هدر کردن لحظات تاریخی ملت و کشور ،زیر هر نامی که انجام پذیرد ،جرم
است .نسلهای آینده ،برما نخواهند بخشید...
با این سوز و گداز است که از استراتژی توسعه سخن میگوئیم و نتیجه یک دهه اندیشه و تحلیل را
تدوین میکنیم تا گذار از این کابوس سوررئالیستی به دنیای انسانی میسر شود.
ــ مطابق این گفتار ،ما با تعبیر جدیدی از فقر کشورهای توسعه نیافته مواجه میشویم که تعبیری
مقایسهای است و در مقیاس جهانی تبیین پذیر است .بعبارت دیگر ما هنگامی متوجه توسعه نیافتگی
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و فقر خود شده و میشویم که آشکارا ببینیم ،قدرت عرض اندام و یا برابری با جهان مدرن را نداشته
و از برخورداری و بهرهگیری از بسیاری از نعم مادی و فرهنگی که محصول رشد ،توسعه و ثروت
این کشورهاست ،محرومیم.
بنظر میرسد در ارتباط با چنین دریافتی از وضعیت خود نسبت به جهان مدرن بوده است که در
ایران در هردورهای استراتژیها و سیاستهای اقتصادی ـ اجتماعی مختلفی شکل گرفته و به بوتة
آزمایش گذاشته شدهاند ،از سیاستهای مدرنسازی جامعه به کمک درآمدهای نفتی در دهههای
قبل از انقالب گرفته تا سیاستهای «امساک» و «قناعت» و بالیدن به فقر و استضعاف سالهای
نخست انقالب و تاامروز که شاهد سیاستهای آشفته نه این و نه آن ،هم این و هم آن هستیم.
در اینکه سیاستها و برنامههای سالهای پس از انقالب عمالً عامل تشدید کنندة ایستائی جامعه و
در نتیجه افزایش شکاف و فاصله میان جامعه ما و کشورهای مدرن جهان است ،ما فکر میکنیم به
بحث و گفتگوی چندانی نیاز نباشد ،امّا از سوی دیگر استراتژی «مدرن سازی» جامعه و رشد و
توسعه از طریق برنامهریزیها و سیاستگذاریهای اقتصادی در دهههای قبل از انقالب اسالمی نیز
نتوانست نقش موتور محرکه و آغازگر یک توسعه پایدار را برعهده گیرد .از نظر جنابعالی کاستیها در
این دوره در کجا بود؟
حسن منصور ـ همین طور است .اجازه میخواهم برای روشن ماندن بحث ،نخست دو مقوله را
توضیح داده و سپس به گرانیگاه پرسش شما بپردازم .مقولة نخست ،مفهوم فقر است :این مفهوم،
عام است و مراد از آن کمبود دارائیهاست که در زبان اقتصادی حامالن فایدهمندیاند .و امّا ساز و
کار آن از دورهای به دورهای دیگر متفاوت است .دارائیها ،با عوامل تولید پدید آورده میشوند .و در
دوران مدرن ،یکی از عوامل عمدة تولید ،تکنولوژی است که هم در نیروی کار و هم در سرمایه
مُضمَر و حلول کرده است .و این عامل نه تنها بلحاظ تاریخی در دنیای مدرن ریشه دارد بلکه بلحاظ
روزمره نیز از ساختارهای علمی که در دنیای مدرن ،درونی ولی در دنیای ماقبل مدرن ،بیرونی است،
نشأت میکند .بنابراین ،کشوری با داشتن نیروی کار سالم و توانمند ،و زمین و سرمایه نفتی،
میتواند بعلت عقبماندگی تکنولوژیک به فقر کشانده شود.
مقوله دوّم ،ارتباط دو مفهوم «مدرن» و «جهانی» است .این دو مقوله ،عین هم نیستند ولی با هم در
ارتباطاند :یعنی دنیای مدرن ،پیش از جهانی شدن هم مدرن بود ولی جهانی شدن ،مرحلة کنونی
شکفتگی آن است که البته ساز و کار آن ،از دل «مدرن» برمی خیزد.
و اکنون برمیگردم به تکیهگاه پرسش شما :جهان مدرن برای درک و تعریف خود میتواند به
گذشته ماقبل خود بنگرد و بنابراین ،برای فهم امروز خود لزوماً به دنیای متفاوت غیرمدرن نیازی
ندارد .ولی جهان ماقبل مدرن ،نمیتواند وضعیت امروز خود را با مراجعه به دیروز خود تعریف کند و
نیازمند تعارض (پارادوکس) دنیای مدرن است؛ این بلحاظ مفهومی و معرفتی .پیامد این مسئله چنین
است که تاریخ دنیای ماقبل مدرن ،حتی اگر بدرستی فهمیده شود ،در نفس خود و بدون فهم شرایط
پدید آمده و مستقر شده «مدرن» نمیتواند «چراغ راه آینده» شود .زیرا دنیای ماقبل مدرن ،که
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کشور ما جزئی از آنست ،ضمن اینکه برخی از عناصر هستی مادی و اجتماعی خود را بازتولید
میکند ،از بازتولید شرایط تکوین و حتی شرایط ادامه بقای خود سترون و ناتوان است و ناگزیر تن
میدهد به معیارها ،پیمانهها و دینامیک دنیای مدرن .این حیات دوگانه ،ذهنیّت آنرا در هم میریزد و
«بحران هویت» میآفریند .در این شرایط هذیانگوئی ناشی از بحرانزدگی است که «چون ندیدند
حقیقت ،ره افسانه زدند» .شما به مجموع دریافتی که در صد سال گذشته در ایران ،در مورد فرنگ،
غرب و بویژه آمریکا گفته و نوشته شده نظاره کنید تا معلومتان شود تا چه اندازه از فهم جوهر غرب
بدورند .در همین صد و اند سال گذشته ،کشورهائی پیش چشم ما دوران دگردیسی خود را طی کرده
و از دنیای پیش از مدرن ،به دنیای مدرن وارد شدهاند ،نظیر ژاپن ،سوئد ،نروژ ،دانمارک ،فنالند و
سنگاپور .جالب است که فهم ما از سازوکار این گذار نیز نادرست است؛ مثالً تصور عموم نخبگان
ایران در مورد ژاپن این است که این کشور «ضمن صنعتی شدن ،سُنتهای خود را حفظ کرد» .در
حالی که اصالً چنین نیست .ژاپن ،اکثر سُنتهای خود را که با ملزومات توسعه و علماندیشی مغایر
بود تغییر داد و آموزش و پرورش خود را بر مِنهَج علم مدرن استوار کرد و با توان عزم و توان برآن
شد که انسان فنّان ،علماندیش و هدفمند پدید آورد .سنگاپور ،برتمام عوامل مخّل توسعه پوزهبند زد
و آنها را در خدمت توسعه «اداره کرد» .در این کشور ،دین و سُنت و عادات و آداب ،همه مشروط و
مقیدند به جا افتادن فکر علمی و آموزش فنی .انسان علماندیش ،فنّان و کنجکاو و پرسشگر ،قلب
تپندة نظام مدرن است و بدون فراهم آمدن جوالنگاه آزاد برای این انسان و بسترهای شکوفائی او،
سخن از مدرن شدن ،بیهودهگوئی است.
و امّا رویکرد ایران به پدیده مدرن شدن ،امروزین شدن ،توسعه ،جهانی شدن و یا هرنام دیگری که
برآن بپسندیم ،ادوار متفاوتی را گذارنده و این در شرایطی است که الزامات دنیای مدرن نیز بنوبة
خود در حال دگرگونی بودهاند .بررسی این امر ،در این مختصر نخواهد گنجید ولی میتوان نکات
عمدة آنرا عنوان کرد؛ پس از جرقه زدنهای امیرکبیر و مشیرالدوله ،ایران نخستینبار در اندیشههای
صدر مشروطیت است که بخود میاندیشد و از مالحظه وضعیت خود دچار هراس میشود .ولی
نخستین عزم تغییر بصورت سیستماتیک که میتوان از آن به «سیاست صنعتی شدن» تعریف کرد
در دوران پنجاه و هفت ساله پهلوی است .ولی این عزم نیز پا در گِل عوامل بازدارندة سُنتی و
تاریخی ،ادامه همان بینشی است که مدرن شدن را با صنعتی شدن مترادف میشمارد و در نتیجه
ضمن تالش برای اخذ صنعت ،آزادی گریز است .قصّهپردازی در باب ضرورت دیکتاتوری بخاطر
توسعه میدان فراخی دارد ولی همین تاریخ معاصر ایران حاکی از آفتهای گران استبداد و
دیکتاتوری بحال توسعه است .تالش بیست ساله رضاشاه برای صنعتی کردن کشور ،نیروی
اجتماعی و فکری الزم را فراهم نیاورد که که پس از سقوط او از تسلط ارتجاع و قدرتیابی آن
جلوگیری کند .و صنعتی شدن سالهای  41و  ،51که پشتگرمی اصالحات ارضی ،ساختارهای
صنعتی را بطور جدّی متحول کرده بود ،مانع از آن نشد که در فضای محدود آفریده دیکتاتوری و در
غیاب اندیشهورزان تناور ،زمینة رشد اندیشههای کهنهگرا فراهم آید و به وضع کنونی بینجامد.
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سخن از «توسعه پایدار» هنگامی بمورد است که عوامل توسعه ،درونی شوند و جریان توسعه بتواند
خودش را تغذیه و باز تولید کند .حضور نفت ،بعنوان یک عامل بالقوه از اهمیت جدّی برخوردار است
ولی سخن دقیقاً بر سر اینست که نفت باید برمبنای یک اندیشة سنجیده ،وسیله درونی کردن
عوامل توسعه قرار گیرد .مانع اجرای این هدف در دوران پهلوی ،امتناع دستگاه سلطنت از رفورم
سیاسی بود و در حال حاضر ،فقدان اندیشه استراتژیک ،فقدان پروژه رفورم ،فقدان عزم سیاسی،
بلبشوی سیاسی ،فساد و تنگنظری نیز به انجماد استبداد افزوده شده است.
ــ جناب آقای دکتر منصور میخواستیم خواهش کنیم ،در مورد نمونههای ژاپن ،نروژ ،سوئد و
سنگاپور یعنی کشورهائی که گذر خود را از جهان «پیشمدرن» به جهان «مدرن» موفقیتآمیز
انجام دادهاند ،توضیح بیشتری دهید .برای روشنتر شدن مقصود ما از این پرسش الزم است توضیح
دهیم؛ بدین عبارت که نه تنها بسیاری از روشنفکران ایران ،بلکه روشنفکران بسیاری از کشورهای
توسعه نیافته جهان سوّم ،ریشه مشکالت ،فقر و عقبماندگی خود را اساساً در عوامل بیرونی یعنی
وجود مناسبات «استعماری» و «استثماری» تحمیلی از سوی جهان غرب و کشورهای صنعتی
جستجو نموده و دهههاست معتقدند ،غارتِ «ثروت» و «دارائیها» (منابع طبیعی) و اِعمال نفوذ و
دخالتهای سیاسی ،اقتصادی و نظامی بمنظور تأمین منافع «استعماری غرب» همواره فاکتور اصلی
عدم رشد و عدم توسعه در این کشورها بوده است .و امروز نیز طرفداران چنین نظریههائی با استناد
تاریخی به کلنیالیسم و امپریالیسم به مخالفت با پروسه «جهانی شدن» برخاسته و معتقدند این
پدیده اشکال جدید همان مناسبات غیرعادالنه میان «جهان مدرن» و کشورهای جهان سوّم بوده و
از آن تنها جهان غرب ،جهان صنعتی و کشورهای سرمایهداری امپریالیستی و در رأس آنها آمریکا
بهره خواهند برد.
صرف نظر از منافع ایدئولوژیک ـ سیاسی که پشت این گونه استداللها و مخالفتها نهفته است ،امّا
با توجه به پایگاه گستردهای که چنین دیدگاههائی در میان ملتهای جهان سوّم مییابند ،باید اذعان
داشت که این امر بیانگر نوعی بیاعتمادی و سوءظنی است که از سوی این ملتها نسبت به دنیای
مدرن و ارزشهای آن ابراز شده و همواره زمینهساز و مقوّم نیروی مقاومت و مخالفت گسترده
تودهای در برابر تغییرات و تحوالت مناسبات اجتماعی درونی این کشورها با سمت و سوی مدرنیته
بوده است.
آیا در نمونههائی که مثال آوردید کشورهائی نظیر ژاپن ،سنگاپور و ...اساساً فاقد تجربه تاریخی منفی
با جهان غرب و ارزشهای جامعه مدرن بودهاند؟ یا اینکه آنها توانستهاند براین بدبینی و سوءظن
غلبه یافته و توجه خود را از دشمنی با عوامل بیرونی به ضرورت تغییرات درونی در جهت تحقق
ارزشهای جامعه مدرن معطوف دارند؟
حسن منصور ـ این پرسش شما ما را میبرد به تأمل در ماهیت فقر ،در سازو کار (مکانیسم) فقر.
بدیگر سخن میخواهیم بدانیم آیا فقر فقرا درونزاد است و ریشه در درون خود این جامعهها دارد و یا
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زادة عوامل از بیرون آمده و عارض شده است ،که از آنها با نامهای استعمار ،امپریالیسم ،هسته و
محور و نظائر آنها سخن رفته است .طرف دیگر سخن ،ثروت و غنای جهان مدرن است و
میخواهیم بدانیم که این ثروت بیکران آمریکا ،ژاپن ،اروپا و دیگر مناطق مدرن ،از سازوکار درونی
آنها برخاسته است و یا نتیجه غارت و چپاول و استعمار آفریقا و برخی از کشورهای آسیائی و
آمریکای التین میباشد!
نگاهی به ارقام ،واقعیت این فقر و غنا را تأئید میکند :امروزه از مجموع قریب به  31تریلیون دالر
( 31ضربدر ده به توان  )18تولید ناخالص جهان ،قریب سه چهارم در  17کشور ایاالت متحده،
اتحادیه اروپا و ژاپن بعمل میآید و نزدیک به یک چهارم در حدود  171ـ  121کشور دیگر جهان.
سهم سرانة هر شهروند اتیوپیائی معادل  111دالر در سال است و سهم شهروند لوگزامبورگ،
 43111دالر درسال .کشورهائی چون برمودا ،سویس ،ژاپن ،نروژ ،ایاالت متحده و اتحادیه اروپا با
سهم سرانهای میان  43111دالر و  88111دالر جزو اغنیای جهاناند و کشورهائی چون بروندی،
کنگو ،لیبریا ،سیرالئون ،نیجریه ،چاد و تانزانیا با سهم سرانهای میان  111تا  871دالر ،جزو
خاکنشینان فقرند .ایران ما با رقمی در حدود  211دالر برای هر شهروند ،یعنی یک شصتم سهم
اغنیا و یک ششم متوسط جهانی ،در طیف نزدیک فقرای جهان جا میگیرد! حال سخن برسر این
است که آیا فقر بروندی و کنگو و سیرالئون و ...از عوامل درونی خود این کشورها نشأت کرده یا
ثمره استعمار و غارت اغنیای جهان است؟
همین سئوال را به ایران برگردانیم؛ آیا فقر امروز ایران ،از عوامل درونی برخاسته و به ساختارهای
خود جامعه و اقتصاد و چگونگی اداره سازوکارهای تعامل یا درهمآمیزی بینالمللی بسته است و یا
ناشی از آنست که مثالً انگلیس نفت ما را برده و آمریکا به کودتای  82مرداد کمک کرده و بنگاه
بیبیسی راه را برای بقدرت رسیدن آقای خمینی هموار کرده است؟ [اشارة من به داستانهائی است
که در افکار عمومی ایرانی جا افتاده است والّا مراد ،تأئید یا تکذیب این فرضیّات نیست].
به بارزترین جنبه عوامل نامبرده تأمل کنیم؛ قرارداد نفت و تلگراف و کلیه معادن (باستثنای طال و
نقره) و غیره و غیره را ناصرالدین شاه قاجار برای بارون ژولیوس رویتر تبعه انگلیس امضا کرد .فقط
کسانی که متن این قرارداد را خوانده باشند میدانند که این شگفتانگیزترین قرارداد تاریخ ایران،
تقریباً تمامی منابع کشور را با یک امضا تقدیم یک تبعه خارجی میکرد! این قرارداد چنان گزافهآمیز
بود که واکنش رقیب بزرگ امپراتوری انگلیس ،یعنی روسیه تزاری را برانگیخت و موجبات بالاثر
شدن آنرا فراهم آورد .شکست این قرارداد امّا نمیتوانست موجب آن شود که اندیشه تسلط بر ایران
از سوی امپراتوری کنار گذاشته شود بلکه این بار با توافق روسیه ،قرارداد وثوقالدوله را به دربار
قاجار قبوالندند که مطابق آن ،ایران به دو منطقه نفوذ تقسیم میشد؛ شمال مال روس ،جنوب مال
انگلیس .امّا ماجرای دارسی و قرارداد او که در سال  1919در میدان مسجد سلیمان به نفت رسید
آغازگر دورانی است که امپراتوری انگلیس میکوشد ایران را فزون بردالئل سابق و استراتژیک،
بخاطر منابع نفتی نیز در انحصار داشته باشد و در نتیجه اوجهائی داریم نظیر ماجرای سقّاخانه حاج
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شیخهادی که طی آن ،دولت فخیمه توانست با یک صحنهپردازی حساب شده ،کاردار جوان و
بیتجربه آمریکا را ،بدست عوام بسیج شده به کشتن دهد و موجبات لغو قرارداد در شرف امضای
سینکلر را فراهم آورد و یا با سترون ساختن طرح شوارنادزه ،پای روس را از منابع «نفتی ایران کوتاه
کند و نهایت این تاریخ چهل ساله اینکه ،امپراتوری بر روی دریائی از نفت» در جنگ دوّم جهانی
پیروز میشود در حالیکه سهم ایران از این منبع خودی فوقالعاده ناچیز است تا حدّی که نفت را در
این دوران نمیتوان از منابع تغذیه کننده رشد ایران منظور کرد .ارقام این ماجرا ،در دوران ملّی شدن
نفت ایران در تریبونهای رسمی ملّی و بینالمللی طرح شد و در رساالت متعدد گفته آمده است و
موضوع سخن ما نیست.
با این مقدمه نسبتاً مطوّل میخواهم بگویم سخن برسر این نیست که انگلیس نفت ایران را به ثَمَن
بَخْس و به یغما برده یا نبرده است بلکه پرسش برسر این است که آیا ثروت انگلیس را میتوان با
استناد به یغمای نفت ایران (و نظایر آنها) توضیح داد یا نه؟ آیا میتوان گفت دلیل اینکه انگلستان
امروز ساالنه  1411میلیارد دالر تولید ملّی دارد و ایران حدود  21تا  111میلیارد ،اینست که چنین
«تاراجی» صورت گرفته است؟ پاسخ این سئوال منفی است .پیشتر متذکر شدم که ،جهان ماقبل
مدرن نمیتواند وضعیت امروز خود را با مراجعه به دیروز خود تعریف کند زیرا وضع کنونی این دنیا،
ادامة از درون جوشیدة تاریخ آن نیست بلکه ادامه عملکرد مفلوج ساز وکارهای درونی تاریخ خودی
در متن شرایطی است که یا بکلی به دنیای مدرن تعلق دارد و یا بدرجات متفاوت از دنیای مدرن
تأثیر پذیرفته است.
دنیای مدرن ،که از سده پانزدهم میالدی آغاز نضج کرد ،در سدة نوزدهم به کمال مکانیسمهای
خود دست یافت :یک نظام جهانی بازار ،با پول جهانی ،ارتباطات جهانی ،نقلیه و ناوگان جهانی ،و
تکنولوژی یکسان ساز جهانی پدید آورد .قلب تپنده آن در مراکز علمی ،فنی ،دانشگاهی،
پژوهشگاهی و تجاری و مالی متروپل مستقر شد .گسترش ،جهانشمولی ،استاندارد سازی ،تمرکز
( )Concentrationو مرکزیت دادن ( )Contralisationدر جان قوانین عملکرد آن مضمر و حلول
کرده است .بدون تردید ،این تمدن جدید نیرومندترین تمدن تاریخ جهان است که بخشهای
اقتصاد ،علم ،فن ،سیاست ،هنر و فرهنگ آن با روابطی منظم و قاعدهمند در یک مجموعه بغرنج و
بهمتنیده بهم ارتباط دارند .با نضج این تمدن ،که پیاپی ،برای تولید ،توزیع ،ارزشگذاری و سنجش
ثروت و فقر پیمانه ضرب میکند و آنرا بزبان جهانی کاال به همه ساکنان کره ارض ابالغ میکند در
حالیکه «ارزش» هر واحد کاال ،تابعی از بهرهوری ناشی از تکنولوژی درون نظام مدرن است،
وضعیت دنیای ماقبل مدرن دگرگون میشود؛ اگر دیروز ،تولید کننده موز میتوانست با همان موز
خود تغذیه کند ،امروز آن موز بوساطت بازاری که ساختار شبه انحصاری دارد با دالری سنجیده
میشود که از سوی فدرال رزرو آمریکا صدور پیدا میکند و قدرت خرید آن تابع بهرهوری نظام
عظیم اقتصاد جهانی ایاالت متحده است و در نتیجه بالقوه در معرض آنست که نتواند تولیدکنندگان
خود را تغذیه کند .همینطور ،ملتی که با نیّت پیوستن به گروه برخورداران جهان دست به انقالب زد
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و سپس براثر توهمات ابتدائی «اندیشهپردازان» و رهبران خود ،در پشت شعار «خودکفائی» به طعن
و لعن «شیاطین شرقی و غربی» گرفتار آمد پس از بیست و چهار سال از «انقالب شکوهمند» شاهد
فقر و مسکنت و دربدری و فحشاء و اعتیاد و زندان و خودکشی است .زیرا برای «فقر مدرن» الزم
نیست کسی شما را بچاپد بلکه کافی است بهرهوری تولید شما سقوط کند؛ مدیریت صنعتی و
اداریتان بدست ناشایستگان از رمق بیفتد و سیاستمداران و رهبری کنندگان شما ،بهر تقدیر ،راه از
چاه نشناسند و منافع ملّی را ارج ننهند و ملّت را در سراشیب فقر و فاقه بتازانند.
با این توضیح برگردم به اشارات شما به ژاپن و سنگاپور و نظائر اینها .بدون تردید هرکدام از
نمونهها سزاوار کندوکاوند .دانشجویانی که در دورههای اقتصاد رشد و توسعه با من کار کردهاند روی
دهها کشور تمرکز کرده و رسالهها و مقاالتی عرضه نمودهاند در باب مثالً ماهیت فقر معاصر در
افریقا ،یا مکانیسمهای توسعه در ژاپن و سنگاپور و اسکاندیناوی .تبدیل سازمان تولید و توزیع
فئودالی زایباتسو ( )Zaibatsuدر ژاپن به سازمان مدرن  Keiretsuکه در کنار سایر نهادها ،پدید
آورنده نظم نوین ژاپن است در این مختصر نمیگنجد؛ همینطور نگاه به تاریخ  37ساله سنگاپور ،که
داستان گذار از فقر است به غنا ،از سُنت است به مدرنیته ،از ذلت است به عزّت؛ سزاوار یک نوشته
تحلیلی است .لیکن باشاراتی عرض کنم که آقای «لی خوان یو» [ ]Li Xuan Yuرهبر سنگاپور را
میتوان بلحاظ موقعیتی که احراز کرد با آقای خمینی خودمان مقایسه کنیم با این تفاوت که این
مرد ،جان دنیای مدرن را درک کرده و عزم دارد مردم خود را بدان برساند؛ پیرامونیان او را متفکران،
روشنبینان ،اصحاب علم و فن و سیاستمداران درستکار تشکیل میدهند ولیکن آقای خمینی ما در
دنیائی زندگی میکند که درکی از دنیای مدرن در آن وجود ندارد و در نتیجه همه هَمّ ایشان
مصروف طعن و صبّ (ناسزاگوئی) به عوارض دنیای مدرن میشود و در نتیجه توانهای تاریخی
یک ملت ،در یکی از بحرانیترین دورههای تاریخ جهان بهدر میرود.
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فصل پنجم :جایگاه مصالح ملی در فرایافت استقالل و جهانگرایی

یازدهم سپتامبر؛ انفجار یأس و ترس و نفرت
(جهانی شدن و جایگاه ما در جهان)
دکتر حسن منصور
شهریور 1321
ــ اگر اجازه دهید بازگردیم به توضیح کوتاهی در نخستین پرسش تالش! در آنجا گفته شد؛
«تأثیرگذاری بر روی پروسة جهانی شدن (یا به عبارت صحیحتر ـ آنگونه که شما گفتهاید ـ پیوستن
به این جریان با استراتژی سنجیده به منظور سود بردن) قبل از هر چیز مستلزم پاسخگوئی به
پرسشهائی است که نشان میدهند کشورها و ملتها با کدام ظرفیت ،از کدام جایگاه و چگونه قادر
به تأثیرگذاری (پیوستن) به جریان «جهانی شدن» هستند.
با استناد به گفتههای شما و به نظر ما ،نوعی نگرش و فرهنگی همسو و متناسب با این «جریان»
نیز از اهمیت بسزائی برخوردار است .امّا چنین بنظر میرسد که بیشترین و سرسختانهترین ستیز با
جریان «جهانی شدن» از سوی کشورهای اسالمی صورت میگیرد که ما یکی از آنها بشمار
میآئیم .محور این مقاومت و ستیز بر پایة حفظ هویت و فرهنگ اسالمی نهاده شده است .آیا
عقبماندگی و ناتوانی ما ریشه در دین و ایمانمان دارد یا اینکه این جدالِ «فرهنگی» و «هویتی»
در اصل ستیزی است برای «ابراز وجود» که در پس پردة دین و ایمانمان براه انداختهایم تا هم
پوششی بر روی ناتوانیمان و هم مرهمی بر «غرور زخم خوردةمان» باشد؟
دکترمنصور ـ آری اگر موتور جهانی شدن را فنورزی و بهرهوری فزاینده و رقابتی استوار بر
تکنولوژی تپنده و پویا بدانیم ،پشت سر آن یک فرهنگ علممدار حضور دارد که تقریباً همه عوامل
را در خدمت بهرهوری بسیج میکند .البته ،حضور و غلبة فرهنگ علممدار را لزوماً نباید باین معنی
فهمید که عناصر فرهنگی غیرعلمی یکسره از میان برخاسته باشد بلکه این حکم بدان معنی است
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که هرکدام از آن عناصر ،در حوزه محدود خود عمل میکند و خرافه و پندار و تعصّب در امور اساسی
نظیر حقوق انسانها ،فعالیت تولید و توزیع و آموزش و اکتشاف دخالت نمیورزد .ضامن این استقالل
نیز ،استقرار یک نظام نهادی شده است که با الزامات علماندیشی همسوئی دارد و راه را
برفزونجوئیهای فکر دینی و باورهای نوع دیگر میبندد .قلب تپنده جامعه مدرن ،فرد آزاد و
اندیشهورز است و نه انسان مقلّد ،و قانون نیز از حرمت اندیشه و بیان و انتشار آن حراست میکند.
بدیگر سخن ،فرد آزاد ،مستقل و اندیشهگر فارغ از خوف و اجبار و تهدید ،جانمایه نظام مدرن است و
الجرم چنین نظامی ،بیان سیاسی خود را در دموکراسی باز مییابد .استمرار حضور این انسان منفرد،
با قوام و دوام نهادهای رشد یافته یک جامعه مدنی زنده و چاالک مالزمه دارد و به نیّات حسنه این
و یا آن متکی نیست .بدین ترتیب اگر از شرایط پیوستن هوشیارانه به جریان خروشان جهانی شدن
سخن بگوئیم در درجة نخست باید از ضرورت یک نظم نهادی حقوقی ،سیاسی و اقتصادی سخن
بمیان آوریم که با الزامات اساسی جهانی شدن همسو و همخوان است .در چنین حالتی ،نهاد آموزش
و پرورش ،به پرورش انسانهای مستقل ،صاحب اراده و حائز احترام به خود و دیگری میپردازد که
در عین حال ،علماندیش و فنّان است و از خرافه و پنداربافی و تعصبورزی مبرّی است؛ نهاد قانون،
که خود ثمرة عقل جمعی است ،در همه شرایط و بدون استثناء از حقوق طبیعی و مدنی این انسان
حمایت میکند؛ نهاد بازار ،بمثابه مکانیسم و بستر رقابت ،مقایسه و انتخاب ،به تخصیص بهینه
(اُپتیمال) منابع تولید میپردازد و قانون بعنوان مکانیسم مکمّل ،از رانت آفرینیهای ناشی از ساختار
انحصاری جلو میگیرد در حالیکه نهاد مالیات نیز از طریق توزیع ثانوی به برقراری هماهنگی مدد
میرساند؛ نهاد دولت ،بعنوان بسترساز و استراتژ توسعه ،میدان ابتکار و مسئولیت را میگشاید و
فعالیت اقتصادی را به عهده مردم مینهد و خود بعنوان تجلی ارادة جمعی ،در خدمت توسعه و مدرن
شدن قرار میگیرد .بدون پدید آوردن و استوار کردن یک چنین مجموعه نهادی ()institutional
بموازات و پیشاپیش پیوستن به جریان جهانی شدن ،جامعه دستخوش تالطم ویرانگر جهانی شدن
قرار خواهد گرفت و جز زیان و بیثباتی ثمری نخواهد برد .علّت اینکه ،بحران مالی سالهای اخیر،
اندونزی را از پا در انداخت ،مالزی را به آستانه سقوط برد ولی از بیخ گوش سنگاپور رد شد ،همین
حضور یک نظم نهادی ترقیجوی و استوار در جامعه سنگاپور است.
و امّا وقتی از هویت فرهنگی و اسالم سخن میگوئیم باید به نکاتی دقیق شد :نخست اینکه بجای
سخن گفتن از مفهوم «اسالم» که مجرد و آکادمیک است باید از مسلمانان سخن بمیان آورد تا
معلوم شود که علیرغم انتساب اینهمه فِرَق و نِحَل به این دین ،که کتاب واحد آن هم قرآن است،
نمیتوان از اینهمانی و حتی شباهت اینان سخن گفت :مسلمان عربستان سعودی با مسلمان
مالزیائی وجه مشترک زیادی ندارد ،همانطوری که مسلمان بنگالدشی به مسلمان ایرانی کم
شباهت است و البته بقول قرآن« ،کل حزبٌ بمالدیهم فرحون» (هر گروهی به آنچه که دارد میبالد)
و خود را تنها طریق حق و دیگری را باطل میداند .در همین محدودة ایران خودمان ،مگر
خونینترین دعواها میان مدعیان اسالم نبوده است؟ از محمود غزنوی که «انگشت در جهان کرده و
قرمطی میجست» بگیرید و انواع جنبشهای باطنی ،حروفی ،نقطوی ،شیخی ،متشرع ،بابی ،بهائی،
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حیدری و نعمتی ،حزب اللهی و مجاهد و نظایر اینها را نظاره کنید تا موضوع سخنمان دقیقتر
شود .امروز بدیهی است که دریافت آقای خمینی از اسالم با آنچه پدران ما تصور میکردند یکی نبود
واالّ چه ضرورتی بود که بمحض دریافت جواز قدرت از دست مردم ،با همان مردم به سیاق دشمنی
مغلوب رفتار شود و در این هم تردیدی نمیتوان کرد که اگر شخص آقای خمینی ،بجای این همه
کینه و نفرت ،مهر به انسان را تجربه کرده بود ،سرنوشت انقالب نوع دیگری ورق میخورد!
از این تنوعّات که بگذریم یک اصل مشترک باقی میماند و آن اینکه تا کنون هیچ کشور مسلمانی
نتوانسته است مرز عقبماندگی را بسوی ترقی و جهان مدرن عبور کند .ایران پیش از انقالب ،در
آستانه آن متالشی شد ،ترکیه در مرز آن ،به نبرد بود و نبود برخاسته ،الجزیره در خیزش خود
شکست خورد ،اندونزی از پا درآمد ،مالزی امروز نزدیکتر از هر کشور اسالمی دیگری است و باید
گامهای آنرا با مراقبت نظاره کرد.
هستند پژوهشگران و اندیشمندانی که با مالحظه این پدیده ،مایلند دلیل را در ذات اسالم جستجو
کنند .بیگمان ،بررسی تطبیقی ادیان و کارهای اندیشهوران بزرگی چون ماکس وبر ،توین بی،
اشپنگلر ،هابرماس میدان فراخی برای چنین اندیشههائی پدید آوردهاند ولی ،جدا از جنبه آکادمیک
مسئله ،تصور من این است که اعم از اینکه وجوه مشترک و افتراق این ادیان بزرگ چه باشد،
نکتهای در مورد ملل مسلمان باید با دقت مورد تأمل قرار گیرد :رفورماسیون ،یا جنبش اصالح دینی
در غرب ،طی یک دوران چهارصد ساله ،از درون دین و سُنت قد برافراخت و با نقد خود ،به اندیشة
روئین تنی فراروئید .ولی جریان اصالح و نواندیشی در دنیای اسالم ،که از صد و پنجاه سال پیش
آغاز شده به چند لحاظ ،تفاوت ماهوی با رفورماسیون داشت و همین تفاوتها میتوانند روشن کنند
که چرا این جریان گورزاد بود :نخست اینکه ،این نواندیشی دینی ،در همه کشورها ،اعم از مصر و
پاکستان و ایران و مراکش و اندونزی و مالزی ،جریانی انفعالی و واکنشی بود که از مشاهده و تجربه
تفوق غرب برانگیخته میشد؛ دوّم اینکه ،این نواندیشی ،بجای آنکه خود را بعنوان «عقل نقّاد» سُنت
کهن بربکشد ،با اقتباس از غرب برتر ،به جامعة ایدئولوژیهای بازاری ملبس شد و نتوانست سُنت را
تکان دهد؛ سوّم اینکه نمایندگان این اندیشهها ،عموماٌ بلحاظ علمی و فرهنگی فقیر بودهاند و بنا
بعلل تاریخی و شخصی توان آنرا نداشتند که در تطبیق یا مقایسه اسالم و غرب ،هر دو بفهمند و در
نتیجه ،در میان نمایندگان بزرگ نواندیشی دینی ،تقریباً هیچ کسی را نمیتوان یافت که غرب را
فهمیده باشد .شما در آثار جمالالدین اسدآبادی ،برادران قطب ،مودودی ،حسن البنّا ،محمدباقر صدر
و یا همردیفان ایرانی آنان شریعت سنگلجی ،مهندس بازرگان ،دکتر سحابی ،دکتر شریعتی ،دکتر
سروش و دیگران حتی راه باریکی به دریافت جوهر غرب نمییابید .این اندیشهگران ،با تأثر از
یکدیگر ،به یک سوءتفاهم دامن زدهاند و آن اینکه ،چون تمدن مدرن مسیحی است ،پس تمدن
اسالمی هم وجود دارد و الجرم االسالم یعلوا وال یُعلی علیه ،پس باید برتری اسالم بر مسیحیت را
ثابت کرد .بدین ترتیب وارد «کالم» شدهایم و به اصطالح به نقد غرب نشستهایم :مثالً نوشتههای
سید قطب در باره فروید همان اندازه رمق دارد که نوشتههای محمدباقر صدر در باره اقتصاد .سخن
امروز آقای خاتمی در باره «گفتگوی تمدنها» نیز ناشی از همین سوءدریافت است زیرا ایران امروز
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با تمدن غرب در گفتگو نیست بلکه زیر مکانیسمهای نیرومند آن دست و پا میزند .در نیافتن این
واقعیت سهمگین ،برای آینده ایران بسیار گران تمام میشود.
ــ ما در دهههای اخیر شاهد تشکیل گروهها و حکومتهای اسالمی بودهایم که بنام دفاع از «هویت
و فرهنگ» اسالمی در موضعی بسیار تهاجمی و عموماً خشونتبار برعلیه تمدن و فرهنگ مدرن،
ارزشهای دموکراتیک ،حقوق و آزادیهای فردی قرار داشتهاند .آیا میتوان گفت که تالشِ
«اندیشه گران» اسالمی در دامن زدن به این تصور که گویا در مقابل تمدن مدرن ـ که از نظر آنها
تمدنی مسیحی است ـ تمدنی اسالمی با قدرت عرض اندامِ برابر وجود دارد ،عالوه برایجاد
سوءتفاهم و نابسامانیهای فکری و اجتماعی در جوامع اسالمی ،همچنین مولود دیگری نیز بهمراه
داشته است و آن تجدید حیات «هویت و فرهنگ اسالمی» است ،که خود را در بسیاری از این
جوامع بصورت رشد بنیادگرائی خشونت بار اسالمی نشان میدهد؟
دکترمنصور ـ نکته این است که اسالم میتواند با دین مسیحی ،کلیمی ،شینتوئی (،)Shintoism
جینی ( ،)Janismبودائی یا هر دین دیگری به گفتگو بپردازد و در این زمینه ،پشتبند نیرومندی دارد
ولی گفتگوی اسالم با تمدن مدرن یکسره ناممکن است همانگونه که این گفتگو میان دین مسیح و
این تمدن ،امکان ناپذیر بوده است .هم از اینرو بود که دوره پرتب و تاب رفورماسیون چهارصد ساله
به دین مسیح تحمیل شد که طی آن با وارد شدن دستگاه مقوالتی تمدن مدرن در این دین ،امکان
نوعی داد و ستد میان آنها پدید آمد .در واقع ،دین مسیح از یکسو با اخذ برخی دستگاههای
مقوالتی تمدن مدرن ،و از سوی دیگر با قبول عدم مداخله در حوزههای اساسی این تمدن ،خود را از
نابودی و اضمحالل قطعی نجات داد و توانست به نوعی همزیستی با آن دست یابد .این تمدن
همین عمل را با شینتوئیسم و جینیسم در ژاپن انجام داده و در هندوستان و چین با بودا و
کنفوسیوس محملهای مشترک ساخته است .ولی مهم است درک این نکته که هر جا تعارضی در
میان اصول پایه تمدن مدرن و هرکدام از آئینها و سُنتها درگیر شود ،سرانجام بسود تمدن مدرن
حل و فصل میشود و هر زمان که این تناقض به چنین حلّی نرسیده باشد ،نظام سُنتی را با فلج
روبرو میسازد .ژاپن ،میتواند دهها نمونه از مصادیق این حکم را نشان دهد :مثالً ،فرد آزاد و
اندیشهورز صاحب حقوق طبیعی و مدنی ،قلب تمدن مدرن است ولی در ژاپن ،مفهوم قبیلهای،
خانوادهای و گلهای انسان ،بنا به سُنت سنگینی کرده است و بهای سنگین آنرا ،دموکراسی ناکارآمد
ژاپن میپردازد؛ استقالل فرد ،با امکان اشتغال یا بیکاری وی مالزمه دارد ،ولی با کمرنگ بودن
استقالل فرد ،ناگزیر فرد بیکار در سایه حمایت گروه گم میشود و نظام تولید هزینه گزاف آنرا
میپردازد.
اصول پایهای تمدن مدرن عبارتند از استقالل فرد و حقوق بشر ،که برپایه فلسفه تناور حق بنا نهاده
شده است؛ اندیشه علمی ناظر به سازماندهی تولید و توزیع و مدیریت؛ اخالق بنتامی ()Benthamite
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و نیک شمرده شدن رفاه و برخورداری برای بیشترین تعداد ممکن از مردم؛ دموکراسی (بدون پسوند
خلقی یا دینی! یا هر پسوند دیگر).
جای تأسف است که دنیای اسالم ،درست بعلت طرح نادرست مسئله ،هنوز نتوانسته زبان مشترکی با
این تمدن ـ که نه دینی است و نه غیردینی ـ پیدا کند .تاریخ صد و پنجاه ساله گذشته حاکی از
آنست که اندیشمندان دنیای اسالم ماهیت این چالش را در نیافتهاند؛ شاید بدلیل واکنشی بودن
اندیشه و عملشان ،که بیکباره چشم گشوده و خود را در برابر یک نظام قدرتمند و گسترنده یافتهاند
که یارای مقاومت در برابر آنرا نداشتهاند .تمام سخن جمالالدین اسدآبادی ،سیدین قطب ،مودودی،
یا مهدی بازرگان ،دکتر سحابی ،و امثال اینان با تمدن مدرن ،گفتگوی ناشنوایان است .و جالب
اینکه تمدن مدرن ،ادیان را بخوبی میشناسد ولی این نمایندگان ادیاناند که از شناخت تمدن مدرن
ناتوانند.
و امّا خشونت ناشی از گمشدگی است؛ ناشی از فقدان مقوالت ،مفاهیم و منطق است بویژه آنجا که
بهرتقدیر به قدرت میرسند راهی جز خشونت نمییابند زیرا سوار بردستگاهیاند که به منطق آنان
حرکت نمیکند .تجربه سهمگین ایران اسالمی را در نظر بگیرید :گروهی با ذهنیتی نامنطبق با
واقعیت دست بر اهرمهای قدرت مینهد ،از شیوه کشورداری امروزین هیچ چیز نمیداند؛
پروژههایش تا آخر معلوم و ابتدائی است :برگرداندن حجاب ،ممنوعیت شرب مسکرات؛ ممنوعیت ربا؛
و بعد اجرای احکام شریعت .و نتیجه آنها امروز بعد از بیست و چهارسال حاکمیت معلوم همه است.
پس ناگزیر ،چون با مکانیسم ماشین سیاست ،اقتصاد ،علم و فرهنگ و انقالبهای پیاپی علمی ـ
تکنولوژیک ناسازگار است تعادل از دست مینهد و به پرخاش روی میآورد .متأسفانه ،این جریان تا
زمانی که با استقرار نظامهای سکوالر ،تعارض آن ذهنیت و این واقعیت برکنار نشده است ادامه
خواهند یافت .در این رویاروئی ،تنها توسعه و آینده ملتها نیست که صدمه میبینند بلکه دین نیز
بشدت در نزد مردم آسیب میپذیرد .امروزه اندیشهورانی که میکوشند دین را از حوزههای سیاست و
اقتصاد بیرون کشیده و در فضاهای هدایتی به پرواز در آورند ،در واقع به نجات دین میاندیشند و
دیگرانی که به هر انگیزه یا توهمی دین را در حوزههای تمدن مدرن درگیر میکنند ،دانسته یا
ندانسته ،آنرا در جهت شکست میرانند.
ــ یکسال از واقعه  11سپتامبر در ایاالت متحدة آمریکا میگذرد ،اقدام جنایتباری که به قیمت جان
هزاران انسان ،خسارات مالی بیحساب و با پیامدهای روانی ،اجتماعی ،اقتصادی نامطلوب صورت
گرفت .تحلیلها و تعبیرهای گوناگونی از ریشهها و علل برآمدن این فاجعه موجود است .در حالیکه
از سوی بسیاری از جریانهای فکری ـ سیاسی که بنوعی خود را در مقابل غرب و کشورهای
صنعتی صاحب ثروت و قدرت میبینند ،این عملیات تروریستی واکنش تالفی جویانهای در برابر
مظلومیت ،استضعاف و فقر تحمیلی به کشورهای جهان سوم ،از سوی جهان سرمایهداریِ
امپریالیستی ارزیابی شده و نوک پیکان انتقاد بسوی غرب باز گردانده میشود .بسیاری از
اندیشهگران اسالمی و در کنار آنها اسالمیستهای بنیادگرا از «دفاع» از فرهنگ ،اخالق و

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

718

ارزشهای اسالمی که مورد تجاوز و آلودگی از سوی جهان غرب قرار گرفته شده است ،سخن
میگویند .همچنین در میان اندیشمندان و صاحب نظران طرفدار ارزشهای دمکراسی و تمدن و
فرهنگ مدرن که برپایة سکوالریسم پدیدار گشته است ،یکدستی تحلیل در مورد  11سپتامبر دیده
نمیشود .عدهای از بیتوجهی به ضرورت و فرصت گفتمان مسالمتآمیز میان فرهنگ مدرن و
فرهنگ سُنتی سخن گفته و وجود خط «تحمیل یکجانبه» و «عجوالنه» ارزشهای دمکراتیک و
ارزشهای جوامع غربی را به جوامع اسالمی مورد انتقاد قرار داده و از سیاستهای جهانی کشورهای
صنعتی بویژه سیاستهای دولت آمریکا در قبال کشورهای اسالمی گلهمندند.
برخی نیز از «ستیز فرهنگها» سخن گفته و مبنا را بروجود «گالیه ،خشم ،حسادت و دشمنی نسبت
به غرب ،ثروت ،قدرت و فرهنگ آن در سراسر جهان اسالم و بویژه در میان عربها» قرار میدهند.
(ساموئل هانتینگتون ـ مجله نیوز ویک ـ ویژه  )8118و تعدادی دیگر هم عملیات تروریستی 11
سپتامبر را ناشی از احساس ناسازگاری ،حقارت و یأس انسانهائی میدانند که در اثر مواجه با
دگرگونیهای رادیکال در راستای مدرنیزاسیون همراه با پیشرفت و ترقی و آفرینندگی ،شاهد
بیاثری ،زوال و میرائی ارزشها و سُنتهای خود چه در سطح جهان و چه در چارچوب کشورهای
خود میباشند .از نظر شما ریشة این ناهنجاری رفتاری و فاجعه بار را در کجا باید جُست؟
دکترمنصور ـ یازدهم سپتامبر ،انفجار یأس و ترس و نفرت است؛ بیانی است از ارزشهائی که
سلطهشان را برروی زمین وعده میدهند؛ بیان جهل است به ساز و کار تاریخ و کوشش جانسوز
نسلهای آدمی برای ساختن همین مدنیّت موجود و نمایش انزجار است نسبت به آینده .چرا
مأیوسند؟ چون زبان مدنیّت مدرن را نمیدانند؛ مفردات آنرا فاقدند؛ مقوالت و مفاهیم آنرا فاقدند؛
منطق حرکت آنرا نمیفهمند .ولی خود را در چنبرة آن مییابند و ناگزیر میشوند خود را نسبت به
آن تعریف کنند؛ سوار اتومبیل میشوند ،از تلفن همراه (موبایل) استفاده میکنند ،سوار سیستم
ماهوارهای با پست الکترونیک ارتباط میگیرند ،با جت پرواز میکنند ،با رادیو و تلویزیون و اینترنت
پیام مبادله میکنند ،واکسینه میشوند ،فرزندان خود را در زایشگاههای مدرن بدنیا میآورند،
گزارشهای تسخیر ماه و برنامه تسخیر مریخ را میخوانند ولی در ذهن خود با مقوالت والیت و
فقاهت و اُمت و استضعاف و استکبار و کُرّ و طهارت و امثال اینها میاندیشند و میکوشند دنیای
شگفت را به تخت پروکوست خود ببندند( .)1شما مجموعه بزرگ «بحاراالنوار» گردآورده محمدباقر
مجلسی شیخاالسالم شاه سلطانحسین صفوی را مرور کنید تا بدانید اینان چه اندیشه هائی را
«دائرهٌ المعارف» میدانند .و جالبتر اینکه ،به پشتگرمی این اندیشهها ،امر میکنند که اندیشه لیبرال
ـ دموکراتیک غرب را به چالش بطلبند* و وقتی یک منتقد خودی** ،اشارتی انتقادی به این آثار
میکند یک قاضی آنرا «صبّ پیغمبر» تلقی میکند در حالیکه قبول استنادات و افادات این کتابها
خود بزرگترین صب معنویت و شعور انسانهاست .اینان وقتی وارد جنگ میشوند براین باورند که
«جنگ واقعی زمانی آغاز میشود که آخرین گلوله شلیک و تمام شده باشد و فقط مشتهای گره
کرده در میدان بماند»( .)8و در عمل مجبور میشوند از اسرائیل اسلحه بخرند .باین ترتیب همیشه
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بقیمت گزاف در مییابند که واقعیتهای بغرنج دنیای مدرن را نمیتوان با «معارف» آنان توضیح
داد .نه نانی که میخورند ،نه آبی که مینوشند و نه سقفی که زیرش میآرامند ربطی به آن معارف
ندارد .از اینرو دچار خشم شده و علوم نوین را «سنگ بنای آخور» مینامند و دانشگاه را زیر ضربات
مهلک خود میگیرند ولی از سلطه واقعیت رهائی ندارند و چون حاکم برآن نیستند الجرم محکوم
آنند .تنها چهارسده پیش ،معارف آنان نه تنها طهارات و نجاسات را بلکه معامالت را ،ازدواج و طالق
را ،حرکت قشون را ،آداب حکومت را ،حرکت نجوم را توضیح میداد ،حجامت را برای درمان
بیماریها تجویز میکرد ،کتابت را در انحصار داشت و برعقول و اذهان بازار و مدرسه حاکم بود ولی
امروز با چشمانی حیرت زده شاهد آنند که حتی علیرغم تصرف قدرت دولتی ،آنچه که آنان میدانند
بدل شده است به آنچه که ویلفردوپارتو « Wilfrdo Paretoزائده =  »Residueمینامید .آنگاه برخی
با این روحیه که «اگر واقعیت با ذهن من نسازد وای بحال واقعیت» ،در اندیشههای سنگی شده
خود عاکف میشوند و همه غیرخودی را تکفیر میکنند و برخی که اندکی هوشمندترند و از
عقبافتادگی خویش دلنگرانند ،بجای کسب مدنیّت مدرن و کوشش برای کشف راز تفوق دنیای
مدرن ،به زور تأویل به رای ،از علوم مدرن در حد درک متوسط خود آرایه میستانند تا بدان «زائده»
وصله پینه کنند .و بگویند که مثالً مالصدرا ،اینشتین بود (مرحوم حسینعلی راشد)؛ غیبت با نسبیّت
انشتین تأئید میشود (آیت اهلل ناصرمکارم شیرازی) ،داروین بیان دیگری از داستان آفرینش است
(مرحوم دکتر سحابی)؛ و یا کُرّ با قواعد هیدرودینامیک سازگار است (مرحوم مهندس بازرگان) .و امّا
مشکل ژرفتر از اینست .اینان در این بیراهه ،راه را بر سیّالة تفکر میبندند و خود و دیگران را به
کوره راه میاندازند .دکتر جواد طباطبائی در کوششهای پیگیر خود چه خوب نشان داده است که
وضعیت کنونی ایران در شرایط «امتناع فکر» است و نه «تأسیس فکر» .او براین پایه توضیح داده
است که چگونه ابنخلدون با آنهمه توان از رمق افتاد و نتوانست از مقدمات و مفردات خود به نتیجه
درست دست یابد (کتاب ابنخلدون بقلم دکتر جواد طباطبائی) .وی گامی فراتر مینهد و نتیجه
میگیرد که اصالً در این شرایط ،علماندیشی در عرصه اجتماعی محال میشود (امتناع علوم
اجتماعی) .ولی باید این اندیشه را تعمیم داد باینکه شرایط کنونی ،نه تنها در عرصه علوم اجتماعی
بلکه در زمینه کلیه علوم ،سترون است .زیرا ،علم مدرن ،با آزادی مطلق اندیشه مالزمه دارد :اگر
الووازیه در فرض قدیم بودن ماده احساس آزادی نمیکرد ،اصل بقای ماده ـ و بعدها اصل بقای
ماده و انرژی ـ کشف نمیشد؛ اگر داروین جرأت نمیکرد از تخیل انجیلی آفرینش فراتر رفته و اصل
گذار و تبدیل انواع را فرض کند ،نمیتوانست با جمعآوری بیش از دویست هزار نمونه آناتومیک ،به
تسجیل اصل تکامل دست یابد .تجربه و قانون علمی ،برمبنای مفروضات عقیدتی بنا نمیشود بلکه
مفردات آنان از صالبت و تجربه ناپذیری برخوردارند :بمحض اینکه ریمان  Reimannتوانست نشان
دهد که نقطه هندسه اقلیدسی بصورت «بدیهی تجربه ناپذیر»  ،Postulatخود «قابل تعریف» است
و نمیتوان آنرا مفروض بینیاز از تعریف انگاشت ،چارچوب آن هندسه در هم ریخت ،و بمحض
اینکه ،برتراندراسل و وایتهد توانستند نشان دهند که عدد یک ،مفروض بینیاز از تعریف نیست و
میتوان آنرا توضیح داد( .)3برخی پایههای ریاضیات کهن در هم ریخت و راه برای ریاضیات مدرن
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گشوده شد .علم بعنوان زبان دنیای مدرن ،برمبنای تردید ،پژوهش و آزمون استوار میشود و بسیار
شکاک و فروتن است .و همین ،راز صالبت و سرزندگی و چاالکی اوست .در مقابل ،ایمان و اعتقاد
به حوزهای غیر از شناخت واقعیت تعلق دارد .پس چشم پوشیدن برواقعیت ثمرهای جز شکست و
خذالن ندارد همانگونه که تلفیق علم و اعتقاد ،بنبست است.
و امّا این یأس ،تنها به پایههای معرفتی استوار نیست و ابعاد عملی نیز دارد :طی دوران پس از جنگ
جهانی دوم ،اکثر حرکتهای توسعه جویانه ملتهای عقب افتاده ،در دنیای «یا زنگی زنگی یا رومی
روم» جنگ سرد ،با ناکامی روبرو شده است :مصدق در ایران با کودتای انگلیسی ـ آمریکائی سقوط
کرده؛ ناصر در مصر و دنیای عرب با شکست نظامی درهم شکسته؛ سوکارنو در اندونزی و آلینده در
شیلی ناکام ماندهاند .اینان بطور کلی ،حرکتهای ملیگرایانه و تودهگیر بودهاند .ولی حرکتهای
توسعهجوی غربگرا نیز چندان قرین توفیق نبودهاند :انورالسادات و خلف او حسنی مبارک در مصر و
محمدرضاشاه پهلوی در ایران را نمونه بگیرید .پس ،وسوسه آزمون «راه سوم» با دستمایه «آنچه
خود داشت» بیآنکه آنرا بشناسند و شرایط دنیای مدرن را دریابند ،راه به بیراهه شکست و بنبست
میگشاید .و نفرت ،پیامد طبیعی این در نیافتن ،ورافتادن و تحقیر شدن است .متأسفانه راه توسعه راه
از پیش تعریف شده و همواری نیست و برای گذار از گردنههای پرتضاریس آن به توشه کالنی از
علم و تجربه و ابتکار نیازمندیم .بیجهت نیست که اوستروی  Austruyاز «افتضاح توسعه» سخن
()4
به میان میآورد.
و امّا اینکه در باب این پدیده چهها میگویند البته میدان فراخ است و باید دید این گویندگان با کدام
مایه از علم و با چه انگیزههائی سخن میگویند :نخست ،گروههای چپگرا که دنیا و روابط
بینالمللی را از دریچه نظریههای استعمار ،امپریالیسم ،سلطه یا مرکز و پیرامون مینگرند .در این
بینش فقر فقرا ،ثمرة غنای اغنیاست و همانگونه که پیشتر توضیح دادم ،علیرغم واقعیت حضور
استعمار و نواستعمار و «امپریالیسم» و سلطه ،نه فقر و نه غنا به صرف این پدیدهها توضیح
نمیپذیرد .غفلت از بُعد درونزاد و مکانیسم فقر و غنا ،جز آنکه ملتهای فقیر را از فهم عوامل فقر و
درماندگی خود غافل کرده و فقر آنان را طوالنیتر کند ،راه بجائی نمیبرد .دوم ،کسانی از دنیای
لیبرال ـ دمکرات برآنند که نباید «ارزشها و معیارهای غرب» را به «جهان سوم» دیکته کرد بلکه
باید با آنها وارد گفتگو شد و به سازش رسید .فرانسه و آلمان ،این اندیشه را به حدّ سیاست خارجی
خود فرارویاندهاند .ظاهر این استدالل ،منطقی و انسانی مینماید ولی درونمایة آن نه منطقی است و
نه انسانی .منطقی نیست زیرا ،هر تمدنی برپایه اصول پایه (پارادایمهای) آنکه «مطلق»های آنند
شکل میگیرد و بدون این مطلقها نمیتوان از نسبیّتها سخن گفت .در تمدن مدرن ،اصل تفرد
( ،)individualityحقوق طبیعی ( )Natural Rightsو حقوق مدنی ( )Civil Rightsفرد انسان ،آزادی
بیقید و شرط اندیشه و بیان ،و حق تفاوت و بیهمتا بودن ،از سنگ پایههاست :همینطور است اصل
تمامیّت خدشهناپذیر جسم فرد ( ،)Corporal integrityکه با هیچ اراده و حکمی قابل انفصال نیست
و این جسم تحت هیچ شرایطی ،نه بفرمان ضلاهلل و نه به امر اصحاب دین قابل مثله کردن نیست.
گفتگو آنجا مجاز است که شما راه سازش داشته باشید ولی این اصول پایه راه میانه ندارند :یا انسان
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دارای حقوق طبیعی غیرقابل سلب هست یا نیست؛ یا جسم انسان غیرقابل مثله کردن هست یا
نیست؛ یا اندیشه بطور مطلق و بیقید و شرط آزاد هست یا نیست .راه میانة نه این و نه آن ،یا هم
این و هم آن وجود ندارد .پس از قبول این اصول پایه است که قانون ناشی از اراده جمع در پروسه
دموکراتیک ،وضع میشود که از حق تفاوت و اختالف دفاع کند .نکته دیگر در بارة این استدالل،
نوعی درجة دوم انگاشتن انسان غیرغربی است .میگویند این حقوق بشر که تبلور آن در اعالمیه
جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ضمیمه آن ،که سند افتخار تمامی بشریت است ،برای دنیای
غرب است و انسان جهان سوم ،هنوز شایسته آن نیست پس باید ببهانه نسبیت فرهنگی و تکثر
فرهنگی ( )Multiculturalismبگوئیم که این انسانها هنوز باید سدهها سیر کنند تا به «ما»ی
غربی برسند و آدم بشوند! این تفرعنی است که در این استدالل بظاهر فروتنانه نهفته است و اتفاقاً
به مذاق رهبران مستبد جهان سوم نیز خوش میآید .ببینید غربیها برای هر قربانی فاجعه الکربی
چه مقدار غرامت طلب میکنند و چه رقمی را برای قربانیان فاجعه هواپیمائی مسافربری ایرانی که
توسط آمریکائیها در خلیج فارس سقوط داده شد ،پیشنهاد کردهاند تا ابعاد این دوگانه انگاری انسان
را دریابید .رهبران جهان سوم ،با تنگنظری غرضورزانه ،از پینوشه گرفته تا سوهارتو و رهبران
جمهوری اسالمی تکرار کردهاند که ،ما حقوق بشر و دموکراسی «ویژه» خودمان را داریم و غرب
نباید معیارهای خود را بما تحمیل کند در حالیکه سخن برسر «حقوق بشر جهانی» است و این
اعالمیه و کنوانسیونهای پیوست آن ،بدون تردید سند وحدت گوهری و شرافت انساناند و هیچ
فرهنگ و تمدنی نمیتواند ادعا کند که با دستکاری در آن ،ارمغانی به بشریت آورده است .برای
نمونه اعالمیه حقوق بشر مصوب  1991ملل مسلمان در مصر را با اعالمیه جهانی مقایسه کنید تا
ژرفای فاجعه معلوم شود.
و امّا سخن فوکویاما در باب «پایان تاریخ» و هانتیگتون در باره «جنگ تمدنها» که طی ده سال
اخیر بصورت مبسوط به نقد گذاشته شدهاند ،حاوی نکات استوار ،سوءتفاهمها و کاستیهاست .روی
هانتیگتون که مورد نظر شما بود ،تمرکز کنیم :این نظر در سطح درست است ولی در عمق درست
نیست :در سطح ،شما میتوانید از تمدن افریقائی ،چینی ،ژاپنی ،هندی ،ایرانی ،اسالمی و مسیحی
سخن بگوئید یا میتوانید با یک دید پدیدارشناسانه (فنومنولوژیستی) ،مولفههای هرکدام از این
تمدنها را برشمرید و کتابها بنویسید .ولی این برخورد در ژرفا نادرست است زیرا در دنیای کنونی،
تنها یک تمدن زنده و چاالک و روینده وجود دارد که شرایط زیست و بازتولید کلیه «تمدنها» را ـ
که اغلب جنبه تاریخی دارند ـ ضرب و تعیین میکند که نه چینی ،نه روسی ،نه مسلمان و نه هندی
استثنای آن شمرده نمیشوند :تمام تالش و عمل تولیدی انسان روی کره زمین ،در بازار جهانی
کاال ،با معیارهای بهرهوری ضرب شده در متروپل به سنجش و مبادله در میآیند ،تمام پولهای
ملی ،به تبع جهانی شدن کاالها و جهانی شدن پول ،نسبت به پول جهانی ،که نماد برجسته آن دالر
است سنجیده و تعریف میشوند؛ کافی است شما تجربه شکست خورده بانکداری اسالمی را در نظر
بگیرید تا ابعاد جهانی پولی بینالمللی روشنتر شود؛ نظام انفورماتیک ،تمام کره زمین را بهم دوخته
و محدودترین و بستهترین اقتصادها نیز از بورس نیویورک متأثر میشوند؛ شبکه اطالع رسانی رادیو
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ـ تلویزیون و اینترنت جهانی است و انسان سرنشین این «دهکده جهانی» از یک گوهر واحد است،
و حقوق بشر نیز بدون چون و چرا جهانی است و نمیتوان از حقوق مسلمین و مسیحیان و چینیها
و ژاپنیها سخن گفت ،بلکه همه بعنوان بشر حق دارند از حقوق مندرج در اعالمیه جهانی برخوردار
باشند.
زیرنویسها
 1ـ پروکوست (یا داماست) ،پسر پوزیدون ،گردنهگیر میان راه آتن و الوسیس ،راهزن تنومند داستانی
یونان ،که معتقد بود اندازه درست قد آدمی باندازه تخت اوست بنابراین ،قربانیان خود را روی تخت
میخواباند اگر کوتاهتر از تخت بودند ،آدم را از دوسو میکشید و دراز میکرد ،و اگر بلندتر از آن
میبود ،زیادی را ارّه میکرد .خود او بهمان شیوه بدست  Theseeسرباخت.
*ـ امریه رهبر جمهوری اسالمی
** ـ هاشم آغاجری
 8ـ این جمله را دومین رئیس جمهور اسالمی در یک گفتگوی خصوصی با اینجانب در میان
گذاشت.
 3ـ در اثر بزرگ Principia Mathematica
4- Austruy ،le Scandal du developpement
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فصل پنجم :جایگاه مصالح ملی در فرایافت استقالل و جهانگرایی

استراتژی سنجیده در ساماندهی همسنگِ اقتصاد و سیاست
(جهانی شدن و جایگاه ما در جهان)
دکتر حسن منصور
آبان 1321
ــ شما در گفتگوی پیشین ،در طول سخنانتان برای حضور در پروسة جهانی شدن «به منظور
سودبردن از آن» بر تحقق پیش شرطهائی تکیه داشتهاید که در اصل به مفهوم اولویتهای
سیاسیاند و نظام حاکم بر ایران بشدت در مقابل آنها مقاومت مینماید .داشتن یک استراتژی
سنجیده به مفهوم نظام حقوقی ،سیاسی ـ اقتصادی مدرن و مبتنی بر آزادی و استقالل فرد و تحقق
دموکراسی در کشور با ماهیت و در نتیجه تداوم حکومت اسالمی در مغایرت کامل قرار میگیرند.
امّا بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ،متخصصین و تکنوکراتهای یاری دهندة حکومت اسالمی
با انکار اولویتهای سیاسی ،اساساً مشکالت ایران را اقتصادی ارزیابی مینمایند .آنها نیز اگر چه بر
ضرورت داشتن رابطه با جهان غرب همراه با یک استراتژی سنجیده تکیه داشته ،اما آن را در امر
خصوصیسازی بخش اقتصاد ،برقراری نظام حقوقی که موجب جلب سرمایههای خارجی گردد ،وارد
شدن به بازار رقابت جهانی با تکیه برمزایای کشور و دستیابی به استانداردهای بینالمللی خالصه
میکنند .آنها براین نظرند که با حل مشکالت اقتصادی خود بخود محدودیتهای سیاسی و
فرهنگی نیز برطرف خواهند شد .از نظر شما دیدگاههائی از این قبیل تا چه میزان از صحت و
حقانیت برخوردارند؟
دکتر منصور ـ آری در این زمینه ،طیفی از برخوردها حضور دارند :در یکسو ،گرایشی وجود دارد که
پرداختن به معضالت اقتصاد را موکول میکند به حل مسائل سیاسی .این گرایش ،از تداخل و تعامل
امر سیاسی و امر اقتصادی غفلت میکند و بسیاری فرصتها را برای اصالح امر اقتصادی ،که حتی
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در غیاب اصالح سیاسی میسر است ،از دست مینهد .امّا در سوی دیگر طیف گرایشی وجود دارد که
اصوالً ،مسئله ایران را به معضل اقتصادی فرو میکاهد .این یک نوع ردوکسیونیسم
( )reductionismو اکونومیسم ( )economismاست ،که از بیماریهای روشی شمرده میشوند.
همین گرایش ،امر اقتصادی را نیز به چند اقدام فرو میکاهد و با یکی دو «اگر» کارها را سروسامان
میدهد .پرسشی که در برابر این اصحاب نظر قرار میگیرد این است که آیا مشکل ایران ،فنّی
است؟ پاسخ این پرسش ،بدون ابهام و تردید ،منفی است :اگر کلیه برندگان جوائز نوبل مدرسه
اقتصاد شیکاگو هم ،بفرض محال ،به نظام جمهوری اسالمی ایران مشورت بدهند ،این نظام از
سامان دادن به امر اقتصاد ناتوان خواهد ماند؛ و اگر تمامی سرمایههای جهان هم ،باز بفرض محال،
آماده باشند در ایران جمهوری اسالمی کار کنند ،در چارچوب نظم نهادی ـ حقوقی موجود مایه رونق
و مدرن شدن ایران نخواهد شد .مسئله اینست که هم مغز و هم قلب این نظام بیمار و علیل است:
مغز بیمار است چون اندیشه رهبری و «فصلالخطاب» بودن والیت فقیه ،با کلیه بنیادهای انسانی،
علمی و دموکراتیک ناسازگار است و انسان را به حد چارپایان تقلیل میدهد؛ قلب بیمار است زیرا
احساسات و هیجانات این نظام ،نه بر پایه عشق و حرمت به انسان زمینی و بدور از کماالت
تصوّری ،بلکه بر مبنای نفرت و بیحرمتی ،ناقص شمردن و زیانکار دانستن او بنا شده و این در
حالیست که اولیگارشی حاکم ،بدون داشتن هیچ فضیلتی بر همین انسان متوسط زمینی ،خود را
بصورت کاست برتر فرا کشیده و درعین غوطهخوردن در کاستیها و فسادها از «معصومیّت» دم
میزند .تجربه بیست و چهار سال عمل این نظام نشان داده است که در ورای حرّافیهای خسته
کننده و پایان ناپذیر ،هر جا انتخابی میان خوب و بد در میان بوده ،این نظام در انتخاب بد تردید روا
نداشته؛ و هر جا انتخاب در میان بد و بدتر دائر بوده بدتر را مرجح شمرده است .انسان مورد تمجید
این نظام ،انسان مقلّد و اندیشه گریز است( )1در حالیکه ،اقتصاد مدرن ،بعنوان بخش عمدة نظام
مدرن ،بر دوش انسان مستقل ،متفرّد ،اندیشهورز و مسئولیتپذیر استوار شده است؛ آرمان محرکه
این نظام ،احیای نظام قبیلهای ـ فامیلی و بنای «امت» است ،در حالیکه اقتصاد مدرن ،در نهایت بر
دوش فرد مشمول قرارداد اجتماعی دموکراتیک و در «جامعه» مصداق مییابد که در مرحله جهانی
شدن ،از مرزهای ملّی نیز فرا میرود و حالت همه جهانی بخود میگیرد؛ بلحاظ معرفتی و
جهانشناسی ،این نظام خواسته است با تالشهای بیامانی که با عنوان «وحدت حوزه و دانشگاه»
بعمل آورده و میآورد ،دانشگاه را حوزوی کند؛ در حالیکه نظام مدرن ،طی یک پروسة پرکش و
قوس و آفرینشگر ،حوزههای سوربن و آکسفورد را دانشگاهی کرده و نام با معنی اونیورسیته برآن
نهاده ،که طلیعه انسان جهانی ،و حقیقت پژوهی فارغ از قالبهای تنگ این یا آن ایدئولوژی یا
اعتقاد است؛ بلحاظ بسیج نیروی تحرکساز و مدیریت ،این نظام خواسته است انسان متفکر و مدیر
را به قید و بند عوام بسپارد ،در حالیکه نظام مدرن ،عوام را در واگن نهائی قطاری نشانده است که
لوکوموتیو آن ،فکر سنجیده و علماندیش و فنّورزان است؛ این نظام ،در زمانی؛ «حقیقتهای» خود
را در قالبهای نظری «اهل ثقة» منجمد کرده و بدنبال بستن واقعیت روینده ،به تخت پروکوست
خویش است که نظام مدرن ،در پیگرد مستمر حقیقت علمی ،بدون وقفه و با تمام توان راه میجوید
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و از اصحاب پژوهش و نظر مدد میگیرد؛ و بر همین سبیل ،سازماندهی تولید ،توزیع و مدیریت این
نظام بر مبنای «تعهد و سر سپردگی» است و نه بر پایه شایستگی و کاردانی .آنجا هم که بحکم
ضرورت ،فنّ و تکنیکی در میان است ناگزیر ،در چارچوبهای استراتژیک غیرواقع بینانه نظام از
نفس میافتد و ثمره الزم را ببار نمیآورد .شما کارآئی مهندسان ورزیده دورن این نظام را با کارائی
همگنان جهانی آنان قیاس کنید تا میزان تلخی این واقعیت معلوم شود .مدیران منتخب جمهوری
اسالمی ،در کلیه سطوح هنوز پس از گذشت یک ربع قرن ،از ناتوانترین مدیران تاریخ ایراناند.
حال ،این «اصحاب ردوکسیون» چگونه میخواهند مثالً با حفظ بانکداری مفلوج اسالمی ،ـ که یک
امر حقوقی و سیاسی است ـ نظام پولی کشور را سالم کنند؟ اینان ،درغیاب مکانیسم بازار مالی ـ
سرمایهای و نرخ بهره چاالک ،چگونه میتوانند «ارزش حال جریان نقدینگی آینده» ( )PVCFرا
تعیین کنند تا با استعانت از آن ،به «خصوصیسازی» صنایع بپردازند بیآنکه صنایع دولتی را بسود
اصحاب قدرت و نفوذ مصادره کنند؟ اینان ،بدون التزام قانونی و حقوقی نظام به رعایت رسمی و
عملی حقوق طبیعی و مدنی انفکاکناپذیر انسان ،چگونه میخواهند امنیت انسانها و از جمله
خارجیان را برای فعالیت در خاک ایران تضمین کنند؟ مگر اینکه بخواهند برای خارجیان یک
 Ghettoپدید آورند و آنان را از شمول «قوانین نورانی» این نظام ،معاف بدارند! اینان ،در فقدان
مفهوم حوزه عمومی و خصوصی زندگی انسان ،که حتی مفردات آن در اندیشه جمهوری اسالمی
حضور ندارد ،چگونه میخواهند حرمت حوزه خصوصی زندگی انسان را ـ که الزمه یک زندگی
انسانی است ـ پاس بدارند؟
ــ پروسه جهانی شدن در وجه قدرتمند و قابل مشاهده خود اقتصادی است و جهان صاحب سرمایه
و قدرت برای پهن نمودن دامنه نفوذش در کشورهائی نظیر ما به هیچ روی منتظر تحوالت عمیق
اجتماعی ـ سیاسی نخواهد ماند .برای آنها تنها سودآوری مراودات و درجهای از اطمینان نسبت به
وضعیت حقوقی و سیاسی که امنیت بازگشت سود و سرمایه را تأمین کند ،کافی است .آیا فکر
نمیکنید حکومت اسالمی بدون آنکه مجبور باشد به اصالحات اساسی در جهت آزادیها و رفع فشار
و اختناق در داخل تن در دهد ،قادر خواهد بود مناسبات اقتصادی خود را با جهان سرمایه سروسامان
دهد؟ در چنین صورتی چه وضعیت و موقعیتی برای ایران از لحاظ اقتصادی و سیاسی پیش خواهد
آمد؟
دکتر منصور ـ هیچ ملتی بزور بیگانگان به مرتبه سرافرازی نرسیده است :آمریکا را مردم آمریکا اعم
از مهاجر و بومی ،ساخته و آباد کردهاند؛ اروپا را اروپائیان ساخته و به غنا رساندهاند :رنسانس و
رفورماسیون و نهضت علمی و فنی سدههای  12تا  12از ژرفای فرهنگ اروپا ریشه گرفتهاند .اگر
ملتی خود را برای احراز آزادی و سرافرازی مهیا نکند ،حتی اگر مناسبترین شرایط بینالمللی آماده
باشند ،به آزادی و حرمت دست پیدا نخواهد کرد .آزادی و سرافرازی ،حتی پس از بدست آوردن،
نیازمند مراقبت هوشمندانه و پیگیرانهاند واالّ بدست آفات فراوان پژمرده و نابود خواهند شد .شما
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فاشیسم و نازیسم را مثال بگیرید که چون قارچی بر تنه نظام مدرن روئید و آنرا به تباهی کشاند؛
شما استالینیسم را بگیرید که چگونه اندیشه عدالتجویانه سوسیالیستی را به تحجر استبداد مخوف
سوق داد .در دموکراتیکترین جامعهها ،همچون آمریکا ،انگلستان و فرانسه ،اگر این مراقبت بیوقفه
حضور نداشته باشد ،دموکراسی و آزادی زوال خواهند پذیرفت .چرا باید از «صاحبان سرمایه و
قدرت» چشم آن داشته باشیم که کشور ما را آزاد و آباد کنند ،یا برای نسلهای آینده این مرز و بوم
فکر کنند .این کار را جز ملت ایران هیچ مرجعی انجام نخواهد داد .این اراده سیاسی ملت است که
نظام سیاسی را جابجا میکند و نقش نخبگان ملت ارائه استراتژیها و طرحهای ساماندهی نظم
نهادی است .نخبگان چون پرومته ،گرما و روشنائی میآورند و با امکاناتی که دارند عصاره اندیشهها
را به پیشگاه مردم مینهند و از انتخاب ملت است که نیروی تغییر و بازسازی فراهم میآید و در
نهایت طرحنو انداخته میشود .نخبگان ،پل میان فرهنگ جهانی و فرهنگ ملی هستند و ایندو در
جهت نیل به دنیای مدرن بهم پیوند میدهند .بدیهی است که اداره کنندگان مگا اقتصادهای کنونی،
همین که جمهوری اسالمی ،به «عدم اخالل در صلح خاورمیانه» و قطع حمایت تروریسم بینالمللی
و «امتناع از تهیه سالحهای کشتار جمعی» تمکین کند ،اشکالی در عادی سازی روابط خود با آن
نخواهد داشت .دیدهایم که قلع و قمع هزاران دانشگاهی ایرانی و تعطیل دانشگاهها بمدت سه
سالواند در دنیای غرب عکسالعمل مهمی برنیانگیخت ولی صدور حکم قتل سلمان رشدی از
سوی آقای خمینی ،آشوبی براه انداخت .این همان ،انسان دو درجه است که بیشتر متذکر شدهام .اگر
ملتی ،بهر تقدیر ،به ذلت قبول حکومتی نظیر جمهوری اسالمی ،تن داده باشد این بار بردوش او
سنگینی میکند که در اولین امکان ،از خود اعاده حیثیت کند و نشان دهد که اشتباه خود را دریافته
و با تصحیح آن در صدد کسب موقعیت انسانی خویش است ،ولیکن اگر جمهوری اسالمی بسادگی
نمیتواند راه را برای همکاری با غرب بگشاید ،امری است که به سازوکارهای درونی خود این نظام
بستگی دارد :این نظام ،از بطن یک انفجار و پاشیدگی اجتماعی سربرآورده و کانونهای قدرت آن
نامتمرکز ،چندگانه و متشتتاند این کانونها ،هرکدام قوه محرّکه خود را دارند و لزوماً همیشه از
«مرکز» حرفشنوئی نمیکنند .بدیگر سخن ،این نظام به قطار ماننده نیست که بدنه آن بدنبال
دولت و رهبری حرکت کند بلکه شبیه هزارپا یا کاترپیالر است که هر بند از وجودش برای خود
استراتژی و لوکوموتیو دارد و رهبری و دولت را ـ که همواره در هراس پاشیدگی نظام بسر میبرند ـ
به پیروی از خود میکشانند تا نمود یکپارچگی حفظ شود .اگر چنین نبود ،رهبری کنونی ،اعم از
نهادهای بظاهر متناقض آن ،راه را برای همکاری با غرب هموار میساخت ولیکن ،من این امر را
بعید میدانم.
ــ امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد اختالف در بحثهای «جهانیشدن» نوع رابطه با
کشورهای عقبمانده و کشورهای جهان سومی است که عمدتاً فاقد مناسبات دمکراتیک بوده و
ملتهای آنها از سلطة دیکتاتورهائی عمدتاً فاسد رنج میبرند .بنظر میرسد جهان مدرن و
کشورهای صنعتی و صاحب ثروت در مورد کمک و برقراری مناسبات با این کشورها بر سر دو راهی
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دوزخی قرار گرفتهاند .ایران و عراق نمونههای روشنی در این زمینه هستند .وجود روابط اقتصادی و
سیاسی حسنه با آنها موجب تقویت و بقای حکومتهای جابر و سراپا فاسد ،مافیائی و در نتیجه
تدوام سرکوب داخلی است .اما منزوی ساختن آنها و عدم مراودات اقتصادی و بایکوت هم موجب
فشار بر روی مردم و نابودی امکانات مادی و اقتصادی داخلی است که در بلندمدت میتواند کلیه
امکانات ساختاری کشور را هم نابود سازد .از نظر شما روش اصولی در برابر چنین کشورهائی
چیست؟
دکتر منصور ـ این بحث در میان خارجیان و ایرانیان ،با انگیزهها و هدفهای گوناگون دنبال شده
است .در غرب ،گروههائی با این استدالل که آزادی مبادالت ،ادامه آزادی انسان بطور کلی است ،با
آزادی مبادالت بازرگانی با ایران و عراق مخالف بودهاند زیرا نظامهای این کشورها را مخالف آزادی
مییافتند؛ کسانی هم با این استدالل که بایکوت مبادالت به ملتها سودی نمیرساند بلکه مبادالت
آزاد ،محمل و بستر گشایشها و آزادیهاست ،خواستار جریان آزاد کاال و خدمات بودهاند.
سودجوئیها و رقابتها نیز در پس این یا آن استدالل چهره نهان کرده است .همین طور در میان
ایرانیان نیز گروهی با این استدالل که آزادی تجارت ،موجب خواهد شد آزادیهای سیاسی و
فرهنگی نیز به جمهوری اسالمی تحمیل شود ،از آن دفاع کردهاند و کسانی هم با این استدالل که
بایکوت ،امکانات دولت را در تامین رضایت هواداران خود کاسته و آنرا تضعیف خواهد کرد ،از آن
حمایت کردهاند .بهمین ترتیب ،گروههائی از حاکمیت نیز از بایکوت حمایت کردهاند تا در غیاب
رقابت ،از انحصارات خود دفاع کنند و کسانی نیز از گشایش حمایت کردهاند زیرا ،گشایش را
زمینهای برای برخورداری خود میدیدهاند؛ گروهی نیز بودهاند که بدون پروای سود شخصی ،به
انگیزه منافع ملی از گشایش حمایت کردهاند .بدین ترتیب ،پشت این استدالل و جدل ،نیّتهای
گوناگون نهفته بوده است.
و امّا کار نخبگان اینست که از غبار این جدلها فراتر رفته و امر ارتباط بینالمللی با جمهوری
اسالمی را در متن یک تئوری علمی و در پرتو یک استراتژی که گذار به آزادی و دموکراسی تعریف
کرده و نسبت به این یا آن ارتباط مواضع روشن داشته باشد .حمایت از بایکوت ،نادرست است زیرا از
یکسو زیان مستقیم آن به ملت میرسد ،از سوی دیگر ،موجب تقویت انحصارات دولتی و شبهدولتی
میشود ،و دیگر اینکه در نهایت ،نیروهای مولد کشور را با بیبهره ساختن آنان از تکنولوژی و بدور
از عرصة رقابت جهانی ،به زمینگیری میکشاند؛ و امّا حمایت از آزادی بیقید و شرط مبادالت نیز
نادرست است بلکه این حمایت باید در جهت استراتژی گذار به دموکراسی انجام پذیرد .در عمل،
آنچه اتفاق افتاده اینست که نفت ایران به بازار جهانی راه پیداکرده است؛ کاالهای مصرفی و
تسلیحاتی ،بقیمتهای بسیار گزافتر از قیمتهای بازاری به جمهوری اسالمی سرازیر شده؛ ولی
بازار صادرات سُنتی غیرنفتی نظیر منسوجات و فرش و خواربار تا حدود زیاد از کف ایران بدر رفته و
زیربنای اقتصادی ایران از سرمایه فنی و انسانی پرورده محروم شده است که در واقع قلب اقتصاد
ایران هدف قرار گرفته است .بنابراین پاسخ این سئوال اینست که حمایت از آزادی مبادالت اصل
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است ولی بایکوتی که با استراتژی گذار به آزادی و دموکراسی همسو باشد مورد نفی نیست .با این
توضیح تفکیک بقا یا زوال نظام را نباید بعهده یک امر فرعی نظیر تجارت خارجی و سود خارجیان
محول کرد بلکه آنرا باید بعنوان جزئی از استراتژی بزرگتر مصالح ملی در نظر گرفت.
ــ مسئله ضرورت «درک ما از مزایای نسبیمان» برای پیوستن به جریان جهانی شدن ،نکته
دیگری بود که شما در صحبتهایتان بدان اشاره نمودید .میخواستیم خواهش کنیم در انتهای این
گفتگو ـ که ما بابت آن از شما بسیار سپاسگزاریم ـ شمهای از این «مزایای نسبی» را توضیح دهید.
توضیحاتی که امیدواریم در فرصتهای بعدی زمینه بحثهای گستردهتری در مورد شناخت هرچه
بیشتر و عمیقتر وضعیت و امکانات واقعی کشورمان قرار گیرند.
دکتر منصور ـ مفهوم مزیت نسبی را دیوید ریکاردو ،اقتصاددان بزرگ کالسیک در اوائل قرن
نوزدهم بمیان آورد .او که اندیشهورزی باریکبین است در درک بسیاری از ظرائف ،گوی سبقت از
دیگران ربوده بوده و مقوله «مزیت نسبی» هم یکی از آنهاست .پیش از او ،نظریه مزایای مطلق آدام
اسمیت استدالل کرده بود که برای آنکه تجارت بینالمللی بحال دو طرف تجارت مفید باشد ،الزم
است هرکدام ازآنها در عرضه تولید کاالئی که صادر میکنند کارآمدتر باشد تا مبادله بینالمللی بر
مبنای تخصص و تقسیم کار مبتنی بر تفوق استوار شود .لیکن ریکادو نشان داد که برای مفید بودن
تجارت بینالمللی نیازی به برتری کارآئی در عرصه تولید کاالی صادراتی ضرورتی ندارد بلکه کافی
است ـ و در اکثر موارد نیز چنین است ـ که یکطرف مبادله در همه عرصههای تولید از طرف تجاری
خود ضعیفتر باشد ولی این امر موجب نمیشود که مبادله بحال او سودمند نباشد بشرط آنکه فعالیت
تولیدی خود را بر زمینهای تمرکز دهد که از ضعف کمتری رنجور است و واردات را در عرصهای
بعمل آورده که از ضعف بیشتری رنج میبرد .بدیگر سخن حکم ریکاردو را اینچنین میتوان خالصه
کرد که «هر جا ضعف کارآئی تولید بیشتر است واردکننده و هر جا ضعف کارآئی تولید کمتر باشد،
صادرکننده باش» با این ترتیب ،عوامل تولید ،از زمینه فعالیت ضعیفتر ،به زمینه فعالیت با ضعف
کمتر انتقال یافته و کارآئی نظام تولیدی را افزایش میدهد .منتهی این حکم ،شکل سکونی تئوری
را بیان میکند و نه شکل حرکتی یا دینامیک آنرا .باین معنی که با عمل ،به این حکم ،ضمن اینکه
بهرهوری در مقطع عمل به حداکثر ممکن رشد میکند ولی تولید کننده ،در شبکه تقسیم کار موجود
سنگی میشود و از امکان تغییر الگوی تقسیم کار محروم میماند و این با روح تعلیمات ریکاردو
منافات دارد .امروز اقتصاددانان ،از مزایای نسبی دینامیک و استراتژیک سخن بمیان میآورند و مراد
آنان آنست که هر ملتی دمادم ،از زمینه حائز مزایای نسبی کمتر به زمینه برخوردار از مزایای نسبی
بیشتر نقل مکان کند .این استدالل بصورت تئوری مهندسی مزایای نسبی فرا میروید و بدین
ترتیب ،شکل امروزین تئوری بازرگانی بینالمللی ـ که بلحاظ فنی قادر است انواع مبادالت را در
مدلهای پیشرفته خود بیان کند ـ از بازرگانی استراتژیک دم میزند .کشورهائی که امکانات
بازرگانی جهانی را به موتور رشد و ثروت افزائی فرارویاندهاند ،با آگاهی کامل از این فنون سود
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جستهاند .مثالً آمار بازرگانی خارجی دانمارک ،یکی از بهترین نمونههای تجلی کاربرد این فنون
است.
با این توضیح مالحظه میشود که بازرگانی استراتژیک ،بخشی از استراتژی رشد و استراتژی توسعه
است و تعریف مزایای نسبی دینامیک و مهندسی مزایای نسبی ،زیر مجموعه استراتژی رشد است.
مراد از رشد ( )Growthافزایش کمی تولید ملی و مراد از توسعه ( )developmentتحول کیفی و
نهادی اقتصاد است .بدیهی است نقطه آغاز تعریف مزایای نسبی ،وضع موجود است :ایران در تولید
نفت ،خاویار ،پسته ،خواربار ،زعفران و برخی مصنوعات صنعتی از مزایای مطلق برخوردار بوده و در
بسیاری زمینهها ،از مزایای نسبی میتواند سود بجوید .ایران امروز ،در کلیه زمینههای غیر از نفت،
ساالنه در حدود چهار میلیارد دالر صادرات دارد و از لحاظ واردات نیازمند آنست که ساالنه بین 18
تا  15میلیارد دالر کاالهای سرمایهای و میانی وارد کند تا سطح بیکاری خود را در همین سطح
خطرناک کنونی حفظ کند .جایگاه جهانی برخی از صادرات سُنتی ایران نظیر فرش ،منسوجات،
خاویار و پسته و پنبه بسود رقیبان تنزل کرده است؛ صنایع پتروشیمی که از مزایای مطلق برخوردار
است با رقابتهای جدی روبروست .تامین کننده عمده واردات اساسی کشور ،منبع صادرات نفتی
است ولی چشمانداز صادرات نفتی در دهسال آینده روشن نیست و دولت با این چالش استراتژیک
روبروست که در غیاب درآمد نفتی ،از کدام منبع ارز الزم برای واردات را تامین خواهد کرد.
در ورای وضع موجود ،به چند نکته باید توجه کرد :نخست اینکه برای عملکرد تئوری مزایای نسبی،
پیش شرطهائی وجود دارد که اولین آنها وجود «اشتغال کامل کلیه عوامل تولید» است؛ دومی باال
بودن ضریب جاگزینی عوامل ،یعنی انتقال پذیری عوامل تولید از یک عرصه به عرصه دیگر است.
این پیش شرطها در رویاروئی با سطح باالی بیکاری و عطلت عوامل تولید که بر اقتصاد ایران و
برظرفیتهای آن مستولی شده است ،تامین شده نیستند و در نهایت اینکه در ایران عالوه بر منابع
بالقوه ثروت ،که «منابع طبیعی» نمونه بارز آن تلقی میشود ،یک نیروی انسانی بالقوه مولد وجود
دارد .توسعه نیروی انسانی ،نه تنها وسیله توسعه بلکه هدف متعالی هر رشد و توسعهای است و
استراتژی توسعه مورد نظر ،برآنست که این نیروی بالقوه را میتوان بحد یکی از منابع مزایای نسبی
کشور فرارویاند و آنرا جایگزین منابع پایان پذیر نفت نمود.
زیر نویس:
 1ـ نخستین نخستوزیر این نظام ،خود را «مقلد امام» مینامید و امام نیز او را بدرجة
«خردمندی»مفتخر میفرمود.
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فصل پنجم :جایگاه مصالح ملی در فرایافت استقالل و جهانگرایی

نهضت ملّی نفت در ترازوی داوری تاریخی
دکتر حسن منصور
مرداد 1328
ــ نفت این مادة پراهمیت ،بیش از سه ربع قرن است که در حیات اجتماعی ـ سیاسی ما حضوری نه
تنها سنگین و تعیین کننده داشته ،بلکه بنا به روایتهائی این حضور همواره با رد پائی از نبرد و
ستیز ،مرارت و رنج و ناکامی همراه بوده است .محمد علی موحد در دیباچه کتاب «خواب آشفتة
نفت» میگوید« :نفت نشان از آشفتگیها و درگیریها دارد .هرکه نفت در خواب بیند به مصیبتی
گرفتار آید».
آیا در این دوران واقعیت دیگری در مورد نفت ـ جز آنچه گفته میشود ـ در خور رؤیت و توجه
نیست؟ بنظر میرسد چنین روایتهائی بیشتر بیان استیصال در اداره و بهرهگیری نه چندان آسان از
مهمترین منابع طبیعی باشد .وگرنه نفت هنوز هم میتواند پشتوانة تحقق بسیاری از آرزوهای دست
نیافتنی ملتی قرار گیرد؟
دکتر منصور ـ آری نفت بمثابه «روغنی که از سنگ میتراود ( ،)Petroleumیا مادّه رطوبتزا
( »)Naphtaطی هزارها سال تاریخ ،اینجا و آنجا جلوههائی داشته و منبع بسیاری از «آتشهای
جاویدان یا مقدس» (آتورپات) آتشکدهها و شمعهای همیشه فروزان برخی آبگرمها و یا مادة سیاه و
متعفن برخی چشمه سارها بوده است ولیکن صنعت نفت در دهههای پایانی سده نوزدهم آغاز شد و
در نیمه سدة بیستم در ایاالت متحده آمریکا شکوفا شد در طی نیم سده گسترش چشمگیری یافت
و بصورت یک فعالیّت درهم بافته ( )Integratedو بغرنج اقتصادی درآمد .توسعه موتور درونسوز و
صنایع اتومبیل و شبکه راهها با این صنعت نوین درآمیخت و چهره سیستم حمل و نقل را دگرگون
ساخت .در اواخر سدة نوزدهم و اوائل سدة بیستم جستجوی نفت نه تنها در قاره آمریکا بلکه در
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اروپا و سایر سرزمینهای دارای الیههای فسیلی خاورمیانه و شمال آفریقا نیز آغاز شده و به کشف و
استخراج این ماده ،بُعد استراتژیک داده بود .تالشهای متعدّدی نیز بتوسط اتباع فرنگ در ایران
دوران قاجار ،بمنظور آغاز جستجو و کشف این ماده در ایران انجام گرفته بود که از جمله مهمترین
آنها میتوان از قرارداد شگفتانگیز بارون ژولیوس رویتر انگلیسی با ناصرالدین شاه قاجار ،و سپس
قرارداد تبعة دیگر امپراتوری ،ویلیام ناکس دارسی در سال  1911نام برد :قرارداد بارون رویتر برای
کشف و بیرون بردن این «مادة سیاه متعفن» که به توشیح ناصرالدین شاه رسیده بود ،از حیث
جامعیّت ابعاد آنکه تقریباً کلیة منابع طبیعی ـ باستثنای طال و نقره ـ را در بر میگرفت و ایجاد
خطوط آهن ،تلگراف و تلفن و نظام گمرکات ،جزوی از آن شمرده میشد ،در واقع قرارداد واگذاری
ایران بود به یک تبعه خارجی ،و از بس غیرمتعارف بود که روسها را به مخالفت رقیب انگلیسیشان
برانگیخت و سرانجام به ناکام ماندن این قرارداد منتهی شد .ولی قرارداد ویلیام ناکس دارسی در
سال  1919در میدان مسجد سلیمان به کشف مخزن بزرگی انجامید که توجه جهان را بسوی آن
جلب کرد .پیشینه نفت در ایاالت متحدة آمریکا ،هرگز نمونة میدان باین باروری را نشان نداده بود.
اگر هرچاه نفت تکزاس ،بطور متوسط  15بشکه نفت خام بیرون میداد ،این میدان با  51هزار بشکه
برای هرچاه ،رکورد صنعت تولید را دگرگون کرد و صنعت را با افقهای جدیدی روبرو ساخت .توفیق
دارسی در کشف و استخراج این میدان ،تب جستجوی نفت در میادین دیگر ایران و سپس عراق و
عربستان را دامن زد .و گروههای متعدّدی از جستجوگران نفت را باین سوی جهان متوجه ساخت.
بزودی ،صنعت نفت ،بصورت یک صنعت بینالمللی درآمد و شرکتهای عمدة نفتی از ساختار درهم
بافته افقی و عمودی برخوردار شدند و بصورت چند ملیّتی درآمدند .اکتشاف ،استخراج ،صدور و
تصفیه نفت ایران در اختیار شرکت آنگلوپرشن ( Persionـ  )Angloقرار گرفت که بعدها ،آنگلو
ایرانیین ( Iranionـ  )Angloو در وهله آخر به بریتیش پترولیوم ( )British Petroleumتغییر نام داد.
تاریخ رشد صدو بیست ـ سی ساله نفت ،نخست در ایاالت متحدة و سپس در خاورمیانه و جهان،
بدون تردید یکی از دلانگیزترین داستانهای پرتب و تاب تاریخ معاصر است که پرداختن به آن در
حوصله این مقال نیست .ولیکن نکتهای که از اشارت بآن گزیری نیست عبارت است از تکوین و
تحوّل سیستم قیمتگذاری نفت جهان :در مرحله نخست تکوین این صنعت ،که منبع عمده نفت در
ایاالت متحدة و نقطه ثقل صدور آن خلیج مکزیک است سیستم قیمتگذاری «تک پایه خلیج
مکزیک» ( )Single – basing pointپا میگیرد و موافق آن ،قیمت هربشکه نفت خام معادل است با
قیمت آن در خلیج مکزیک ،اعم از اینکه این نفت در حوزه خلیج مکزیک تولید شده باشد یا در
آغاجاری و مسجد سلیمان .بعبارت دیگر قیمت نفت آغاجاری معادل است با قیمت نفت خام خلیج
مکزیک منهای هزینه حمل و نقل از آغاجاری تا خلیج مکزیک .یعنی ،این نفت باید این هزینه
گزاف حمل و نقل را باصطالح «جذب» کند و بهای خالص نفت با مسافت میدان مبدا خلیج
مکزیک ،رابطه معکوس دارد .در مرحلة بعدی از تکوین و تحول صنعت نفت ،به علت تفوّق کمّی
تولید در میادین ایران ،سیستم قیمتگذاری دو پایه خلیج مکزیک و خلیج فارس ( Double – basing
 )pointبرقرار میشود که بموجب آن ،دو نقطه صدور خلیج مکزیک و خلیج فارس ،بعنوان مبداء
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قیمتگذاری پذیرفته میشوند و قیمت یک بشکه نفت مشابه در این دو مبداء ،با هم برابر فرض
میشود و در نتیجه قیمت یک بشکه نفت در بازار کشور وارد کننده معادل است با قیمت همان نفت
در مبداء صدور (خلیج مکزیک یا خلیج فارس) بعالوه هزینه حمل و نقل از آن مبداء تا بازار .بدینسان
بازار جهانی به تناسب نزدیکی و دوری فاصله به این دو مبداء تعریف میشود و مرز بازار
( )wartershed lineدر نزدیکی ایتالیا تعریف میشود که در آنجا قیمت یک بشکه نفت خلیج
مکزیک با بشکه نفتی خلیج فارس برابر میشود .بدیهی است که این برابر انگاشتن قیمتها در این
دو مبداء ،صرفاً یک امر قراردادی میان شرکتهای نفتی است واالّ هزینه تولید نازلتر نفت خلیج
فارس ،امکان میداد که نفت خلیج فارس ،مقادیر زیادی از هزینه حمل و نقل را «جذب» کرده و
بازار گستردهتری را بزیان نفت آمریکا بخود اختصاص دهد .این سیستم نیز علیرغم اینکه قریب دو
دهه بربازار نفت تسلط داشت سرشار بود از کمی و کاستی و تعارض .از جمله اینکه ،افزایش تقاضای
نفت برای یک مبداء ،چون موجب افزایش تقاضای تانکرهای نفتکش نیز میشد ،بهای حمل و نقل
را افزایش میداد و چون قیمت بشکه نفت معادل بود با بهای آن در یکی از مبداءهای دوگانه بعالوه
هزینه حمل و نقل ،پس با افزایش هزینه حمل و نقل ،قیمت نفت آن مبداء تنزل میکرد (پارادوکس
رالف کاسادی  .)Ralf cassady paradoxاز اوائل دهه پنجاه ،سیستم قیمتگذاری قیمتهای اعالن
شده )Posted price( ،جای سیستمهای دوگانه را گرفت .این مختصر ،شمهای از جنبه بینالمللی
صنعت نفت را که با نظام مالکیت منابع و محتوای حقوقی «امتیازها»ی اکتشاف و استخراج و صدور
رابطهای تنگاتنگ دارد ،بازگو میکند و در واقع آئینه تمام نمای برخورد نظام مدرن است به نظام
سُنّتی ماقبل مدرن .در یکسو ،غرب ،و در مورد ما امپراتوری بریتانیا بمثابة نمونه تبلور نظام مدرن،
حضور دارد که از سده پانزدهم ،انسجام نهادی پیداکرده و با گذار از مراحل ادغام بازارها ،ادغام
زمینها ،تحول از نظام کارگاهی و صنفی به نظام کارخانهای (مانوفاکتوری) ،تولّد علم در سده
شانزده و هفده ،و ادغام علم و تولید ،از مجرای کولونیالیسم ( ،)Colonialismشاخههای خود را به
ایاالت متحده ،نیوزالند ،استرالیا و اقصی نقاط جهان پراکنده است که در قرن نوزدهم با گذار از
انقالب فنی اول ،تفوّق جهانی خود را ،احراز میکند و از سوی دیگر ،ایران حضور دارد که درست از
دوران صفویه ـ که دوران خیزش غرب است بسوی تمدن مدرن ـ در غفلت از آنچه بنیاد جهان را
دگرگون کرده ،خواب زده و پریشان از ذلّت دوران قاجار سر بدر آورده است و با چنان کولهباری از
غفلت ،نادانی ،عقبماندگی و نخوت ناشی از آنها بخود میپیچد که به هیچ روی توان درک تمدن
بالنده غرب را ندارد .نفت ،تنها یکی از مواردی است که به گرهگاه این دو دنیای ناهمگون بدل شده
است .این نفت ،که برای تمدن بالندة غرب ،منبع انرژی حرکتی و حرارتی است ،برای ناصرالدین
شاه ،مادة سیاه متعفن است که تبعه فرنگی میخواهد از کشور بیرون ببرد .در همان قرارداد رویتر،
در کنار دهها ذلت دیگر ،برداشت عامیانه ناصرالدین شاه از مقولة «ثروت» بطور روشنی بروز میکند
که وی با «زیرکی» ،طال و نقره را از شمول قرارداد استثناء میکند چون در این درک بدوی
مرکانتیلیسم ،این طال و نقره است که تبلور ثروت است و نفت محلی از اِعراب ندارد .در واقع نیز،
آنچه به نفت ،قیمت میدهد ،صنایع بغرنج غرب است ،صنایع موتور ،اتومبیل ،هواپیما ،حمل و نقل و
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بعدها پتروشیمی است که مصارف و فایدهمندیهای ( )Útileityاین ماده سیاه را تعریف و تدوین
میکنند .شما این تقابل دو روحیه ،دو انسان ،دو فرهنگ ،دو نظام ارزشی را با چشمهای شگفتزده
در کلیه رویاروئیهای هیئتهای نفتی انگلیسی با «همتاهای ایرانی» آنان خواهید دید .در همان
قرارداد دارسی اول ،در قرارداد تجدید نظر شده سال  ،1933و سپس به شیوهای دیگر در جریان ملی
شدن صنعت نفت ایران ،از یکسو شما انسانهای صاحب علم و فن و آشنا به رموز بازار را در طرف
انگلیسی میبینید و در جای ایران کسانی را میبینید که حتی علیرغم حسننیّتشان ،با احساسات
عامیانه حرکت میکنند و از بغرنجیهای صنعت و اقتصاد مدرن بیخبرند .بیان استعارة دکتر موّحد را
باید در زمینه این تقابل فهمید و تفسیر کرد.
ــ مبارزه علیه دادن امتیازهای غیرعادالنه سیاسی و اقتصادی به اتباع خارجی و دول قدرتمتد در
ایران دارای قدمتی بیش از جریان مبارزات نفت میباشد .چگونه و از چه زمانی نفت در مبارزات
ضداستعماری در ایران نقش تعیین کننده یافت؟
دکتر منصور ـ برای پاسخ به این پرسش شما ناگزیرم نخست چند مفهوم را ،ولو به اجمال ،روشن
کنم :مفهوم استعمار ( )colonialismامپریالیسم ( ،)imperialismسلطه ( ،)dominanceو این اواخر،
استکبار ( ،)arroganceهریک وجهی از دریافت یک کل بغرنج را بمیان مینهد و از توضیح تمامی
آن ناتوانند .استعمار ،بلحاظ لغوی عبارت است از «خواستار عمران و ترقی» کشور و منطقه و مردمی
شدن ،بواسطه اعزام جمعی نظامی ،بازرگان ،مدیر و مبلّغ ،از غرب متروپل به کشور ماقبل مدرن؛
مفهوم امپریالیسم ،علیرغم تعدد معانی و مدلولهایش ،در دست لنین بمثابة «آخرین مرحله
سرمایهداری»« ،سرمایهداری مالی» و «سرمایهداری میرا» ( ،)moribundتعریف شد و به پشتوانه
دستگاه تبلیغاتی شوروی به رقبای جهانی آن اطالق شد؛ مقولة سلطه را اقتصاددان فرانسوی،
فرانسواپرو ( )Perroپرداخت و آنرا برای توضیح جنبه سیاسی و مدیریتی برخورد دو جهان مدرن و
غیرمدرن صیقل داد که در بیان یاوران آقای خمینی ،شکلی بسیار مغشوش بخود گرفت؛ و مقولة
استکبار ،که در اصل ،یک مقوله هدایتی و دینی است در اصل قرآنی مترادف است با سرپیچیدن از
پیام هدایت ،بطوریکه فرعون بهمین معنی «استکبار میورزد» .مالحظه میفرمائید هرکدام از این
واژگان ـ و نظایر آنها ـ از زاویه دید متفاوتی به یک پدیده بغرنج ناظر است و معانی ناقص و
مبهمی از آن را بذهن متبادر میکند.
نظام مدرن ،بنا به سوخت و ساز درونیاش ،نظامی است گسترش کننده و ادغامگر .توقف
( )stagnatonیا رشد صفر برای این نظام معادل است با مرگ و انهدام و این یکی از رموز شگرف
نظام مدرن است که بلندپروازترین اندیشهوران را به چالش طلبیده و تاریخ اندیشه اقتصادی سرشار
از حضور و سوز و گداز آنان است .این نظام در سیصدو پنجاه سال اخیر عمر تاریخی خود ،شرایط
وجود اجتماعی ،تکوین ،و بازتولید انسان را بشدت دگرگون کرده ،شبکهای از راههای جهانی،
بازارهای جهانی ،خطوط ارتباطی جهانی ،پست جهانی ،نظام پولی جهانی و نظامی از پیمانههای
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سنجش جهانی پدید آورده و در مرحله کنونی «جهانی شدن»اش با ارمغان کردن پست الکترونیک،
دانش پردازش دادها و حمل و نقل عظیم و سریع جهانی ،جهان را به «دهکده»ای مانند کرده است.
هیچ نقطهای ،از سنجههای نظام مدرن استقالل ندارد؛ هیچ دیواری ،نه دیوار چین ،نه دیوار سرخ و
سبز از امواج پیاپی نوآوریهای علمی و فنی آن استقالل ندارد و بدینسان مفهوم انسان نیز در
سراسر جهان در یک پروسه همگرائی قرار گرفته است .نمود بیرونی این نظام ،که بچشم غیرمسلح
نیز میتوان دید ـ قدرت ،ثروت و تکنولوژی است .ولی تفاوتها آنجا آغاز میشود که دنیای اسیر
سُنت ،میخواهد با معیارها و سنجههای خود ،این قدرت و ثروت و تکنولوژی را توضیح دهد و
اینجاست که «جنگ هفتاد و دو ملت» وارد تعبیر میشود و ره افسانه گشوده است .مجالی نیست
بپردازیم به کجفهمیهای آدم سختسری مثل جالل آلاحمد ،روضه خوانیهای شادروان شریعتی و
بیگانه ترسیهای آقای خمینی و امثال آنها .در مجموعه کاغذهائی در پنجاه سال اخیر در کشورمان
در این زمینه سیاه کردهاند این نکته بروشنی دریافت نشده است که مکانیسم تولید ثروت در اندرون
این نظام مدرن است و آنچه نیز که از «بیرون» به درون آن انتقال پیدا میکند در آن هضم شده به
ثروت بدل میشود همانگونه که در مورد نفت اشارت کردم .مثال دیگری بگیرید :نظام جمهوری
اسالمی ،خیل درسخواندگان دانشگاهی را با کالم «طالئی» امام که «بگذارید بروند این مغزهای
الکلزده را» ده هزار ده هزار به جالی وطن ناگزیر کرد بیآنکه پروای استقالل و سربلندی ملّت را
داشته باشد ولی همین آوارگان از خانه و کاشانه رانده شده ،در درون نظام مدرن هرکدام بمثابه
متجاوز از یک میلیون دالر ثروت متبلور در سرمایه انسانی معنی پیدا کردند و مثالً در یک سال
معادل چهار برابر تولید ناخالص ملی ایران ،برای آمریکا ثروت افزودند .همینطور است فهم مکانیسم
قدرت .قدرت بیانتها و زوالناپذیر تمدن مدرن ،در ذات حقمند فرد متفرّد نهفته است که تمام حقها
از آن نشأت میگیرد .در این تمدن ،که اکثریت به رای مردم حکومت میکند حق اعتراض اقلیّت ولو
یک تن باشد ،مورد حمایت کلیه نظام است و قدرت نظام از این سرچشمه جوشان برمیخیزد .فهم
عمیق این دو معنی کجا ،و باور به این اسطوره کجا که «ثروت غرب از غارت شرق بدست آمده
است»! و یا «آمریکا مثل کوه یخی دارد ذوب میشود» همین امروز ،حدود  21درصد تولید جهانی
در  17کشور جهان (ایاالت متحدة ،ژاپن و پانزده کشور اروپائی) بعمل میآید و  81درصد در121
کشور دیگر جهان .چگونه قابل فهم است که این  21از چاپیدن آن  81نتیجه شده باشد؟ وانگهی،
سیر مدام بازتولید گسترده این نظام را چگونه میتوان توضیح داد؟
با این مقدمه مفهومی ،میتوان به «مبارزات ضد استعماری ملت ایران» در طی صدواند سال گذشته
نگریست و مثالً نهضت تنباکو را در زمینه کشاکش دو قدرت رقیب روس و انگلیس بازخوانی کرد.
نکته دیگری را باید در مورد تصویر غرب در ایران عنوان کرد :انگلستان بعلت حضور چند سدهای در
سیاست ایران و منطقه ،و نفوذ در میان الیههائی از تجّار و روحانیون و خوانین ،مورد سوءظن افکار
عمومی ایران بوده است ولی تقریباً تا نیمههای سده بیستم به تصویر منفی از آمریکا در اذهان مردم
برنمیخوریم .مثال شما کتاب «در باره سیاست» شادروان احمد کسروی را ،که اندیشهورزی
ناسیونالیست است در نظر بگیرید که چگونه از آمریکا و رئیس جمهور آن ویلسون به نیکی و آزادگی
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نام میبرد .لیکن پس از حوادث شهریور بیست ،برکناری رضاشاه تا آغاز حکومت ذکاءالملک فروغی،
پنبه شدن اصالحات رضاشاهی و آغاز یک دوره ده ـ دوازده ساله بلبشوی سیاسی و تولّد حزب توده
ایران ،بتدریج آمریکا بعنوان «امپریالیسم» در افکار عمومی ایران تصویر میشود و با سقوط حکومت
ملی مصدق مُهر میخورد.
ــ حرکتهائی نظیر جنبش تنباکو ،تالش برای تاسیس بانک ملی در مقابل بانکهای بیگانه شاهی
انگلیس و استقراضی روس ،مقابله با حضور مستشاران خارجی در ادارات و وزارتخانههای مالیه و
گمرکات ،گوشههائی هستند از مبارزات ضداستعماری در صدر مشروطیت .در این دوران از یکسو ما
شاهد آگاهی و سرسختی ایرانیان در دفاع از منافع خود و در مقابله با نفوذ بیگانگان بوده و از سوی
دیگر به موازات آن ناظر ادبیات و آثار بسیاری از مشروطهخواهان صاحب نام در تمجید و ستایش از
فرهنگ ،تمدن و پیشرفت کشورهای غربی هستیم .در برخی از این آثار میزان پذیرش ،احترام و
اعتماد به سیستم اجتماعی و نظامهای سیاسی غربی تا جائی است که نشان میدهد سرانی از
رهبران جنبش مشروطه ،غرب را بعنوان الگوی آرمانی در ایجاد نظم و اداره و هدایت کشور قرار
داده بودند .اما برعکس در جریان مبارزات ملی شدن نفت که عدهای آن را دنباله و مرحله دوم
مشروطیت میدانند ،ما برای نخستینبار شاهدیم که قضاوت در مورد غرب یکپارچه و یگانه شده و
بتدریج و بشکل فزایندهای این قضاوت تنها از مسیر ستیز و عداوت با غرب به مفهوم قدرت
استعماری عبور کرده و بکارگیری عناوینی چون امپریالیسم ،ستمگران یا غارتگران بیگانه و ...بشکل
چشمگیری عمومیت مییابد .صنعت و رشد روزافزون غرب نه حاصل مکانیسم درونی نظامهای
اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی بلکه محصول غارت شرق محسوب شده و چشم بردمکراسیهای
درونی ،فرهنگ و دانش متحول و رو به رشد دائم آن بسته میشود.
ریچارد کاتم در مقالهای تحت عنوان «ناسیونالیسم در ایران قرن بیستم و دکتر مصدق» در توضیح
مواضع رهبر نهضت ملی شدن نفت به نکته بسیار ظریفی اشاره دارد .کاتم مساعی مصدق را در بیان
مفاهیم لیبرالی بقدر کافی بارز ندانسته و جهت منفی کار وی را نمادهائی میداند که او در اشاره به
امپریالیسم و ستم ملی بکار برده است .ریشه این تغییر برخورد به غرب در کجا نهفته و نتایج و
پیامدهای آن برفرهنگ سیاسی ما چه بوده است؟
دکتر منصور ـ در این یک سده و نیم اخیر ،خودآگاهی ملّت ایران ،خودآگاهی انفعالی است .در
حضیض ذلّت و جهل فتحعلی شاهی ،با فتوای مالیان به جنگهای ایران و روس کشانده میشود و
دچار شکست و خذالن میشود .بزرگ مالی زمانه ،مالاحمد نراقی ،با طرح تز «والیت فقیه»
مالیان را سپر بالی فتحعلی شاه قرار میدهد و این جنگ و شکست را به مشیّت ازلی خدا نسبت
میدهد .تکه پاره شدن کشور ،اعطای کاپیتوالسیون به روسها و آشفتگی و پریشانی پیامد این
«چکی» است که سلطان اسالم پناه از دست «کفار» خورده است .عکسالعمل به این درماندگی،
آوردن مسشار است از غرب ،اعزام دانشجوست به غرب ،تاسیس مدرسه دارالفنون است ،ایجاد
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مدارس نظامی ،و برپاکردن گمرکات و بانکهاست ولی اینان با همه اهمیتی که دارند در متن
مبادی درست قرار نمیگیرند و نتیجهای هم عاید نمیکنند .متفکران مشروطه ،آنهم بهترین بخش
آنان ،میخواهند از غرب اقتباس کند و چون «پایبست» را نمیبینند به «نقش ایوان» میپردازند.
مثالً میرزاملکم خان ناشر قانون ،از قانون در غرب چه درکی دارد؟ اینان بدون آنکه بفهمند قانون
غرب ،قانون مبتنی بر مبانی فلسفی سدههای  12و  ،17و فلسفه حق جان الک و تالیهای اوست،
به نفس قانون بدون توجه به مبادی قانون تأکید میورزند و نتیجه این میشود که نهضت
«عدالتخانه»طلبی مشروطیت ،از قانون اساسی ابتر ،متمّم عقب افتاده و قانون مدنی گرفتار در دست
فقیهان سر در میآورد .اینان بمانند آقای خاتمی در یک سده بعد ،نفهمیدند که اهمیت قانون در
غرب از آنجاست که بر حقوق بشر ابتناء دارد .با این زمینه تاریخی است که میرسیم به نهضت ملی
دکتر محمد مصدق .این نهضت از یکسو انفجار غرور یک ملت صاحب تاریخ است در برابر تحقیری
که از تسلط یکسویة امپراتوری بریتانیا بر مقدرات تاریخی او حسّ میشود .از سوی دیگر ،مکانیسم
درونی نهضت نیز طی رقابتهای سیاسی دهه  81شکل گرفته و در متنی از جدالهای ناشی از
تکوین دنیای دوقطبی جنگ سرد هدایت میشود .دکترمحمد مصدق که در اوج یک حرکت
ناسیونالیستی توانسته بود قانون ملی کردن صنعت نفت را «بنام سعادت ملت ایران» از تصویب
مجلس بگذراند نامزد میشود که قانون خود را پیاده کند .بدینسان دولت مصدق تنها با دو پروژه
تشکیل میشود :ملی کردن صنعت نفت و اصالح قانون انتخابات .بدیهی است که در این مجال،
تمرکز را روی پروژه نخست میگذارم و به دومی نمیپردازم .وقتی از شرکت نفت ایران و انگلیس،
بنام سعادت ملت ایران و حاکمیت دولت خلع ید بعمل آمد ،دوران بغرنجی از کشاکشهای فنی،
اداری ،حقوقی ،مالی و سیاسی آغاز گردید که قریب به دوسال بطول انجامید .مدیران و مهندسان و
تکنسینهای خارجی کشور را ترک کردند و اداره این صنعت بزرگ بعهده کادر ایرانی افتاد که در
مجموع با شایستگی به کار برخاستند و بتدریج تجربه علمی ،فنی و اداری الزم را کسب کردند .در
عرصه حقوقی ،دولت ایران علیرغم احراز حق حاکمیت به منابع خود ،از حل مناقشات ناشی از
دعاوی طرف انگلیسی ناتوان ماند و درک درست از شرایط روز و انعطاف بموازات منافع و مصالح
ملی را از خود نشان نداد .رهبری سیاسی نهضت در سال دوم ،بویژه در شش ماهه آخر نهضت دچار
رکود است و هیچ ابتکاری از خود نشان نمیدهد .علیرغم ،شخصیّت نافذ دکتر مصدق نه خود وی و
نه مشاوران نزدیک نفتی ـ سیاسی وی نظیر مهندس حسیبی و مهندس بازرگان ...نه این را میدانند
که شرکت نفتی انگلیس در همان یکسال نخست به بازسازی منابع تولید خود پرداخته و دیگر رگ
حیاتش به تولید ایران بستگی ندارد و این ایران است که به درآمد نفت نیازمند است؛ و نه از این
بنبست راهی دارند که نمیتوان صنعتی را ملّی کرد ولی نه با شرکت ـ به بهانه اینکه منحل شده ـ
و نه با دولت سهامدار آن ـ به بهانه اینکه طرف معامله نیست ـ وارد مذاکره نشد .آخرین پیشنهادی
که از سوی ایزنهاور و چرچیل برای حل مناقشات ناشی از ملی شدن صنعت نفت به دکتر مصدق
ارائه شد ،بیست سال با آنچه که در قرارداد کنسرسیوم به ایران تحمیل شد ،به منافع ملت ایران
نزدیکتر بود .ایران این شرایط را تنها در سال  1973توانست احراز کند .در واقع دکتر مصدق ،که
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بحق بعنوان شخصیّت سیاسی فسادناپذیر ملت ایران مورد ستایش ملت است ،از دو کمبود آسیب
دید .اینکه خود را اسیر محبوبیت ناشی از شعارهای خود یافت و بلوغ یک سیاستمدار نگران سعادت
ملت را از خود نشان نداد ،و دیگر اینکه منهای یکی دو شخصیّت نظیر شادروان دکتر غالمحسین
صدیقی که وزیر کشور وی بود ،با کسانی کار میکرد که در قیاس با خودش ،تنها کوتولههای
سیاسی بودند.
مجموعه اینها ،و نقش آفرینی دیگر بازیگران از جمله شاه و کاشانی ،به کودتای  82مرداد انجامید
که بهیچوجه محتوم و گزیرناپذیر نبود .این حادثه آغازی شد که در مجموع بزیان کشور و مردم
ایران انجامید :سلطنت بعلت استعانت از خارجی بمنظور طرد دولت قانونی ،حرمت خود را باخت و
هرگز به مرمّت آن توفیق نیافت؛ نیروهای سیاسی قطبی شدند و بخشهای فزایندهای از آنها باین
نتیجه رسیدند که سلطنت اصالح پذیر نیست و باید بدنبال براندازی بود .نیروهای جوان دست به
سالح بردند و مجال دیالوگ سیاسی هرچه تنگتر شد .بدون تردید ،یک مصدق با درایتتر،
میتوانست هم به مصالح درازمدت ملت ایران جامعه عمل بپوشاند و هم نهضت را بجائی نکشاند که
شکست آن زمینهای برای بروز فاجعه جمهوری اسالمی بشود.
ــ نهضت ملی شدن نفت از پیشروان مبارزات ملی و استقاللطلبانهای محسوب میشود که اواخر
قرن نوزده و اوائل قرن بیستم بسیاری از کشورهای آسیائی ،آفریقائی و آمریکای التین را در
برگرفت .تحت تأثیر این مبارزات در ایران که تحت رهبری سرآمدن و نخبگان سیاسی کشور و در
حمایت گستردة قشر روشنفکری ،تحصیل کردگان و طبقات متوسط جامعه قرار داشت ،مفاهیمی
چون «ملی» و «استقالل» تا مرحلة «تقدس» عروج یافتند.
اگر بخواهیم تعبیر و تعریفی از این مفاهیم برمبنای درک آن دوران ـ یا تا حد ممکن تعریفی نزدیک
به آن درک ـ ارائه دهیم ،این تعریف چه خواهد بود؟ متاسفانه علیرغم وجود اسناد ،مدارک ،کتب،
مقاالت و رساالت بیشمار از آن دوره یا در مورد آن دوره ما هنوز تعریف دقیقی از مفهوم پراهمیتی
چون «استقالل» و در رابطه با مقتضیات و نیازهای سیاسی و اقتصادی کشورمان در آن دورهها در
دست نداریم .حاصل جمع بحثها و گفتمان سیاسی به ارث مانده از آن دوران بیش از هر چیز بکارِ
انداختن جدائی و زدن اتهام متقابل «وابستگی»« ،خیانت» و ...میباشد.
دکتر منصور ـ در دوران ملی شدن نفت ،استقالل مفهوم مخالف تفرعن شرکت نفت ایران و انگلیس
بود در ایران .همینطور ،مفهوم مخالف دخالت سفارتخانههای خارجی بود در امور سیاسی داخلی و
عزل و نصب مقامات لشگری و کشوری .در نتیجه« ،استقالل طلبی» هم در خلع ید از شرکت نفت
ایران و انگلیس و اجنبی ستیزی تبلور پیدا کرد .سیاستی که طی این دوران بکار بسته شد ،عبارت
بود از تشویق تولیدات داخلی ـ نظیر منسوجات ـ جاگزینی واردات ،و تالش به بینیاز شدن از درآمد
نفتی .ولی اینهمه ،ما را به دریافت مفهوم استقالل نزدیک نمیکند .مثالً آیا مطلوب است که از
تقسیم کار جهانی مستقل باشیم؟ آیا مطلوب یا ممکن است که از علم و فن و مدیریت و الزامات
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مزایای نسبی مستقل باشیم؟ آیا دیوار بدور خود کشیدن و انزواطلبی ،عین استقالل است؟ آیا ورود و
صدور سرمایه ،وابستگی است؟ آیا مطلوب است که اقتصاد ملی از درآمد نفتی چشم بپوشد؟ این
پرسشها هنگامی پاسخ روشن مییابند که مفهوم استقالل را هم بلحاظ نظری و هم در پرتو شرایط
کنکرت تعریف کرده باشیم و در دوران نهضت ملی و دهههای تالی آن ،ما باین مرحله دست
نیافتیم .نادرست خواهد بود اگر درک آنروزی از استقاللطلبی را با معیارهای امروزی محک بزنیم
زیرا آنروز ،افقهای امروز ناپیدا بودند و بسیاری از ملتها میرفتند تن به تجربیاتی بسپارند که ما
امروز براثر آنها به مفهوم دیگری از استقالل پی ببریم .دهه پنجاه ،از یکسو مصادف است با
اوجگیری جنگ سرد در دنیآی دوقطبی ،از سوی دیگر اتحاد شوروی و سپس چین میروند که تا
دههها دچار انزواجوئی بشوند؛ و هندوستان میرود که سالها بعد تجربة سترگی در سیاست جاگزینی
واردات انجام دهد و تجربه کشورهای اسکاندیناوی ،ژاپن و سنگاپور هنوز تکوین نیافته است
بنابراین آنروز اگر «خودکفائی» معادل استقالل گرفته میشد اگر چه جای ایراد بود ولی باندازه امروز
جای مالمت نبود .در این پنجاه سال چندین ده کشور برای تأمین استقالل به تجربیات گرانبهائی
دست زدهاند که گنجینهای از اصول و معیآرها را در اختیارمان قرارداده است .در عالم نظری نیز،
تحولی که در این پنجاه سال در رشته اقتصاد بینالمللی پدید آمده به کلیه تحوالت این رشته از علم
اقتصاد در سیصد سال پیش از آن برتری دارد و به تبع آن مفاهیم استقالل و وابستگی هم از
مضامین نوینی برخوردار شدهاند.
ــ آیا اساساً بقصد بررسی وقایع تاریخی نظیر نهضت نفت و واقعه  82مرداد از زاویة نتایج و
پیامدهای آن ،میتوان از کنار نتایج رفتار و عملکرد شخصیتها و چهرههای صاحب نفوذ و صاحب
نقش در آن وقایع عبور کرد؟ آیا پرداختن به نتایج عملکرد سیاسی به منزلة در مقام قضاوت در
آمدن ،نسبت به شخصیتها و چهرههای تاریخی و در خدمت پرارج کردن یا بیمقدار ساختن
آنهاست؟
زدودن هالههای «تقدس» و «تکفیر» از چهرهها و شخصیتهای تاریخی ،آیا پیش شرط ثمربخشی
چنین روشی ،یعنی بررسی وقایع تاریخی از زاویة نتایج و پیامدهای آن در ادامة حیات اجتماعی،
است یا محصول اجتناب ناپذیر آن؟
دکتر منصور ـ پرند تاریخ از کنشهای ( )actionانسان مدنی بافته میشود و الزمه کنش ،نسبتی از
آزادی است و آن نیز در رابطه تنگاتنگ با کثرت ( )pluralismقراردارد .کنش ،بمحض اینکه از عامل
صادر شود در شبکه کنشهای دیگران وارد شده و حیاتی مستقل از عامل خود پیدا میکند .در این
میان برخی گرایشهای فکری وجود دارند که مایلند نقش عامل را کم بها داده و بگویند «چون
شرایط فراهم شده بود اگر فالنی این کار را نمیکرد ،بَهمان به انجام آن برمیخاست» .این نوع جبر
در تاریخ فعلیّت ندارد و شخصیّتها گاه نقش تعیین کننده در تاریخ ایفا میکنند .نهضت ملی بدوش
شخصیّت فسادناپذیری چون محمد مصدق استوار شد و با او یکی شد .خواه و ناخواه ،شخصیّت
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مصدق تأثیر ژرفی در جریان ،توفیقها و شکستهای آن داشته است .نقش دیگر عوامل نظیر شاه،
کاشانی ،مکی ،قوام ،رهبران حزب توده ،گلشائیان ،دکتربقائی ،حسیبی ،بازرگان و دیگران نیز در
آنها موثر بوده است .منتها ضمن اینکه این نهضت در نفس خود به بنبست رسید ،رهبر آن مصدق
نیز بنحوی «مظلوم» واقع شد و این «مظلومیت» سبب شد که تاریخ معاصر بجای برخورد تعقلی و
تحلیلی به نحوه تفکر ،عمل و رهبری وی از وی یک «تابو» بسازد و کسانی نیز از تولیت آن به نام
و منزلتی برسند .ترازوی داوری تاریخی ،مصالح بلندمدت ملّت است و درست نیست این هدف واال
به تعصبورزیها گرفتار شود .ملتهای بزرگ جهان ،ضمن اینکه رهبران بزرگ خود را بدرجه
قهرمانی رساندهاند و در تاریخ ماندگار ساختهاند هنگامی که پای مصالح عالیه ملت در میان بوده از
آنان نیز با حفظ حرمتها عبور کردهاند .شما ،چرچیل قهرمان ملت انگلیس و فاتح جنگ دوم جهانی
را ببینید که چگونه کنار گذاشته شد و یا ژنرال دوگل ،بنیانگذار جمهوری پنجم فرانسه و آزاد کننده
فرانسه از اشغال نازیها را مالحظه کنید که چگونه به توسط ملّت مجبور شد از قدرت کناره گیرد.
هنوز هم نام چرچیل در انگلستان و نام دوگل در فرانسه ،احترام برمیانگیزد ولی این ملتها اسیر
این محبوبیّتها نماندند .مصدق مردی درستکار ،ایراندوست ،ضداستبدا و فسادناپذیر بود ولی
اشتباهات بزرگی نیز مرتکب شد که نهضت را به تحلیل برد و در نهایت آنرا در برابر مخالفان
جدیاش به گِل نشاند ما از تجربه مصدق میآموزیم که ضد استبداد بودن ،مترادف آزادیخواهی
نیست؛ پوپولیست بودن ،معادل دموکرات بودن نیست؛ فسادناپذیر بودن ،فضیلتِ الزم است و کافی
نیست؛ غایت عمل سیاسی ،مصالح بلندمدت ملّی است و وجیهالملّه بودن نیست .تحلیلگر تاریخ،
عالوه بر شعور و آگاهی ،نیازمند شهامت مدنی نیز هست تا در ارزیابی نقش شخصیّتها مصالح ملّی
را چراغ راهنمای خود کند ،از رنجش این و آن پروا نداشته باشد.
ــ در پرتو مبارزات ضد استعماری مشروطه ،نهضت ملی کردن صنعت نفت و انقالب اسالمی ما به
استقالل خود دست یافتیم و دست نفوذ بیگانگان را از میهنمان کوتاه کردیم .در اینکه امروز حکومت
اسالمی یکی از «مستقلترین» رژیمهای تاریخ است هیچ نیروئی نه دوست و نه دشمن تردیدی
ندارد .امّا اینکه ارمغان این «استقالل» برای کشور و مردممان چیست ،حقیقت تلخی است که باید
در چشم آن نگریست و به تعمقی ژرف در مفهوم «استقالل» وادار شد.
امروز به مسئله نفت و نهضتهای استقاللطلبانه و به واقعه  82مرداد تنها در چارچوب نگاه گذشته
نگریسته نمیشود و نگاهها در تداوم خط تاریخ از آن روزها فراتر رفته و به واقعیتهای امروز
میرسند .امروز نیروهای گستردهای بویژه در میان نسل جوانتر ـ آنان که پیوند عاطفیاشان باآن
روزها سستتر است ـ بدنبال یافتن پاسخی اساسیترند .اینکه نتایج بدست آمده و بهرة ما از چنین
جنبشها و صفبندیها و جدالهای بیانتهای ایجاد شده در حول و حاشیة آنها در جهان سوم
چیست؟
آیا «استقالل» و «استقاللطلبی» مفاهیمی پوچ و بیمعنا شدهاند؟ یا اینکه نه! «استقالل» اصل
خدشهناپذیری بوده و هست و خواهد ماند ،تنها در الزامات و پیششرطهای دستیابی بدان باید
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واقعیتهای زمانه را دید و همواره آمادة تجدید نظر بود؟ استقالل و استقاللطلبی امروز به چه
معناست و در پرتو کدامین الزامات و شرایط و واقعیتهای روز باید بدان نظر داشت؟
دکتر منصور ـ بنظر من ،خود این پرسش اندکی تأمل نیاز دارد .ما هنوز استقالل را معنی نکردهایم.
پس چگونه میتوانیم حکم کنیم که مثالً «حکومت اسالمی یکی از مستقلترین رژیمهای تاریخی
است و هیچ نیروئی ،نه دوست ونه دشمن تردیدی (در آن) ندارد» .بنظر من ،این اسطوره از همان
قماش تعاریف استقالل یا استعمار ناشی شده است که هیچ ربطی به دنیای واقعی ندارند .اگر فقدان
استقالل را چنین معنی کنیم که مثالً فالن قدرت خارجی به رهبران حکومت امریه صادر میکنند
که چنین و چنان کنید ،در آنصورت نه تنها حکومت جمهوری اسالمی مستقل است بلکه شاه بسیار
مستقل تر بود .اگر داشتن دوستان و همفکران مترادف باشد با فقدان استقالل ،در آنصورت جمهوری
اسالمی بدرستی مستقلترین نظامهاست چون بیدوستترین آنها نیز هست .وقتی از این مقدمه
حرکت میکنیم ناگزیر باین نتیجه نیز میرسیم که «استقالل» برای کشور و مردممان چیزی عاید
نکرده است و بعد میرسیم باینکه استقالل و استقاللطلبی «مفاهیمی پوچ و بیمعنی شدهاند».
برای پرداختن به مفهوم استقالل ،طرح چند سئوال مفید خواهد بود :آیا ژاپن ،که نظام آن زیر اشغال
نظامی آمریکا بفرماندهی داگالس مک آرتور ( 1958ـ  )1945شکل گرفت و قانون اساسی آن به
توسط همین فرماندهی نوشته شد ـ و نه دولت کی جوروشیده هارا ()Kijuro Shidehará
نخستوزیرگذار ،کشور مستقلی هست یا نه؟ آیا دولتهای سوئد و دانمارک ،که در شبکه بازرگانی
جهانی تنیده شدهاند و ملیترین صنایعشان نظیر اتومبیل سازی  Volvoسوئد آمیختهای از تولیدات
دهها کشور جهان است ،مستقلاند یا خیر؟ یا سنگاپور ،که عمده درآمد آن از محل ارزش افزوده
خدمات علمی و فنی بر روی تولیدات دیگر کشورها حاصل میشود و توانسته است در عرض 35
سال به ردیف غنیترین کشورهای جهان عروج کند و نام و آبروئی محل غبطه جهانیان برای
شهروندان خود پدید آورد ،کشور مستقلی است یا نه؟ از سوی دیگر ،آیا جمهوری اسالمی ایران که
بعلت بییار و یاور بودن ،منافع ملّی را در غرب کشور به صدام وامیگذارد ،در جنوب اسیر هیاهوی
شیوخ است بخاطر سه جزیره ایرانی مورد ادعا ،و در بحر خزر از روسها توسری میپذیرد و ناگزیر
است برای جلب حمایت مثالً سوریه ،آن همه باج بپردازد نظام مستقلی است؟ آیا تصمیم در مورد
سیاست خارجه ایران در نزد رهبران این نظام با توجه به مصالح عالیه ملّت ایران انجام میپذیرد؟
آیا جمهوری اسالمی از کجاندیشی و خرافهباوری استقالل دارد؟ آیا ،بخاک نشاندن اقتصاد ملی،
نابودی دانشگاهها ،در پرتو مصالح ملّی انجام میپذیرد؟
استقالل اصل خدشهناپذیری است و هرگز پوچ و بیمعنی نخواهد شد .ولی استقالل با شرکت بسیار
فعاالنه در تقسیم کار جهانی ،با سرمایهگذاری جهانی ،با مبادالت فکری و علمی ـ فنی در سطح
جهان ،با حضور در بازارهای جهان نه تنها منافاتی ندارد بلکه بستگی بآن دارد .در نظام مدرن ،محور
اقتصاد ،با فناوری است .پس هیچ کشور مستقلی نباید در صدد «استقالل» از علماندیشی و فنورزی
باشد .مسابقه جهانی برای ثروتمندتر شدن ،عالمتر شدن ،شایستهتر شدن الزمه استقالل است.
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امروزه اقتصاددانان میتوانند برای بغرنجترین اقتصادها مدلهائی تنظیم کنند که شرایط اساسی
سیاستهای اقتصادی را معین کند ،مزایای نسبی دینامیک را در پرتو استراتژی توسعه مشخص کند
و کشور را در کنار کشورهای غنی و سربلند جهان بنشاند.
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فصل پنجم :جایگاه مصالح ملی در فرایافت استقالل و جهانگرایی

مروری بر جریان و تحوالت ملی شدن صنعت نفت ایران
دکتر پرویز مینا
مرداد 1328
ــ مسئله استیفاء حقوق ملت برمنابع نفتی و موضوع ملی شدن صنعت نفت تا کنون مفاهیمی
تنگاتنگ و یگانه تلقی شدهاند .بدنبال تجربه تاریخی نهضت نفت که به ملی شدن این منابع انجامید
و اداره ،کنترل و بهرهبرداری از آن حق مسلم ایران شناخته شد ،ثابت شد که مرحلة استفاده و
بهرهبرداری عملی از این حقوق ـ یعنی از قوه به فعل درآوردن آنها ـ بود که دکتر مصدق را با
موانع عظیمی مواجه ساخت .تنها در این مرحله بود که حقیقتِ نیاز ایران به جهان بیرون با فشار و
هرچه بیرحمانهتر آشکار گردید .ظاهراً دکتر مصدق قبل از واقعة  82مرداد در حل مسئلة نفت به
بنبست رسیده بود .مشکالت اساسی که دکتر مصدق بعد از قطع رابطه با انگلیس تا مرحله فرا
رسیدن  82مرداد و سرنگونی دولت وی با آنها مواجه شد چه بود؟
دکتر مینا ـ صنایع نفت در کشورهای عضو اوپک از جمله ایران بدین سبب ملی شدند که
قراردادهای نفتی معمول در آن زمان که همه از نوع امتیاز ( )concessionبودند و اختیار کل و مطلق
اداره عملیات و نحوه و میزان تولید و صادرات و قیمتگذاری در اختیار شرکتهای نفتی خارجی قرار
داشت ،از هر لحاظ مغایر حق حاکمیت ملی و مانع استقالل سیاسی و اقتصادی کشورهای صاحب
نفت بود.
در ایران مسئله نفت از آغاز کشف آن توسط دارسی درسال  1912تا کنون مهمترین عامل اساسی
در تعیین خطمشی سیاسی و اقتصادی کشور بوده است .در بررسی تاریخ نود وپنج ساله صنعت نفت
ایران بحثانگیزترین موضوع اصل ملی شدن صنعت نفت در سال 1951و وقایع و حوادث متعاقب
آن میباشد.
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در آغاز تأکید بر این نکته واجب است که در تحت شرایط و نحوهای که شرکت سابق نفت انگلیس
و ایران با حمایت دولت انگلیس بر صنعت نفت ایران حکومت مینموده اصل ملی کردن نفت ،یک
امر ضروری و غیرقابل اجتناب بود و هیچ شکی نیست که مرحوم دکترمصدق مردی وطنپرست،
آزادیخواه و ناسیونالیست بود و کشور ایران توسعه و پیشرفت در این صنعت عظیم ملی را مدیون
اقدام وطنپرستانه آن مرحوم است.
متأسفانه ملی شدن صنعت نفت ایران مقارن با زمانی بود که هشت شرکت عمده بینالمللی نفت
بیش از نود درصد ظرفیت تولید و پاالیش و توزیع نفت در جهان آزاد و هشتاد و پنج درصد ظرفیت
ناوگان نفتکشهای دنیای آزاد را در اختیار انحصاری خود داشتند.
عالوه بر این قدرت فنی و اقتصادی ،این هشت شرکت از حمایت کامل سیاسی و اقتصادی نظامی
دولتهای متبوع خود برخوردار بودند و نمونه بارز آن طی مذاکرات با دولت مصدق به خوبی آشکار
گردید.
ــ تا چه میزان تصور دکتر مصدق و مشاوران و یارانش از قبل از این مشکالت دقیق و روشن بود؟
آیا میتوان تصور نمود که اگر وی اِشراف کافی نسبت به واقعیتهای جهان قدرت و توازن نیروی
خفته در ثروت و تکنولوژی پیشرفته کشورهای غربی داشت باز هم تا آخرین مرز یعنی لغو عملی
قرارداد و قطع روابط سیاسی پیش میرفت؟
دکتر مینا ـ دکتر مصدق و مشاورین و اطرافیان نزدیک او به علت عدم آگاهی صحیح از اوضاع و
احوال بینالمللی نفت و وضع عرضه وتقاضای نفت درجهان آزاد تصور میکردند با قطع صادرات
نفت ایران ،دنیا دچار کمبود نفت خواهد شد و شرکتهای نفتی به زانو درخواهند آمد و به ناچار
تسلیم خواستههای ایران خواهند شد .حال آنکه در سال  1951یعنی در زمان ملی شدن نفت تولید
ایران در سطح  221هزار بشکه در روز و کل تولید دنیای آزاد  11/ 9میلیون بشکه در روز بود .ولی
در عرض یک سال ،با افزایش میزان تولید در کشورهای عراق و کویت و عربستان و آمریکا که
کنترل و اداره آن در دست هشت شرکت عمده مذکور در باال بود ،سطح تولید در جهان آزاد به 13
میلیون بشکه در روز رسانده شد .یعنی بیش از سه برابرآنچه در ایران تولید میشد ،از چهار کشور
نامبرده تأمین و به بازار عرضه گردید و از این طریق بدون آنکه کوچکترین کمبودی از نظر عرضه
نفت در جهان آزاد احساس شود ،از صدور نفت ایران جلوگیری بعمل آمد.
ــ به روایتی از میان مجموعه پیشنهاداتی که ظرف  8سال برای حل مسئله نفت میان ایران و
انگلیس ارائه شد .پیشنهاد دوم (پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلیس) بیشترین مطابقت را با اصول و
قانون ملی شدن صنعت نفت داشت که دکتر مصدق وفادارانه مُصر به رعایت آنها بود .مفهوم ملی
شدن نفت از نظر رهبران نهضت در آن مقطع چه بود؟ چرا «پیشنهاد دوم » از سوی بسیاری از
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کسانی که نسبت به این مذاکرات و درگیریها تا کنون تا قدری بیطرفانه نظر دادهاند ،منطبقترین
راهحل با قانون ملی شدن نفت ارزیابی شده است؟
دکتر مینا ـ اصول و شرایط ملی شدن صنعت نفت ایران آنگونه که به موجب قانون مقرر گردید
بشرح زیر بود:
 1ـ تصدیق و قبول اصل ملی شدن نفت و حاکم بودن آن بر کلیه شئون صنعت نفت ایران.
 8ـ قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیشبینی تشکیل شرکت ملی نفت
ایران و با این تفاهم که هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود که به تمام معنی
مجری تصمیمات دولت ایران نباشد.
 3ـ مجاز بودن استفاده از کارشناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی
ایرانیان بجای آنها.
 4ـ فروش نفت به مشتریان شرکت سابق به مقادیری که قبالً مورد معامله بوده با این شرط که
مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن با تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت.
 5ـ تعلق کلیه درآمد نفت و فرآوردههای نفتی به دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرنده نفت
ایران هیچگونه انتفاعی جز تحت عنوان معامله خرید نخواهد داشت.
 2ـ رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با
پیش بینی تودیع 85درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شرکت سابق.
در دوران حکومت دکتر مصدق در مراحل مختلف پیشنهادات مشروحه زیر به ترتیب به دولت ایران
تسلیم گردید:
 1ـ پیشنهاد میسیون جکسون ( )Jacksonعضو هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران این
پیشنهاد در هیچ قسمت با شرایط و اصول ششگانه مذکور در باال منطبق نبود .اصل ملی شدن را
فقط به شکل مشروط تصدیق میکرد و برای ایران استقالل در اداره صنعت نفت خود و انجام
معامالت فروش و استفاده از درآمد نفت جز براساس رژیم تسهیم منافع برمبنای پنجاه پنجاه قائل
نمیگردید.
 8ـ پیشنهاد میسیون هاریمن ( )Harrimanفرستاده مخصوص رئیس جمهور امریکا در نقش میانجی
در این پیشنهاد فقط اصل ملی شدن نفت را بدون قید و شرط میپذیرفت ولی در سایر شرایط مشابه
پیشنهاد جکسون بود.
 3ـ پیشنهاد میسیون استوکز ( )Stokesوزیر کابینه انگلیس
شرط اول یا اصل ملی شدن را تصدیق میکرد ،از مضمون شرط سوم استقبال مینمود ،نسبت به
شرط  4یعنی صادرات و فروش نفت و شرط  2موضوع غرامت وارد تفصیل نمیشد و آنچه اظهار
میداشت ،با مقررات قانون منافات نداشت ولی هیچیک از شرایط اساسی  ،8یعنی اداره کامل و
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کنترل مطلق عملیات بدست ایران و  5در مورد تعلق کلیه درآمد نفت به دولت ایران را تأمین
نمینمود.
 4ـ پیشنهاد بانک جهانی
در این پیشنهاد ،بانک جهانی اصوالً فقط به عنوان واسطه بیطرف و موقت وارد عمل میشد و
مداخلهاش بدین منظور بود که طی مدت دو سال یا بیشتر ،نفت ایران را به نحوی به جریان بیندازد
تا طرفین اختالفاتشان را رفع کنند .اصل ملی شدن را میپذیرفت و پیشنهاد میکرد که اداره
عملیات نفتی موقتاً به یک سازمان بینالمللی که از طرف بانک تعیین میشد ،واگذار گردد و تسهیم
منافع برمبنای پنجاه پنجاه تعیین گردد ولی اختیار صادرات و فروش نفت در دست شرکت سابق
باقی بماند.
 5ـ اولین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن
این طرح بیش از چهار پیشنهاد قبلی به تأمین اصول و شرایط قانون ملی شدن نزدیک میشد شرط
اول یعنی اصل ملی شدن را تصدیق میکرد ،دربارة شروط 8و 3یعنی واگذاری اداره عملیات بدست
ایران وگماشتن تدریجی ایرانیان بجای کارشناسان خارجی تلویحاً موافقت داشت ،نسبت به شروط
4و 5در مورد فروش نفت و تسهیم درآمد و منافع ،کلیاتی ذکر مینمود که با مقررات قانون منافات
نداشت ولی تعیین ترتیبات نهائی را موکول به مذاکرات بعدی مینمود .دربارة غرامت ذکر خسارت و
عدمالنفع شرکت سابق برای دولت ایران ایجاد نگرانی مینمود.
 2ـ دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن
این پیشنهاد با مقررات قانون ملی شدن نفت منطبق و بدون تردید بهترین پیشنهادی بود که به
دولت ایران تسلیم گردید .شروط  8 ،1و 3یعنی اصل ملی شدن و واگذاری اداره کامل عملیات نفتی
به دولت ایران و استفاده از کارشناسان خارجی به شرط جایگزینی تدریجی آنان توسط ایرانیان را
بدون هیچ قید و شرطی میپذیرفت .دربارة شرط  4یعنی صادرات و فروش نفت ترتیبی پیشنهاد
مینمود که براساس آن یک کنسرسیوم بینالمللی متشکل از تعدادی شرکتهای نفتی جهان آزاد
که در آن شرکت سابق نیز عضویت داشته باشند ،با شرکت ملی نفت ایران قرارداد درازمدت برای
خرید مقادیر عمده نفت ایران منعقد نماید و بخصوص این حق را برای ایران قائل میشد که مقادیر
تولید مازاد برفروش به کنسرسیوم مزبور را مستقیماً در بازارهای جهان به فروش رساند.
در مورد شرط  2یعنی رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقه طرفین پیشنهاد شده بود مسئله تعیین
غرامت به دیوان داوری بینالمللی الهه واگذار گردد که برمبنای ضوابط و شرایطی که دولت
انگلیس در مورد ملی کردن صنایع ذغال سنگ آن کشور عمل نموده بود ،به دعاوی ایران و شرکت
سابق نفت انگلیس و ایران رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید .ضمناً برای رفع مضیقه مالی ایران
پرداخت کمک مالی اولیه از طرف دولت امریکا به میزان یکصد میلیون دالر که به تدریج از طریق
خرید نفت مستهلک گردد ،در این پیشنهاد منظور شده بود.
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نسبت به شرط  5یعنی موضوع درآمد و تسهیم منافع فروش اصوالً معلوم بود که تحت شرایط آن
زمان استفاده ایران از تمام درآمد فروش برمبنای بهای رسمی بازار غیرممکن بود زیرا ایران مجبور
بود نفت خود را یا با وساطت شرکتهای بزرگ بینالمللی که صاحب کلیه وسائل پاالیش و حمل و
نقل و توزیع بودند ،به فروش رساند که در آن صورت طبق شرایط معمول در سایر کشورهای
تولیدکننده ،تنصیف درآمد فروش با آنها الزم میآمد ،یا با زحمات زیاد مستقیماً به بازارهای جهان
برساندکه در آن صورت اعطای تخفیفهای عمده به خریداران الزم میگردید .کما اینکه معامالت
محدودی که شرکت ملی نفت با خریداران ژاپنی و ایتالیائی انجام داد همگی متضمن اعطاء تخفیف
به میزان پنجاه درصد از بهای رسمی بازار بود که با روش اول تفاوتی نداشت.
دولت ایران در مورد پیشنهادهای ممالک اروپای شرقی به علت مالحظه از دولت امریکا و احتیاج به
پشتیبانی از طرف آن دولت اصوالً قصد جدی به انجام معامله با آنها نداشت ولی درعین حال هم
برای نرنجاندن آن دولتها و هم برای تهدید امریکا ظاهر را حفظ میکرد .از مجموع بیش از
دویست پیشنهاد که ازطرف دولتهای بعضی ممالک اروپای شرقی مانند لهستان و چکسلواکی و
مجارستان و غیره رسیده بود حتی یکی هم عملی نگردید و دولت ایران نسبت به این پیشنهادها
دست به دست میکرد.
 7ـ اصالحیه دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن /روزولت
در این اصالحیه که در فوریه سال  1953توسط لویی هندرسن سفیر امریکا در تهران به دکتر
مصدق ارائه شد و آخرین پیشنهاد تسلیمی به دولت ایران در دوران حکومت مصدق بود ،کلیه اصول
و شرایط مندرج در پیشنهاد مشترک دوم بجا باقی مانده و اضافه شده بود که از نظر ایجاد تسهیالت
بیشتر مالی برای دولت ایران درمورد تسویه حساب غرامت که ازطرف دیوان داوری بینالمللی الهه
تعیین خواهد شد ،پرداخت غرامت در هرسال از بیست و پنج درصد درآمد خالص فروش نفت بیشتر
نگردد و این کامالً با رویة پیشبینی شده در اصل ششم قانون ملی شدن نفت مطابقت داشت.
ــ مذاکرات بر سر این پیشنهاد بدلیل اختالف میان دکتر مصدق و مشاوراناش و انگلیس برسر
تعیین میزان و دامنة غرامت به شرکت نفت انگلیس و ایران شکست خورد .آیا در میان پذیرش و
تحمل ادامة قرارداد غیرعادالنة دارسی ـ «خیانت» ـ یا قطع مناسبات اقتصادی ـ سیاسی با
کشورهای قدرتمند غربی و توقف تولید و فروش و تحمل خسارت ـ «خدمت» ـ انتخاب دیگری
برای ایران وجود نداشت؟ دولت انگلیس بعنوان ابرقدرت جهانی که به قدرت برتر خود و ناتوانی
حریف کامالً واقف بود ،چرا باید به نرمش و سازش با دکتر مصدق تن میداد؟
دکتر مینا ـ مرحوم دکتر مصدق در رد پنج پیشنهاد اول کامالً محق بود زیرا هیچ یک از آنها
شرایط و اصول مندرج در قانون ملی شدن نفت را بطور کامل تأمین نمینمود ولی پیشنهاد آخر یعنی
دومین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن ،و اصالحیه مشترک چرچیل ترومن /روزولت ،کلیه اصول
و اهداف قانون ملی شدن را در برمی گرفت.
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طبق نوشته آقای دکتر فؤاد روحانی درکتاب «زندگی سیاسی مصدق» ،خود دکتر مصدق شخصاً
پیشنهاد آخر مشترک آمریکا و انگلیس را قابل قبول میدانست و اکثر مشاورانش نیز همین نظر را
داشتند ولی دو نفر از آنها( ،مهندس حسیبی و دکتر شایگان) ،عقیده داشتند که شرایط مربوط به
تعیین غرامت یک دام حقوقی است که پیش پای ایران گسترده شده و اگر ایران در آن قدم گذارد،
دچار آنچنان سقوطی خواهد شد که دیگر نخواهد توانست قد علم کند .آقای دکتر روحانی در تأیید
نظریه فوق شرح زیر را در کتاب خود عیناً نقل نمودهاند:
«این مطلب متکی به اطالع شخصی نگارنده است به این شرح که عصر روز  12اسفند دکترمصدق
سهامالسلطان بیات ،رئیس شرکت ملی را احضار کرد و با خوشوقتی اظهار داشت که کار نفت بخوبی
انجام یافته است و از او خواست که صبح روز بعد او و اینجانب (بعنوان مشاور حقوقی) نزد ایشان
برویم تا دستوری در این زمینه به شرکت ملی داده شود .صبح روز  19اسفند به منزل ایشان رفتیم.
هنگام ورود ما به اتاق ایشان یکی از مشاوران مزبور از نزد ایشان بیرون آمد .دکتر مصدق به محض
ورود ما از جا بلند شد و باحالت آشفته گفت :دیدید که اینها باز نقشهای برای محکوم کردن ما طرح
کردند .دکتر مصدق نمیخواست بیش از این در این باب بحث شود .سهامالسلطان و اینجانب به
دفتر شرکت رفتیم و چون همه همکاران در شرکت پیشنهاد مورد بحث را رضایتبخش میدانستند
همان روز هیئتی مرکب از مهندس پرخیده ،مهندس اتحادیه ،حسن رضوی و نگارنده از طرف
شرکت نزد مهندس رضوی رفته و نظر مزبور را به تفصیل بیان کردیم .مهندس رضوی نیز با نظر
شرکت موافقت کرد و گفت به فوریت در آن باب با نخست وزیر مذاکره خواهد کرد .ولی هیچگونه
خبری از اقدام مشارالیه به شرکت نرسیده .اما روز  81اسفند دکترشایگان در یک مصاحبه اظهار کرد
که اگر آنتونی ایدن گفته است دولتهای انگلیس و آمریکا در پیشنهادهای اخیر پافشاری خواهند
کرد ما هم در رد آنها پافشاری خواهیم نمود».
ترس دکتر مصدق بعلت تلقین و نظرات دو نفر از مشاورینش از این بود که بعلت نامشخص بودن
ادعاهای شرکت سابق نفت تعیین میزان غرامت به نحوی حل و فصل گردد که برای مدت طوالنی
تمام درآمد نفت ایران صرف پرداخت غرامت به شرکت سابق شود .این شک و تردید و هراس از
نظر تعیین میزان و نحوه پرداخت غرامت بیمورد بود زیرا:
اوالً ـ دیوان داوری بینالمللی الهه که در مراحل اولیه ملی شدن در خصوص تعیین صالحیت
دیوان برای رسیدگی به شکایات و دعاوی شرکت سابق نفت برعلیه ایران حتی قاضی انگلیسی نیز
به نفع ایران رأی داده بود و بیطرفی مطلق خود را ثابت کرده بود .دیگر دلیلی وجود نداشت که
دیوان در مسئله تعیین غرامت برخالف عدالت رأی دهد.
ثانیاً ـ درآخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن قید شده بود که پرداخت غرامت نقدی در هیچ
سالی از  85درصد درآمد خالص حاصله از فروش نفت ایران نباید تجاوز نماید و لذا وحشت از دست
رفتن تمام درآمد نفت برای مدت طوالنی موردی نداشت.
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ثالثاً ـ مهمتراز همه درصورت قبول ارجاع موضوع غرامت به دیوان داوری الهه ،دولت میتوانست
دعاوی و مطالبات حقه ایران مربوط به عملکرد چهل و پنج ساله شرکت سابق نفت انگلیس و ایران
را مطرح نماید .یکی از عمدهترین اقالم دعاوی ایران بیست درصد سهم ایران در تأسیسات و
دارائیهای شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در خارج از ایران بود که همگی از محل درآمدهای
حاصله از عملیات نفتی در ایران بدست آمده بود.
در قرارداد سال  1933که در زمان سلطنت رضاشاه فقید منعقد گردید ،در مقدمه قرارداد ،تحت
عنوان تعریفات قید شده است:
کمپانی یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکتهای تابعه آن .شرکت تابعه یعنی هر
شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیماً و یا غیرمستقیم داشته باشد و
یا آنکه در آن شرکت بطور مستقیم و یا غیرمستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از پنجاه
درصد حق رأی در مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید .عالوه براین در ماده
قرارداد مربوط به امورمالی قید شده است .مبالغی که کمپانی باید طبق این قرارداد به دولت بپردازد
عبارتند از:
الف ـ بهره مالکانه سالیانه از آغاز ژانویه سال  1933به میزان چهار شیلینگ بر تن نفت که برای
مصارف داخله ایران فروخته شود و یا از ایران صادر گردد.
ب ـ پرداخت مبلغی معادل بیست درصد که بعنوان سود ساالنه عاید صاحبان سهام عادی شرکت
نفت انگلیس و ایران میگردد.
برطبق مفاد فوق الذکر قرارداد سال  1933تردیدی نیست که ایران عالوه بر ذخائر و تأسیسات نفتی
موجود در ایران ،مالک بیست درصد از سهام دارائیهای کلیه شرکتهای تابعه شرکت نفت انگلیس
و ایران در خارج از کشور نیز بوده است و دولت میتوانسته در دعاوی خود براین حقیقت نیز تکیه
کند.
در تأیید نظریه فوق الزمست به مذاکرات بین آقای گَس ،عضو هیئت مدیره شرکت سابق نفت با
آقای دکترحسین پیرنیا مدیرکل امتیازات و نفت وزارت دارائی که درماه سپتامبر1942در تهران انجام
گرفت و منجر به عقد قرارداد الحاقی نافرجام گس ـ گلشانیان گردیدکه مشروح آن در صفحه 329
کتاب «تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم» جلد دوم سالهای 1954ـ  1982منتشر شده است ،اشاره
شود:
آقای گس سعی نمود دولت ایران را قانع نمایدکه اصل تسهیم منافع برمبنای پنجاه پنجاه که در
ونزوئال مورد توافق قرارگرفته است ،به عنوان مقایسه با وضع ایران مناسب نیست زیرا درآمد نفتی
دولت ونزوئال فقط براساس عملیات نفتی در داخل کشور ونزوئال حاصل میشود .حال آنکه درآمد
شرکت نفت انگلیس و ایران هم در داخل و هم در خارج از ایران بدست میآید.
درکتاب «خواب آشفته نفت» تألیف آقای دکتر محمدعلی موحد درصفحه  113در ارتباط با مذاکرات
سپهبد رزمآرا با شرکت سابق نفت انگلیس و آمریکا شرح داده شده است« :هنگامی که ده روز بیشتر
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از امضای قرارداد پنجاه پنجاه در عربستان سعودی سپری نگشته و خبر آن در تمام دنیا پیچیده بود،
در  81بهمن ماه ،رزمآرا بار دیگر مسئله تنصیف منافع را با نماینده شرکت سابق مطرح ساخت.
نماینده شرکت پاسخ داد تنها در صورتی حاضر به چنین بحثی است که منافع شرکت در ایران از
آنچه به فعالیتهای خارج از ایران مربوط میشود تفکیک گردد».
در صفحه  184همان کتاب نیز با اشاره به مذاکرات تیمسار رزمآرا و سفیر بریتانیا چنین آمده است:
«سفیر بریتانیا در روزهای آخر دولت رزمآرا به او اطالع داده بودکه شرکت سابق حاضر است با
فرمول پنجاه پنجاه هم موافقت کند لیکن اساس آن تشکیل یک شرکت فرعی از سوی کمپانی و
تفکیک فعالیتهای مربوط به ایران از سایر فعالیتهای کمپانی و سپردن آن به دست این شرکت
فرعی بود».
با توجه به مراتب مشروحه فوق میتوان نتیجه گرفت که اصرار نمایندگان شرکت نفت انگلیس و
ایران در مورد تفکیک عملیات و درآمدهای آن شرکت در داخل و خارج از ایران و قابل مقایسه
ندانستن وضع درآمد دولت ونزوئال و ایران به سبب فعالیتهای شرکت مزبور در خارج از ایران به
این دلیل بوده است که آن شرکت نسبت به حق ایران به بیست درصد دارائیهای شرکتهای تابعه
خود در خارج از ایران واقف بوده و سعی داشته در صورت تجدیدنظر در قرارداد این مشکل را از
سرراه خود بردارد .در اینجا الزم به یادآوری است که شرکت سابق نفت انگلیس و ایران صاحب
دارائیها و تأسیسات قابل مالحظهای در نقاط مختلف جهان و تعدادی بیشمار شرکتهای تابعه
درخارج از ایران بود که مهمترین آنها عبارت بودند از:
• شرکت نفتکش بریتانیا
• شرکتهای پاالیش و توزیع نفت در کشورهای مختلف جهان
• جایگاههای فروش بنزین در اقصی نقاط دنیا
• پنجاه درصد سهام شرکت نفت کویت
•  47/5درصد سهام شرکت نفت عراق
با یک بررسی اجمالی از آنچه در باال شرح داده شد میتوان نتیجه گرفت که آخرین پیشنهاد
مشترک چرچیل ـ ترومن که در فوریه سال  1953به دکتر مصدق تسلیم گردید نه تنها کلیه اصول
و اهداف ملی شدن صنعت نفت را تأمین مینمود ،بلکه با توجه به اوضاع و احوال بینالمللی نفت در
آن زمان بهترین پیشنهاد و شرایطی بود که به علت مداخله مؤثر و فشار دولت امریکا و شخص
ترومن حصول آن امکان پذیر گردیده بود.
بنابراین با کمال تأسف باید به این نتیجه رسید که دکترمصدق با رد این پیشنهاد ،یک موفقیت
طالئی و بینظیر را که برای هیچکس جز او حاصل نمیشد از دست داد .چنانچه دکترمصدق با
موقعیت و محبوبیتی که درآن زمان داشت آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل و ترومن را پذیرفته بود،
و به عقد قراردادی جدید بر مبنای آن توافق نموده بود ،نه تنها اداره کامل تمام عملیات صنعت نفت
از همان سال بدست شرکت ملی نفت ایران سپرده شده بود ،بلکه مسیر تاریخ و سرنوشت سیاسی و
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اقتصادی و اجتماعی ایران بکلی تغییر میکرد .نه واقعة  82مرداد اتفاق میافتاد و نه ملت ایران به
بالی انقالب اسالمی دچار میگردید.
ــ پرسش فوق ،طرح پرسش دیگری از زاویة عکس را ضروری میسازد ،بدین معنا که؛ آیا نهضت
ملی کردن نفت تنها به منظور و با هدف استیفای کامل حقوق ملت ایران بر منابع نفتی سازماندهی
و هدایت شد؟ یا اینکه در حقیقت این نهضت ملی وسیله و ابزاری بود برای مبارزه با ابرقدرت
انگلیس؟
دکتر مینا ـ با برجا ماندن دولت مصدق و احیاء مجدد صنعت ملی شدن نفت و رونق گرفتن اقتصاد
ایران ،سنت و اصل برسرکار آمدن و فعال بودن مجالس شورا و دولتهای منتخب مردم پا برجا
میماند و ادامه مییافت .ارتکاب این خطا از طرف دولت دکترمصدق که صرفاً معلول اصرار و
نظرات غلط مشاورینی بود که از اوضاع و احوال فنی و اقتصادی و سیاسی نفت در صحنه بینالمللی
بیاطالع بودند باعث گردید که نه تنها شخص مصدق و شاه در نهایت شکست بخورند ،بلکه ملت
ایران بازنده اصلی این اشتباه فاحش تاریخی شد که هنوز هم گرفتار عواقب وخیم آن است.
متأسفانه مصدق و مشاورین و اطرافیان او در جبهه ملی در اتخاذ تصمیمات خود بیش از هر چیز به
موقعیت سیاسی و وجاهت و محبوبیت شخصی خود در میان عامه مردم توجه نموده و برای حفظ آن
تدریجاً موضوع قطع رابطه با دولت انگلیس و مبارزه ضداستعماری بر علیه بریتانیای کبیر را
جایگزین چارهجوئی برای حل مسئله نفت و استیفای کامل حقوق ملت ایران بر منابع نفتی و احیاء
صنایع نفت و اقتصاد کشور نمودند و چون بیم آنرا داشتندکه متهم به سازش با شرکت نفت انگلیس
و ایران و دولت انگلیس شوند ،راه هرگونه توافق را حتی در چهارچوب مقررات قانون ملی شدن
صنعت نفت برخود سد نمودند.
بجا خواهد بود که بحث دربارة جریان ملی شدن نفت و اشتباه دکترمصدق و مشاورین او در رد
آخرین پیشنهاد مشترک چرچیل ـ ترومن با اظهارات لرد فریزر ( )Fraserرئیس شرکت نفت انگلیس
و ایران که پس از سقوط دولت دکترمصدق و عقد قرارداد کنسرسیوم در سال  1954بیان شده و در
صفحة 511کتاب تاریخ شرکت بریتیش پترولیوم مندرج است خاتمه داده شود.
«فریزر و هیئت مدیره به این واقعیت پی برده بودند که شرکت دیگر احتیاج مبرم به نفت ایران
نداشت ولی به دعوای با ایران از نظر حیثیت و اعتبار مینگریست که شرکت نمیتوانست به هیچ
قیمتی از دست بدهد چون به موقعیت آن در سایر کشورهای تولید کننده صدمه میزد .از این بابت
اعتبار و شهرت شرکت به نحو رضایتبخشی حفظ گردید .زیرا نه تنها در کنسرسیوم نفت ایران
چهل درصد سهیم گشت ،بلکه مهمتر از آن ،روند غیرقابل تردید بسوی حذف و خروج قطعی شرکت
از ایران به جهت عکس سوق داده شد .از اینرو شرکت برخالف عقیده باطنی ،خود را به مصدق
مدیون میداند که با وجود آنکه با بازی کردن مؤثر با ترس شدید آمریکا از کمونیزم و بدست آوردن
امتیاز پس از امتیاز از انگلیسها که منجر به پیشنهاد فوریه  1953گردید و در نتیجه آن ،ایرانیها

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

751

اختیار کامل عملیات صنعت نفت را خود بدست میگرفتند و شرکت فقط باسهم کوچکی در
کنسرسیوم بینالمللی خریدار نفت ایران باقی میماند در آن مرحله اشتباه بزرگی مرتکب شد و پی
نبرد که آنچه امتیاز امکان داشت ،بدست آورده بود».
با سقوط دولت دکترمصدق کوششهای اساسی حکومت ملی یا ناتمام ماند و یا اصوالً منتفی شد .اما
یک اقدام دکترمصدق که در واقع وثیقه پیشرفت صنعت نفت ایران به سمت ملی شدن واقعی بود و
در زمان حیات او انجام یافت بوجود آمدن و تشکیل شرکت ملی نفت ایران و مجهز شدن آن برای
تصدی کلیه عملیات صنعت نفت بود .در نتیجه این اقدام ،صنایع نفت و گاز ایران طی یک دوره 85
ساله یعنی از بدو تأسیس شرکت ملی نفت در سال  1331تا وقوع انقالب چنان سیر تکامل و
توسعهای را پیمود و به چنان توانائیهایی دست یافت که شرکت ملی نفت ایران موفق گردید از نظر
نیروی انسانی کارآزموده درجه تخصص و کاربرد تکنولوژیهای پیشرفته و توانائی مدیریت در کلیه
رشتههای عملیاتی ،از اکتشاف و تولید و پاالیش تا پخش فرآوردههای نفتی ،کشتیرانی و حمل و
نقل بینالمللی و بازاریابی در داخل و خارج از کشور ،و خدمات ستادی مانند امور مالی ،حقوقی و
آموزشی در ردیف یکی از بزرگترین شرکتهای عمده بینالمللی نفت در جهان قرار گیرد و اعتبار و
شهرت جهانی بدست آورد.
در سالهای پس از ملی شدن صنعت نفت و عقد قرارداد کنسرسیوم در سال  ،1954شرکت ملی
نفت ایران تصمیم گرفت که برای توسعه فعالیتهای اکتشافی و تولیدی در خارج از حوزه قرارداد
کنسرسیوم از سرمایه و تکنولوژی شرکتهای نفتی خارجی استفاده نماید و بدین منظور دو قانون
نفت یکی در سال  1957و دیگری در سال  1974تدوین و بمرحله اجرا گذارده شد که طبق آن
قراردادهای نفتی ایران در یک سیر تکاملی و همگام با باال رفتن توان مدیریت و تخصص شرکت
ملی نفت ایران ،از مرحله امتیاز (قبل از ملی شدن) به عاملیت (قرارداد کنسرسیوم) و سپس به
مشارکت و تشکیل شرکتهای مختلط و باالخره به نوع قرارداد خدمات ( RISK SERVICE
 )CONTRACTSتبدیل گردید و در آخرین نوع قرارداد یعنی خدمات شرکتهای خارجی صرفاً
بصورت پیمانکار و سرویس دهنده تحت نظارت و کنترل دقیق و کامل شرکت ملی نفت ایران عمل
میکردند و در این نوع قرارداد طرف دوم یا پیمانکار هیچگونه حقی از نظر مالکیت و یا سهم ذخایر
مکشوفه و تأسیسات نداشت و با آغاز بهرهبرداری تجاری وظائف پیمانکار خاتمه مییافت و طبق
یک قرارداد فروش حداکثر پنجاه درصد از نفت تولیدی برای مدت پانزده سال به قیمت روز بازار
منهای تخفیفی که حداکثر از پنجدرصد قیمت روز بازار تجاوز نمینمود ،به پیمانکار فروخته میشد.
این تخفیف صرفاً برای جبران ریسک سرمایهگذاری در اکتشاف و تأمین سرمایه توسعه و کارمزد
خدمات و سرویسهای انجام شده منظور میگردید.
در سال  1973با لغو قرارداد  1954کنسرسیوم و عقد قرارداد جدید فروش و خرید نفت اصول و
اهداف قانون ملی شدن صنعت نفت در حوزه آن قرارداد نیز بطور کامل و به مفهوم واقعی تحقق
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یافت در صورتی که درست بیست سال قبل از آن فرصت و امکان دستیابی به این موفقیت عظیم به
مرحوم دکترمصدق داده شده بود.
در سالهای آخر قبل از وقوع انقالب ظرفیت تولید نفت خام ایران به سطح شش میلیون بشکه در
روز و حجم کل صادرات نفت از  5/8میلیون بشکه در روز تجاوز نموده بود .از کل صادرات حجم
فروش مستقل شرکت ملی نفت در بازار بینالمللی به دو میلیون بشکه در روز بالغ گردیده بود و بقیه
به شرکتهای عضو کنسرسیوم و طرفهای دوم قراردادهای خدمات فروخته میشد .کلیه فروشها
بر مبنای بهای روز بازار و در سالهای آخر براساس قیمت رسمی اوپک که قبل از انقالب از 13
دالر هر بشکه تجاوز نموده بود ،انجام میگرفت .در مورد شرکتهای عضو کنسرسیوم چون طبق
مفاد قرارداد فروش و خرید نفت منعقده در سال  1973شرکتهای مزبور تعهد نموده بودند که طی
پنج سال اول قرارداد که برنامههای وسیع توسعه عملیات اکتشاف و تولید انجام میگرفت
چهلدرصد از سرمایههای الزم را تأمین نمایند ،و سرویسهای فنی و خدمات مورد نیاز در مناطق
نفت خیز در اختیار شرکت ملی نفت بگذارند ،برای جبران این تعهدات تخفیفی معادل بیست ودو
سنت هر بشکه برمبنای بهای اعالم شده توسط اوپک منظور میگردید.
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فصل پنجم :جایگاه مصالح ملی در فرایافت استقالل و جهانگرایی

نگاهی به گذشته و امکان گزینشهای دیگر ـ نگاهی به کتاب «در تیررس حادثه»
حمید شوکت
دی ماه 1322
ــ از قطعهای از کتاب «در تیرس حادثه» که برای تزیین پشت جلد برگزیده شده چنین برمیآید؛
نویسنده به خوانندهاش بیدارباش میدهد تا خود را برای شنیدن روایتهای دیگری ـ از وقایع
یکسانی در گذشته ـ آماده کند .در پیشگفتار خود گفتهاید؛ پیش از این تاریخ همروزگار ایران در پرتو
نور و با جوهر «خدمت یا خیانت» نگاشته شده بود .پرتو اصلی که شما در این اثر نه تنها بر زندگی
قوامالسلطنه ،بلکه بر دورهای از تاریخ معاصرمان میافکنید ،کدام است؟
حمید شوکت ـ در اینکه قوام از شخصیتهای برجسته تاریخ ایران است ،کمتر کسی تردید کرده
است .با این همه ،آنچه تاکنون درباره او میدانستیم ،بیشتر بر مبنای شایعه ،بر مبنای تهمت و افترا
استوار بود .مخالفانش هیچگاه او را به خاطر پذیرش مقام نخستوزیری در تیرماه  1331نبخشیدند.
اقدامی که گویا به فرمان امپریالیستها و با هدف از میان بردن دستاورهای جنبش آزایخواهانه
مردم ایران صورت گرفته بود .موافقانش نیز در نهایت ،از او به عنوان کسی که موفق گردید استالین
را در مسئله آذربایجان «فریب» بدهد یاد کردهاند .جز این ،چیز زیادی از زندگی قوام نمیدانستیم.
هر چه بود ،بیشتر دانستنیهای پراکندهای بود کهگاه در حوزه خدمت و گاه در حوزه خیانت قابل
بررسی هستند .اما هیچ یک از اینها نه تصویر همه جانبهای از نقش و شخصیت او به دست
میدهند و نه ارتباطی با آنچه تحت عنوان مقولة تاریخ فهمیده میشود ،دارند .اگر بپذیریم که این نه
تنها در مورد قوام ،بلکه کم و بیش در مورد سایر شخصیتهای تاریخیمان نیز صدق میکند ،آن
وقت پی میبریم که در این عرصه با چه کمبود بزرگی روبرو هستیم .صد سال از مشروطیت
میگذرد و ما هنوز در مورد بسیاری از دولتمردانی که در سالهای دور و نزدیک سرنوشت

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

756

تاریخیمان را رقم زدهاند ،یک بیوگرافی که ارزش اطالق چنین عنوانی را داشته باشد در دست
نداریم .دولتمردانی که تفاوت نمیکند ،ستایش یا نفرین کرده باشیم .در عرصههای دیگر نیز کم و
بیش چنین است.
نکته دیگر تالش در راه ایجاد تعادل در نگاه تاریخیمان است .نگاهی که همه چیز را در نیک و بد
این یا آن شخصیت خالصه نکرده و از یک سویهنگری در ارزیابی گذشته پرهیز کند .تالشی که
توجه خود را معطوف به دریافتی از رخدادهای تاریخی معطوف سازد که وجه بارز آن ،توجه به
بغرنجی پدیدههاست و نه یافتن پاسخهای ساده و آسان بر پرسشهای دشوار و پیچیده .چنین
تالشی به خودی خود به معنای دست یافتن به حقیقت نیست ،هر چند که از ضروریات آن است.
هدف من این بود که از چنین منظری به زندگی و زمانه قوام بنگرم.
ــ گفتهاید؛ گذشته هنگامی به تاریخ بدل میشود که از کوره نقد عبور کند .هر نقدی که به
تاریخنگاری جدیدی بیانجامد ،ناگزیر متکی بر آگاهیهای هم اکنونی است .بر بستر این آگاهیها
تصویرهای بازسازی شده جدیدی از گذشته به عنوان تاریخ بدست داده میشود.
پرسش این است که چنین تاریخی حتا در نزدیکترین صورت به وقایع گذشته ،امروز چه تأثیری
میتوانند داشته باشند؟ مثالً اینکه ماه تیر در اصل میبایست یا میتوانست یادآور نقش مثبت
احتمالی سیاستهای قوامالسلطنه در حل مسئله نفت باشد ،چه چیزی را عوض میکند؟
حمید شوکت ـ شاید مهمترین وجه آن ،تالش در راه جلوگیری از تکرار نابخردیهای تاریخی باشد.
من در آغاز کتاب در تیررس حادثه به مطلبی از کاپوشینسکی ،نویسنده لهستانی اشاره کردهام که
گویای چنین درکی است .او مینویسد« :اگر جهان همواره تنها با خرد اداره میشد ،آیا اصوال
تاریخی وجود میداشت؟»( )1میدانیم که در فراز و نشیب تحوالت اجتماعی و در زندگی ملتها،
شکست ،ناکامی و نابخردی اجتنابناپذیر است .اما آنچه فرصتهای از دسترفته تاریخی ،آنچه
شکست ،ناکامی و نابخردی را به تراژدی بدل میسازد ،نه تنها این واقعیت که به هر حال ،اینجا و
آنجا اجتناب ناپذیر است ،بلکه بیش از هر چیز ،خودداری از نقد نقادانه آنهاست .نگاه به گذشته و
بازبینی کارنامه تاریخیمان نیز از این بابت است که معنا مییابد .از این بابت که در کاوش و بررسی
بیپروای گذشته و دستیابی به دادههای تازه ،راه آینده را هموار سازیم .راهی که با گام نهادن در آن،
زمینهای را فراهم سازیم تا از دردها و رنجهایمان کاسته و از تکرار خطاهایمان جلوگیری کنیم .در
چنین معنایی ،باید ببینیم آیا در گذار تاریخ با امکانات دیگری نیز روبرو بودهایم که به دالیلی از توجه
بدان فروگذار کرده و موقعیتهای مغتنمی را از کف نهادهایم؟ و اگر چنین است ،چه عواملی در این
انتخاب موثر بودهاند و چگونه میتوان در آینده از آن جلوگیری کرد؟ طبعا چنین دریافتی به معنای
آن نیست که همواره حقایقی جاودانه را جایگزین حقایق جاودانه دیگر سازیم .بلکه این انتخاب ما را
با امکانی روبرو خواهد ساخت که خود را از دور باطل تکرار تاریخ برهانیم و به حقایقی دست یابیم
که هر چند برای همه و برای همیشه نیستند ،اما بر کثرتگرایی استوارند.
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ــ در میان بسیاری از ایرانیان ـ حتا در میان بخش بزرگی از سرآمدان آنها ـ نگاهی وجود دارد که
همه چیز را در حوزه سیاست در زیر سایه رقابت و جدال بر سر قدرت ارزیابی میکند .در پرتو چنین
نگاهی ـ و در زیر سایه قدرت ستیزی ـ همه حوادث ،سیاستها و شخصیتها به یک میزان رنگ
میبازند .زیان چنین نگرشی به وقایع و چهرههای تاریخی چیست؟
حمید شوکت ـ میدانیم که سیاست معنای واقعی خود را در نبرد قدرت باز مییابد .اما فروکاستن
سیاست تنها به مقوله قدرت زیانبار است .در چنین نگاهی ،نقش شخصیتها و راهی که برای
چیرگی بر دشواریهای زودگذر یا ماندگار و یا تحقق ایدههای اجتماعی پیش میکشند ،به جدال و
رقابت بر سر قدرت خالصه میگردد .در این نگاه ،بیش از آنکه جایگاه شخصیتها و چهرههای
تاریخی را در طرح و برنامه اجتماعی آنان دریابیم ،ویژگیهای فردی و اخالقیشان را مالک
سنجش قرار میدهیم که اگرچه با اهمیت هستند ،اما کافی نیستند .حتی در این عرصه نیز ،شعار و
احساسات را جانشین منطق و خرد در قضاوتهای تاریخیمان میسازیم .بازتاب چنین رفتاری در
نگاه تاریخیمان چنین است که به جای کنکاش در اندیشه و کردار و تدبیر و درایت آنان در تحقق
برنامههای اجتماعی ،همه چیز را در پاکی و درستی یا ناپاکی و نادرستیشان خالصه میکنیم .تا
آنجا که اغلب شماری از معیارهای اخالقی ،که معصومیت وجه بارزی از آن را تشکیل میدهد ،معیار
ارزیابی و قضاوتی یک سویه قرار میگیرد .معیاری که دامنه سنجش آن در حوزه ایمان قابل تصور
بوده و با خرد و سیاست در وجه امروزی آن بیارتباط است .این اقدام هر چند در ظاهر از ارزشی
معنوی برخوردار است ،اما در نهایت به حذف عنصر مسئولیت در گذرگاه تاریخ میانجامد و در عمل
شخصیت سیاسی را از تحقق وظیفهای که برعهدهاش نهاده شده است معاف میسازد .در چنین
نگاهی ،همه چیز در مظلومیت و بیپناهی شخصیتی محبوب یا در دسیسههای استبداد و تباهی
استعمار خالصه میگردد .بازتاب چنین نگاهی در وجدان تاریخی ما چنین است که همواره برای
شکستها ،برای ناکامیها و نابخردیهایی که با آن روبرو بودهایم ،دیگران را مقصر بدانیم .دیگرانی
که در خدمت استعمار ،راه بهشت موعود ،راه تعالی و سعادتمان را سد کرده و سرنوشت محتوممان را
رقم زدهاند.
ــ اگر قرار باشد ،نقد و بررسی گذشته در خدمت آینده ـ به معنای جلوگیری از تکرار نابخردیها ـ
باشد ،باید بپذیریم؛ اوالً تاریخ مکان ارزیابی و قضاوت است .ثانیاً در هر سنجش و قضاوتی ،از جمله
در باره گذشته معیار و مالکهائی برای قضاوت وجود دارند که متکی بر دانائیهای امروزیند .به قول
رومن روالن« :انسان تنها پس از دانا نبودن دانائی را یاد میگیرد».
در اینجا بدون آنکه بخواهیم درستی نکات فوق را مورد تردید قرار دهیم ،اما به نظر میآید؛ در
محدوه چنین نگرشی این خطر وجود دارد؛ گویا تاریخنگاری تنها به ملتهای شکست خورده تعلق
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دارد .در صورتیکه پیشرفتهترین تاریخنگاری از آن پیشرفتهترین ملتهاست .آیا فکر نمیکنید؛ در
تاریخنگاری باید مهمهای دیگری را نیز جستجو کرد؟
حمید شوکت ـ بر همین اساس نمیبایست در نقد به گذشته ،دانستنیها و قضاوتهای امروز را
حقایقی جاودانه شمارد ،چرا که هر یک از آنها در گذار زمان و در پی دستیابی به دادهها و آگاهی
تازه قابل تغییر و تجدید نظر هستند .یی زونگتیان ،محقق چینی پیرامون نگاه به گذشته میگوید :هر
آنچه امروز رخ داده است ،ریشه در گذشته دارد .او تاکید میکند که در نگاه یک ملت به گذشته
خویش ،توجه به خطاهایی که رخ داده است ،بسیار با ارزشتر است تا آنکه همواره تنها بر افتخارات
تکیه شود .اما باید اضافه کنم که پذیرفتن این اصل نمیبایست به معنای آن تلقی گردد که همواره
گذشته را بر جایگاه اتهام نشانده و یا خود را در چنبرة تاوان و کفارة خطاها محصور سازیم .کافی
نیست تا در نگاه به گذشته و ارزیابی تحوالت اجتماعی ،نیک و بد اقداماتمان را از یکدیگر تشخیص
دهیم و آنگاه به رسمی آشنا در قضاوتهای تاریخیمان ،همه چیز را در خدمت و خیانت این و آن
جستجو کنیم .چنین اقدامی ،جز ستایشی سرشار از غرور یا افسوسی استوار بر فرصتهای از دست
رفته بیش نخواهد بود .بلکه میبایست همان گونه که ابن خلدون در ترسیم پدیده تاریخ بر آن تکیه
میکند ،شناخت پدیدههای تاریخی را ،نه آنکه چگونه هستند ،بلکه چرا چنان هستند که هستند
دریافت .در چنین معنایی ،نگاه به گذشته تنها از منظر آنچه رخ داده است صورت نمیپذیرد .تاریخ
وظیفهای به مراتب فراتر از ثبت حال و احوال ما و حفظ آن از ورطة فراموشی دارد .پس نمیتوان
مفهوم آن را تنها در ترسیم حوادت یا نقش شخصیتها و روزگار سپری شده معنا کرد ،چرا که تاریخ
اگر چه با گذشته سرو کار دارد ،با گذشته یکسان نیست .بازنگری و نقد نقادانه ،وجهی مهم در
شناخت از پدیدههای تاریخی است و این مهم ،همانگونه که اشاره کردهاید ،اگر چه همواره اقدامی
از منظر حال است ،اما تنها در خدمت آینده است که معنا مییابد؛ آیندهای که به ریشه ،مبنا و تبار
تاریخی نیاز دارد.
در دستیابی به چنین رویکردی ،استبداد و ذهنیت برخاسته از آن ،مانع بزرگی به شمار میآید.
کوالکوفسکی ،فیلسوف لهستانی ،در اشاره پرمعنای خود به ماهیت نظامهای استبدادی و توتالیتر
تاکید میکند که تاریخ همواره تاریخ فاتحان است .استبداد با ایجاد خالء در ذهنیت تاریخی،
افتخارات گذشته را وسیلهای در اثبات حقانیت و تداوم خود شمارده و با ارائه تصویری مخدوش و
یک سویه از گذشته ،تاریخی فرمایشی عرضه میکند که بر حقیقتهای مطلق استوار است .آنجا که
راهی برای قضاوتی مبتنی بر اسناد و مدارک ،مبتنی بر تکیه به پروندهای مهر و موم شده باقی
نمیگذارند ،هر رخدادی در لفافهای از جار و جنجال و هیاهوی تبلیغاتی عرضه شده و بایگانی تاریخ
جایگزین بازبینی آن میگردد .اما جنبه ناشناختهتر چنین واقعیتی در این نکته نهفته است که در
استبداد ،نه تنها فاتحان ،که منادیان آزادی نیز گاه با تکیه بر حقانیتی برخاسته از معصومیتی
خدشهناپذیر ،مدعی ارائه پرچمی بیلکه میگردند .آنان با چنین رویکردی ،همه چیز را در ارتجاع و
در دسیسههای استعمار خالصه کرده و خود را از هر مسئولیتی پیرامون خطاها و نابخردیها مبرا
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میدانند .پس بیهوده نیست که در پی هر تحولی ،حقایقی جاودانه را جایگزین حقایق جاودانه دیگر
ساخته و در گذار از استبدادی به استبدادی دیگر ،با شقاوتی تازه روبرو میگردیم .گویی تاریخ در
تکرار بیسرانجام خود ،تنها در دوری باطل است که معنای واقعیاش را باز مییابد.
ــ این روزها از سوی انگشت شماری از اندیشمندانمان بر روی اهمیت نظریهپردازی تاریخی تکیه
میشود که اساساً و بیشتر به تمیز ماهیت حوادث ،تصمیمات و اقدامات و درک نقش آنها در تداوم
حیات جامعه میپردازد .منظرگاهی که فقدان آن در تاریخنگاری ما هنوز هم بشدت احساس
میشود .اجازه بدهید برای روشنتر شدن سخن؛ از اقدامات سیاسی که شما آنها را به قوام نسبت
میدهید مثالی بیاوریم؛ مسئله خلع سالح مجاهدین یا خواباندن شورشهای گوناگون که به باری
سنگین بر دوش دولت نوپای مشروطه بدل شده بود .چرا در جدالهای ما بر سر گذشته ،چنین
حوادث پر اهمیتی تنها در محدوده بحث طرفداری یا مخالفت با حکومت وقت ماند و هرگز راهی به
ژرفای بحث بر روی نقش امنیت اجتماعی و ابعاد مختلف آن برای تداوم سازنده حیات اجتماعی
نیافت؟ با اینکه جامعه ما دورههای ناامنی داخلی و خارجی بسیاری را از سر گذرانده است ،اما هنوز
هم ما با نظریة تدوین شده معتبری در باره مفهوم «امنیت» و مسئولیت در قبال آن در ادبیات
سیاسی خود روبرو نیستیم.
حمید شوکت ـ نکته با اهمیتی را پیش کشیدید که نشان دیگری بر نگاه واژگونه ما در چگونگی
تاریخنگاریمان است .اگر توجه کنیم که یکی از هدفهای دولتهای مشروطیت ایجاد امنیت و در
مفهومی ایجاد دولت مدرن بود ،اهمیت خلع سالح مجاهدان و مقابله با شورشهایی که امنیت ایران
را مورد مخاطره قرار داده بودند آشکار میگردد .خلع سالح مجاهدان به عنوان مانع بزرگی بر سر راه
ایجاد امنیت و شکلگیری چنین دولتی بود و چگونگی رویارویی با آن در شمار مهمترین مسئله
دولتهای وقت و اعمال حاکمیت آنها قرار داشت .بعدها نیز در ماجرای خراسان و گیالن با همین
موضوع روبرو بودیم .خلع سالح مجاهدان هنگامی صورت گرفت که قوام در مقام وزیر جنگ کابینه
مستوفیالممالک این وظیفه را برعهده داشت و ماجرای پارک اتابک پیش آمد .پایان بخشیدن به
مسئله خراسان و گیالن نیز هنگام صدارت او و در روزگاری رخ داد که رضاخان عهدهدار وزارت
جنگ بود .اما میبینیم که هیچ یک از اینها نه تنها تاثیری درخور توجه بر ذهنیت تاریخی ما بر
جای نگذاشته ،بلکه آنچه کم و بیش در این عرصه به ثبت رساندهایم ،تصویری واژگونه از
واقعیتهای تاریخی را به دست میدهد .در روزگار پهلویها ،اصوال توجه چندانی به این گونه
مسایل نمیشد ،چون هر صحبتی پیرامون مشروطیت ،به اجبار محظوراتی را پیش میکشید که با
ذهنیت استبدادی که با مشروطیت خوانایی نداشت در تعارض بود .اما اپوزیسیون نیز در واکنشی که
بیشتر بر شعار تکیه داشت تا تعقل ،اقداماتی را که در این عرصه ،یعنی در عرصه ایجاد امنیت که از
وجوه اساسی تشکیل دولت مدرن بود نادیده انگاشت و گاه فراتر رفت و آن را محکوم ساخت.
اقداماتی که نمونههای برجسته آن را میتوان در ماجرای خلع سالح مجاهدان در پارک اتابک و یا
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آنچه تحت عنوان جنبش گیالن و آذربایجان به رهبری کلنل پسیان و کوچک خان شکل گرفت
مالحظه کرد .اپوزیسیون تا آنجا پیش رفت که با محکوم ساختن استبداد ،بر کوششهایی که در
روزگار پادشاهی رضاشاه برای ایجاد امنیت و برپایی و استحکام دولت مدرن صورت گرفته بود نیز
خط بطالن کشید .کوششی که بر یکی از مهمترین خواستهای انقالب مشروطیت تحقق
میبخشید .اپوزیسیون با تکیه بر رمانتیسمی انقالبی و واکنشی نابخردانه به بیاعتنایی پهلویها به
وجوه آزادیخواهانه انقالب مشروطه ،تصویری واژگونه از تحولی ارائه داد که تحقق شماری از
دستاوردهای آن را به ویژه در زمینه برپایی دولت مدرن میبایست از خدمات نظام پهلوی دانست.
نمونهای از این تصویر واژگونه در نگاه به گذشته را میتوان در جشنی که به مناسبت صدمین سال
انقالب مشروطیت در کلن آلمان برگزار شده بود مشاهده کرد .در تبلیغاتی که به منظور دعوت به
این جشن صورت گرفته بود ،نه از روحانیت و کوششهای نمایندگان تجار نام چندانی در میان بود و
نه از تقیزاده نشانی .همه چیز با اشارهای گذرا به سرداران مشروطیت خاتمه مییافت و در مقابل
همه جا با کوچکخان و مصدق روبرو بودیم .حال آنکه میدانیم سخن از نقش این دو در انقالب
مشروطیت از کمترین جدیتی برخوردار نیست .در مقابل نقش مصدق در ملی شدن نفت به مثابه
ادامه انقالب مشروطه حضوری چشمگیر داشت و این گمان را بر میانگیخت که بزرگداشت
مشروطیت بیشتر بهانهای برای پیشبرد مقاصد سیاسی است .اما اگر قرار بر این بود که مشروطیت را
در تدوام آن جستجو کرد و از این منظر از مصدق و ملی شدن نفت سخن گفت ،آن وقت چگونه
میتوان به اعتبار استبدادی که در دوره رضاشاه جریان داشت ،از این واقعیت نیز چشم پوشید که
شماری از خواستهای اساسی مشروطیت در روزگار سلطنت او به تحقق پیوستند؛ و این همه نشانی
دیگر بر آنکه چگونه منادیان آزادی نیز چون بانیان استبداد ،با ایجاد خالء و رویکردی یک سویه به
تحوالت تاریخی ،بازنگری و نگاه به گذشته را از مفهوم واقعی آن تهی ساخته و خود مانعی در برابر
آن هستند .بر چنین زمینهای ،نگاه به مشروطیت ،به عنوان بازنگری در رخدادی که سرنوشت
تاریخیمان را رقم زده است مورد مالحظه قرار نمیگیرد .بلکه تنها به عنوان ابزاری در جهت پیشبرد
مقاصدی سیاسی که هر بار با تغییر برنامه و هدف به شکلی تازه عنوان میگردد ،پیش کشیده
میشود .اگر روزگاری بنا بر وحدت با روحانیت همه جا صحبت از کوششهای دو سید مشروطه در
میان بود ،امروز بنا بر مخالفت با آنچه در ایران جریان دارد ،بیاعتنایی جایگزین اغراق در نقش
روحانیت میگردد و از تقیزاده نیز به خاطر موقعیتاش در عصر پهلوی ،نام و نشانی در خور تقدیر،
آن هم در جشنی که ظاهرا به منظور بزرگداشت صدمین سال مشروطیت برپا شده بود به چشم
نمیخورد .پس بیدلیل نیست که در نگاه واژگونه تاریخیمان که بر اساس مالحظاتی ایدئولوژیک
شکل گرفته است ،تحوالت و رخدادهای تاریخی را از معنای واقعی آن تهی ساخته و در جهت
دستیابی به منافع سیاسی ،استفاده ابزاری را جایگزین بازنگری و نگاه نقادانه به گذشته میسازیم.
ــ با چنین نگاهی به تاریخ همروزگارمان مسلماً طرفداران دکتر مصدق نه لطفی تا کنون به وی
کردهاند و نه عنایتی به ضرورتهای پیشبرد و پیشرفت کشورمان .از آنچه شما در باره «نیاز آینده به
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ریشه ،مبنا و تبار» میگوئید ،برداشتی که به ذهن متبادر میشود ،تکیه بر اهمیت دیگری از
تاریخنگاری و تداوم تاریخی و به معنای یافتن «جای پاهائی» استوار در گذشته برای حرکت به
سوی آینده است ،که این مستلزم نه تنها نقد گذشته بلکه آگاهی به ضرورتها و الزامات پیشبرد و
تعالی جامعه در معنای کنونی آن است .اگر چنین برداشتی از گفته شما جایز باشد ،لطفاً در پاسخ به
پرسش آخرمان در این گفتگو بفرمائید؛ با نگاهی که شما به دورهای مهم از تاریخ کشورمان و به
منظور بررسی زندگی قوامالسلطنه به عنوان یکی از سیاستمداران برجسته تاریخ مشروطیت،
انداختهاید ،مهمترین و استوارترین «جای پاهائی» که امروز میتوان بر آنها ایستاد کدام است؟
حمید شوکت ـ ببینید .در ارتباط با مصدق و قوام گفتنی بسیار است .نکتهای که مدافعان مصدق
نمیخواهند بپذیرند بیش از هر چیز به شکست او مربوط میگردد .آنها نمیپذیرند که شکست
مصدق تا حدودی به خود او و سیاستهای نادرستی که در پیش گرفت مربوط میگردد .آنها او را
فارغ از هر خطایی میشمارند .هر چه شده است ،گناه شاه ،آیتاهلل کاشانی ،حزب توده و انگلیس و
آمریکا بوده است .این البته سادهترین نوع دفاع از مصدق و همزمان بیحاصلترین آن است که جز
کیش شخصیت و معصومیتی استوار بر افسون و افسانه زمینه دیگری ندارد .اقدامی است مبتنی بر
حقایقی متوسط ،برای اذهان و ذهنیتی متوسط .آنها از مصدق اسطورهای ساختهاند و با اسطوره هم
کاری نمیشود کرد .نمیتوان همواره ،همه چیز را برای همه توضیح داد.
در مورد قوام ،آنچه پیرامون شخصیت او قابل توجه به نظر میآید ،نگاه ویژهاش به سیاستی است که
در آلمانی به آن «رئال پولیتیک» میگویند و در برخی از زبانهای دیگر نیز به همین لفظ و مفهوم
پذیرفته شده است .قوام را میتوان استاد مسلم سیاستی فارغ از مبانی و قراردادهای از پیش ساخته و
پرداخته شناخت .سیاستی فارغ از مالحظات ایدئولوژیک که بر انعطاف و واقعگرایی استوار بوده
است .اما نکته اصلی که توجه بدان کمتر مورد عنایتی جدی قرار گرفته است ،فراتر از نگاه ما به
سیاست قوام و مصدق است.
یکی از دشواریهای اساسی ما گسستی است که در تاریخنگاریمان با آن روبرو هستیم .در این
عرصه ،از همه چیز صحبت در میان است .از خدمت و خیانت دولتمردانمان ،از نقش و دسیسههای
استعمار و از نیک و بد این یا آن حادثه .اما از تداوم تاریخی ،از آگاهی و ضرورتها و ملزوماتی که
بدان اشاره کردید ،سخن چندانی در میان نیست .پس بیسبب نیست که حتی آنجا که به بهایی
گران به قضاوتهای قابل تاملی در نگاه به گذشته دست یافتهایم ،نمیتوانیم آنها را به دستمایهای
برای پیشبرد یا آنگونه که گفتید تعالی جامعه بدل کنیم .بازتاب چنین رخدادی در ذهنیت تاریخی ما
که گسست وجه بارز آن است ،معنای واقعی خود را در تکرار تاریخ ،در تکرار نابخردیها باز مییابد.
تا آنجا که هر نسلی در هر اقدام تاریخی ،به اجبار همه چیز را از نو تجربه کرده و بیتاریخ یا با
تاریخی فرمایشی به رویارویی با مخاطراتی میشتابد که شناخت چندانی از چند و چون آن ندارد.
گویی گسست آن پدیدهای است که با جان سختی بسیار ،بیش از هر چیز تداوم خود را در وجدان
تاریخیمان حفظ کرده است .گویی تداوم و ماندگاری با تبار سرکش قبیلهایمان که همه چیز را در
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تاخت و تاز خالصه کرده و سرانجام خود را چون تکراری مکرر در آتش و خاکستر بازیافته است،
سرسازگاری ندارد.
اما باید دید چرا چنین است و چه راهی برای خروج از دور باطل گسست و دستیابی به آگاهی و
تداوم تاریخی در اختیار داریم؟ شاید شما نیز با من هم عقیده باشید که در بسیاری از عرصهها ،هنوز
تصویر روشنی از آنچه گذشته است در اختیار نداریم و یا آنچه داریم در هالهای از افسون و افسانه
پنهان است .روشن است در چنین وضعیتی ،سخن از یافتن جای پایی استوار برای حرکت به سوی
آینده غیرممکن است .اما چون از قوام و مصدق سخن به میان آمد ،میخواهم با اشاره به ماجرای
سی تیر از نمونهای یاد کنم تا شاید شاهدی بر این ادعا باشد .شاهدی بر این ادعا که در سه عرصه
بس مهم ،یعنی هم در عرصه آگاهی بر آنچه رخ داده است ،هم در عرصه نقد و بازبینی گذشته و
هم در عرصه راهیابی یا آنچه شما حرکت به سوی آینده میخوانید با هزار و یک گرفتاری روبرو
هستیم .البته سی تیر تنها یک نمونه است و میتوان از نمونههای دیگری نیز یاد کرد.
یکی از جوانب برجسته در قضاوت تاریخی ما پیرامون شخصیت قوام ،مسئله غیرقانونی بودن
نخستوزیری او در تیرماه  1331است .تصویری که قوام را عامل کشتار مردم دانسته و در وجدان
تاریخیمان تصویری بس منفی از او بر جای نهاده است .اما مگر نه اینکه مصدق به عنوان قهرمان
«قیام سی تیر» با صراحتی غیرقابل انکار در دادگاه نظامی ،دولت قوام را دولتی قانونی خوانده و بر
اقدام نظامیان در آن روزهای سرنوشت ساز صحه گذاشته است؟( )8پس چگونه است که نسبت به
چنین اعترافی ،هر چند که با مکثی توجیه ناپذیر ابراز شده است ،بیاعتنا مانده و همچنان بر طبل
کجفهمیها میکوبیم؟ در همین ارتباط میتوان نمونههای دیگری را نیز چون نقش بیهمتای
آیتاهلل کاشانی پیرامون سازماندهی واقعه سی تیر که به سقوط قوام و بازگشت مصدق به قدرت
منجر شد بر شمارد .واقعیتی که در نگرشی یک سویه و آغشته به مالحظات ایدئولوژیک منکر گشته
و یا از نظر دور داشتهایم .تا اینجا هنوز از آنچه در گذشته رخ داده است غافل ماندهایم و میدانیم که
از این نمونهها فراوانند .مورد دوم یا گام بعدی که خود مستلزم آگاهی همه جانبه به رخدادهای
گذشته است ،نقد و بازبینی رخدادهای تاریخی است.
حال اگر بر سر همین واقعه سی تیر باقی بمانیم ،میبایست با آگاهی از اعتراف مصدق به قانونی
بودن دولت قوام ،ماجرا را دستکم در ارزیابی از نقش مصدق و نگاهی که به واقعه سی تیر دارد ،از
منظر دیگری مورد توجه قرار دهیم .مصدقی که روزگاری در بزرگداشت سی تیر «مراتب تکریم و
احترام قلبی خود را به روح پاک این سربازان مجاهد راه حریت و آزادی تقدیم» میکند و آن را
نشانهای میخواند که طی آن «افراد بیاراده و سست عنصر و هم چنین خیانتکاران به مصالح ملی
و دستنشاندگان اجنبی از آن آلوده و رسوا بیرون آمدند»( )3و روزگاری دیگر در سلب مسئولیت از
آنچه رخ داده است ،به دفاع از قانونی بودن دولت قوام برمی خیزد و اقدام نظامیان در آتش گشودن
بر روی مردم را انجام وظیفه شمارده و آنان را از هر خطایی مبرا میداند.
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تا اینجا ،با تکیه بر اظهارات مصدق و توضیح نقش او در ماجرای سی تیر ،کوششی در جهت بازبینی
پروندههای مختوم گذشته و نقد و بازنگری انجام گرفته است که جوانبی از آن را در کتاب در
تیررس حادثه بر رسیدهام .یعنی در نهایت تصویری ،اگر چه غیرمتعارف از آنچه در گذشته با آن
روبرو بودهایم ،ترسیم کردهام .هر چند که میدانم همین اقدام هزار و یک اتهام در پی داشته است.
حال آنکه کاوش در اسناد و مدارک و رویکردی نقادانه به آنچه رخ داده است از وجوه ضروری
بررسی تاریخی شمرده میشود .اما مورد سوم ،یعنی آنچه به کار آینده میآید و اساس را تشکیل
میدهد ،اشراف بر این حقیقت است که چرا در نگاه به گذشته ،چنین رویکردی داریم؟ اینجا به گفته
ابنخلدون باز میگردیم که میبایست پدیدههای تاریخی را نه آنکه چگونه هستند ،بلکه چرا چنان
هستند که هستند باز یافت .اینکه به آنچه واقعا در سی تیر جریان داشته است بیاعتنا مانده و با
گذشت بیش از نیم قرن نیز اعتراف مصدق را نادیده میانگاریم ،مطلب بس مهمی است .اما کاوش
و جستجو در یافتن زمینهها و پیشینههای چنین اقدامی که جز قلب تاریخ معنای دیگری نمیتوان بر
آن یافت ،در شناخت از چگونگی گسست در ذهنیت تاریخیمان از اهمیتی به مراتب بیشتر برخوردار
است .اهمیتی که کشف دالیل آن ،راه آینده و راه تداوم در آگاهی تاریخی را هموار میسازد.
آیندهای که خود به ریشه ،مبنا و تبار تاریخی نیاز دارد .وگرنه مصدق یا هر شخصیت دیگری را بر
جایگاه اتهام نشاندن و حقایقی جاودانه را جانشین حقایق جاودانه دیگر ساختن ،گرهی از کارمان
نمیگشاید و جز انتقام و کینهتوزی با خود و گذشته تاریخی خود حاصل دیگری در بر نخواهد
داشت .باید دید چرا قوام ،مصدق یا کاشانی در سی تیر چنان کردند که کردند و با گذشت بیش از
پنجاه سال این واقعه ،رویکرد ما بدان نشان از کدام پیشینه ،نشان از کدام گسست یا تداوم در
ذهنیت و وجدان تاریخیمان دارد؟ تازه پس از همة این مقدمات است که باید دید آیا در رخدادهای
تاریخی چون رخداد سی تیر با امکان و انتخاب دیگری نیز روبرو بوده که از آن غفلت کردهایم و اگر
چنین است چه عواملی در این اقدام موثر بودهاند؟ باید دید چنین انتخابی ریشه در کدام پیشینه و
گذشته تاریخی دارد؟ چرا از انتخابی روی برتافته و به انتخابی دیگر دل سپردهایم و نقش هر یک در
شناخت از گذشته تاریخیمان ،نشان کدام گسست یا تداوم به شمار میآید؟ آیا مقدر چنین است که
به کفاره خطاها و نابخردیها ،همواره با دور باطل تکرار تاریخ ،با سرنوشتی محتوم روبرو باشیم؟
اینجاست که به آگاهی تاریخی و به ضرورتها و الزامات پیشبرد و تعالی جامعه در مفهوم امروزی
آن دست پیدا خواهیم کرد.
-----------------------------1- Ryszard Kapuschinski. Meine Reisen mit Herodot. Seite 124

 8ـ برای آگاهی از چگونگی نظر مصدق در دادگاه نظامی نگاه کنید به :مصدق در محکمه نظامی.
به کوشش جلیل بزرگمهر .جلسه سی و چهارم ،ص  77و نیز :حمید شوکت .در تیررس حادثه.
زندگی سیاسی قوام السلطنه .صص 311-313
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 3ـ نطق مصدق از رادیو به مناسبت نخستین سالگرد سی تیر در  89تیرماه  1338به نقل از روزنامه
کیهان .شماره  .11721پنج شنبه  82تیر  .1352ص 5
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فصل پنجم :جایگاه مصالح ملی در فرایافت استقالل و جهانگرایی

گفتمان غرب زدگی :طغیان روشنفکری جهان سومی برای بازگشت به «خود»
داریوش آشوری
تیر 1322
ــ نوشتههای شما در دورههای مختلف نشان میدهند که شما یکی از شاهدان فعال چگونگی ورود
مفهوم «غرب زدگی» به کانونِ گفتمانِ سیاسی ـ فرهنگیمان بودهاید .شاهد فعال به این معنا که از
همان آغاز کانونی شدن تحت تأثیر آن قرار گرفتید ،در مراحلی به آن از زوایائی برخورد انتقادی
نمودید و امروز همچنان پیگیرانه تالش میکنید ،بر بستر فرهنگی و روانشناسی عمومی جامعه ــ
به ویژه بخش سرآمدان روشنفکری آن ــ معنای این مفهوم را باز کنید ،البته با یک نگاه انتقادی از
زوایای دیگر .قبل از آنکه به زاویههای نگاه شما به این مفهوم در دورههای مختلف بپردازیم ،از شما
می خواهیم چگونگی ورود و سیر تاریخی آن در میان سرآمدان فکری و فرهنگی را شرح دهید.
آشوری :آشناییِ من با مفهومِ غربزدگی با انتشارِ بخشِ یکمِ جُستاری به همین نام در شمارهیِ یکم
مجلهای به نامِ کتابِ ماه ،در سال 1341آغاز شد .این مجله را مؤسسهیِ کیهان به سردبیریِ جاللِ
آلِ احمد به راه انداخته بود .از جمله نویسندگانِ آن هم خودِ من بودم .آن زمان من در دانشکدهیِ
حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه تهران دانشجو بودم و در خانهیِ رهبرِ سیاسیمان ،خلیلِ ملکی ،با
آلِ احمد آشنایی یافته بودم .امّا آن مجله به دلیلِ چاپِ آن مقاله و در کل سرشاخ بودن آلِاحمد با
رژیم دو شماره بیشتر منتشر نشد (شمارة دوم با نامِ کیهانِ ماه) .آلِاحمد سپس آن جستار را در همان
سال پنهانی به صورتِ کتاب چاپ کرد .و من خود چهل ـ پنجاه نسخهای از آن را در دانشگاه
فروختم .آلِاحمد مفهومِ غربزدگی را ،چنان که در حاشیة کتابِ خود گفته است ،از زبانِ احمدِ فردید
شنیده بود و از او گرفته بود .من هنوز فردید را نمیشناختم و شاید نامی هم از او نشنیده بودم .امّا با
خواندنِ کتاب ،من که از نوجوانی بسیار کتابخوان بودم و در زمینههای گوناگون ،از تاریخ و جغرافیا
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و علومِ سیاسی و اجتماعی و فلسفة سیاسی ،در حدِ امکاناتِ آن روزگار در ایران ،دانشِ عمومیِ
بهنسبت گستردهای داشتم ،به خطاهایِ کالنِ کتاب پی بردم و همان سالِ یا سالِ بعد نقدی بر آن
نوشتم و به سیروسِ طاهباز سپردم که مجلهیِ آرش را منتشر میکرد .اما طاهباز جرأتِ چاپِ آن را
نداشت .پس از یکسالی ،یا بیشتر ،که از چاپِ آن سرباز زد ،با خشم مقاله را پس گرفتم و پاره کردم
و دور ریختم.
امّا خبرـاش به گوشِ آلِاحمد رسیده بود .دو سالی پس از آن ،زمانی که من کتابِ فرهنگِ سیاسی
را منتشر کرده بودم و نسخهای هم به او داده بودم ،شبی در میهمانیای مرا به کناری کشید و
پرخاشکنان گفت که« ،کتابِ تو غربزده است و از شرق در آن چیزی نیست ».من هم در پاسخ
گفتم که ،مکتبِ سیاسی به معنایِ دستگاهِ نظریِ فلسفی یا ایدئولوژیک ،و همچنین علومِ سیاسی در
کل ،از غرب به ما رسیده است .چنین چیزهایی با چنین قالببندیهایِ تئوریک و مفهومی در شرق
نداشتهایم .و باز به من پرید که« ،تو هم آدمی هستی مثلِ احسانِ طبری .او هم خیلی با هوش
بود» ،اما چنین و چنان ....و اینکه« ،تو میترسی آن مقاله را در بارة غربزدگی منتشر کنی ».من
هم گفتم ،پس حاال منتشر میکنم .و رفتم و مقاله را دوباره نوشتم و در سالِ  1342در نشریهیِ
بررسیِ کتاب چاپ کردم ،که خودـام آن را برایِ انتشاراتِ مروارید در میآوردم .شاید اگر او خود مرا
تحریک نکرده بود دیگر به فکرِ نوشتنِ آن نمیافتادم .مقاله در فضایِ اهلِ کتاب بازتابِ گستردهای
پیدا کرد و آلِاحمد هم از آن یکّهای خورد و در بازبینیِ آن کتابِ ،چنان که خود در دیباچة ویرایشِ
دوّم آن نوشته است ،اثر گذاشت .اما فضایِ جوشانِ انقالبطلبِ جهانِ سومی و سانسورِ ابلهانه و
بسیار سختگیرِ رژیمِ سرگیجهدار میدانی برایِ نقدِ علمی و عقلی باز نمیگذاشت .چنان که مجموعة
مقالهای از مرا ،که همین نقدِ غربزدگی در آن چاپ شده بود ،در سالِ  1342از چاپخانه بردند و
خمیر کردند .خود مرا هم از سالِ  ،1349به دلیلِ «سوابقِ سوءِ» سیاسی و قلمی و گناهِ چاپِ مقالهای
در بابِ «دولت در جهانِ سوم» ،در مجلهیِ جهانِ نو« ،ممنوع القلم» اعالم کردند .ولی غربزدگی
آلِاحمد پس از مرگاش پنهانی چاپ میشد و دست به دست میگشت .به هر حال ،غربزدگی ،با
همه ضعفهای تحلیلی و سستیِ علمیاش ،طرح کنندة مفهومی شد که از نظرِ تاریخِ گفتمانهای
روشنفکرانه در دیارِ ما و در زبانِ فارسی خودِ بسیار اساسیست و از راهنشانهایِ ذهنیّتِ یک دوران
و فضایِ روشنفکریِ جهانِ سومیِ ماست .این کتاب با زبانزد کردنِ مفهومِ غربزدگی زمینهسازِ نمود
پیدا کردنِ احمد فردید و به میدانِ آمدنِ او اثرگذاریهای بعدیاش تا دورانِ اوّل انقالبِ اسالمی
شد.
انتشارِ آن مقاله سبب شد که فردید هم به من توجه پیدا کند و خواهانِ دیدارِ من شود .من هم با
آشنایی با فردید و اندیشههای او در بابِ غربزدگی چرخشی از جنبهیِ نظری کردم ،که سالیانی مرا
به خود مشغول داشت و در چرخشهایِ بعدیِ فکریِ من اثرِ اساسی داشت .آنچه مرا به فردید جلب
کرد و سبب شد که سهـچهار سال دورـوـبرِ او بگردم ،مایة نظری و فلسفیِ حرفهای او بود که
برای من بسیار کشش داشت .داستانِ آشنایی خود با احمدِ فردید و جای گرفتن در حلقة مریدانِ او را
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در مقالة «بازدیدی از نظریة غربزدگی و احمدِ فردید» گفتهام( .نگاه کنید به وبالگِ من به نامِ
جستار)
ــ هنگامی که کتاب «غربزدگی» آلاحمد بیرون آمد شما در بررسی این کتاب مقالهای انتقادی
نوشتید ـ حدود  43سال پیش ـ عنوان مقالهیِ خود را «هشیاری تاریخی» گذاشتید و «اساس» یا
«زمینه» و «محتوای قابل بررسی» آن را «قابل دفاع» دانستید .آنجائی هم که به نظر شما نوشتة
آلاحمد «با واقعیت ملموس سرـوـکار دارد ،آن را «درست و دقیق و شجاعانه» ارزیابی نمودید .و اما
زاویه یا زاویههای دید انتقادی شما به «غرب زدگی» :سبک نگارش و پراکنده نگاریهای نویسنده،
دانش سطحی و اندک وی به ویژه در حوزة اقتصادی بود ،و ایراد به اینکه چرا آلاحمد این همه با
ماشین و تکنولوژی میستیزد و چرا به جای آن ،نوع رابطه اقتصادی و سیاسی استعماری را آن گونه
که باید مورد توجه قرار نمیدهد .عالوه بر این ،انتقاد به آشفتگی و خلط مرزهای تاریخی و
جغرافیائی مفهوم غرب و ایراد به پریدنهای نویسنده «غربزدگی» به همة کشورهای تولید کننده
تکنولوژی مدرن و تفکیک نکردن جهان غرب استعمارگر از ـ احتماالًـ جهان سوسیالیستی آن دوره.
با توجه به دوسطح مختلف ــ از نظر ژرفا ــ دفاع و نقد ،باید بگوئیم که دفاع شما از «غربزدگی»
آل احمد از عمق بسیار بیشتری برخوردار بوده است تا نقد آن .در حالی که زمینههای انتقادی را بعضاً
به سهولت میشد ندید گرفت یا تصحیح کرد .اما حوزهی دفاعی از نظریه غربزدگی دارای اجزا و
مؤلفههائی است که به راحتی نمیتوان از آن گذشت .پایههای فکری «غربزدگی» آلاحمد به
عنوان یکی از منادیان سنتگرائی و گذشتهگرائی نفی تمدن مدرن از اساس و با همة الزامات آن بود
و راهحل سیاسی وی در عمل نه سر فرو بردن به کار خود و عزلت گزینی «عارفانه» ،بلکه ستیز با
غرب ،با فرهنگ و تمدن آن بود .آیا این را میشود ــ یا بهتر است بگوئیم ،میشد ــ «هشیاریِ
تاریخی» نامید؟
آشوری :آگاهی به تاریخ و کندـوـکاو در رویدادهایِ آن برایِ درک منطقِ حرکت و جهتِ آن از
رویدادهایِ بسیار بنیادی در جهانِ اندیشة مدرن است .در حقیقت ،با کوتاه شدنِ دستِ ارادهیِ االهی
و علمِ مطلقِ االهی از پهنة طبیعت و زندگانی بشری ،یعنی پایانِ قرونِ وسطا ،علم و ارادة انسانیِ
برایِ گسترشِ دامنة شناخت و تواناییِ خود نخست علومِ طبیعی و سپس علومِ انسانی (علومِ تاریخی
یا علومِ فرهنگی) را پایهریزی کرد .شناختِ تاریخ و فهمِ تاریخ بر بنیادِ انسانباوریِ (اومانیسم) مدرن
به معنایِ رهاییِ انسان از بندهایِ ایمان و بندگیِ قرونِ وسطایی و گام نهادن به جهانِ آزادی و
اختیار بود .به این معنا «هشیاریِ تاریخی» ( )historical consciousnessستونِ اصلیِ برـپاـدارندهیِ
روشنگری و روشنفکریِ مدرن است که از قرنِ هجدهم نخست در فرانسه و سپس در ساحتِ
فلسفیِ بسیار باالتری در آلمان پرداخته شده است .امّا این روشنگری و روشنفکری هنگامی که از
بومِ اصلیِ خود در اروپایِ غربی ،با پرتوافشانیِ از راههایِ گوناگون ،به دیگر سرزمینها و فرهنگها
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راه مییابد ،شکلهایِ بومیِ خود را پیدا میکند که روشنفکرانِ بومیِ غربـشیفته (صفتِ
محترمانهتری به جایِ «غربزده») سازندهیِ آناند.
هشیاریِ تاریخی شکلِ ثابتی ندارد و ،در معنایِ مدرنِ آن ،در اساس تفسیرِ تاریخ و نسبتِ تکوینیِ
انسان با آن ،در کل (یا تاریخِ جهانی) ،یا در مقیاسِ کوچکتر ،گزارش و تفسیرِ تاریخِ ملّی و بومی در
متنِ تاریخِ جهانیست که از دستـآوردهای ذهنیّت و علمِ مدرن است .هشیاریِ تاریخیِ مدرن در
اساس بر بنیادِ انسانباوری (اومانیسم) است و با دگرگونیِ شرایطِ تاریخی دگرگون میشود .از سیرِ
دگردیسیِ آن در اروپایِ غربی و روسیه و جاهایِ دیگر میگذرم و تنها به دگردیسیهایِ آن در تاریخِ
روشنگری و روشنفکری ایران اشاره میکنم ،که زیرِ نفوذِ غرب و ایدهها و آرمانهایِ انسانباورانهیِ
آن پدیدار شد .دگردیسیِ ایدئولوژیهایِ لیبرال و ملتباورانة آغازین ،در صدرِ مشروطیّت ،به
ایدئولوژیهای چپ از نوعِ مارکسیست ـ لنینیست و ترکیبهایی از آنها با فضایِ ذهنیّت و
ایدئولوژیهایِ بومی (برایِ مثال ،اندیشههایِ کسروی) و ،سرانجام ،پدیدهای به نامِ «اسالمِ انقالبی»
همه ترکیببندیهایی از «هشیاریِ تاریخی» و تفسیرِ تاریخ زیرِ فشارِ نیروهایِ شکافنده و بازسازندة
ایدهها و آرمانهایِ انسانباورانة مدرناند .البته ،از دیدگاهِ هر یک از آنها دیدگاههای مخالفشان
«ناهشیاری» یا جهل به شمار میآید .چنان که شما هم ،با «هشیاریِ تاریخیِ» امروزینتان ،همین
ایراد را به تیترِ مقالة من دارید .باری ،نظریة غربزدگی ،به عنوانِ نقدِ تاریخِ رابطة «ما» با «غرب» و
بیماریشناسیِ آن ،شکلی از شکلهایِ «هشیاریِ تاریخیِ» ما در دورانِ مدرن است .هشیاریِ
تاریخی ،در این معنا ،هر گونه گفتمانی را در بارهیِ تاریخ و تفسیرِ آن در بر میگیرد .این
«هشیاریها» خود همواره تاریخی و نسبی و وابسته به شرایطِ تولیدِ گفتمانِ تاریخشناسیاند.
گفتمانِ غربزدگی در ایران نمودی از طغیانِ روشنفکریِ جهانِ سومی برایِ بازگشت به «خود» و
اصالتِ گمشدة «خود» بود .اگرچه فردید آن را به دُمِ اندیشة هایدگر و طغیانِ فلسفیِ او بر
«متافیزیک» میبست .اما از دیدگاهِ امروزینِ من ،یک طغیانِ کینتوزانة جهانِ سومی بود ،با مایهای
تُنُک از فلسفه و علومِ اجتماعی و تاریخی .آلاحمد هم آدم اصیلِ دردمندی بود در عذاب از وضعِ
حقارتبارِ «جهانِ سومی» خود ،بهویژه در شرایطِ سیاسیِ پس از کودتای بیست و هشتِ مرداد .به
همین دلیل ،در برخورد با فردید ،مفهومِ غربزدگی را که او آورده بود ،نشانهشناسیِ دردِ خویش
یافت و با شتابزدگی ،با زبانِ پرجوشـوـخروشِ خود ،با دانشِ سطحیاش از اقتصادِ و جامعهشناسیِ
مارکسیست ـ لنینیستی ،و با حسرتِ نهفتهای که به زندگانیِ دینیاش در نوجوانی داشت ،کتابی
ساخت و پرداخت که ،بهخالفِ گفتة شما ،یکسره نفیِ «تمدنِ مدرن با همة الزاماتِ آن» نبود ،بلکه
آیینة ذهنیّتِ گیر کرده میانِ دو جهانِ فرهنگِ سنتی و جهانِ مدرن و فرهنگِ آن است ــ که من
آن را وضعِ «جهانِ سومی» مینامام .وضعی که ،اگر نه همگی ،دستِ کم بسیاری از ما در خیلِ
«روشنفکران» ،به درجههای گوناگون و با حساسیتهای گوناگون ،دچارِ آن بودهایم و هستیم .من
این وضعیّتِ روانیِ پرکشاکشِ و پرعذابِ روانی در اصحابِ نظریة غربزدگی را ــ که خود نیز دورانِ
درازی گرفتارِ آن بودهام ــ در مقالهای با عنوانِ «نظریة غربزدگی و بحرانِ تفکر در ایران» شرح
کردهام (نگاه کنید به ما و مدرنیّت ،ناشر مؤسسة فرهنگیِ صراط).
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ــ شما در آن زمان و در آغاز آن رساله انتقادی به «غربزدگی» پرسشهائی برای «اهل تفکر و
قلم این سرزمین» طرح کردید .از جمله پرسیدهاید« :سرانجام در برابر این موج تاریخی [موج زورآور
و استعمارگر تمدن و فرهنگ غرب ـ نقل به معنی از گفتههای شما] چه باید کرد؟»
شما همان جا دل مشغولی روشنفکران زمان مشروطیت بر بستر همین پرسش را که «رفتن به راه
غرب»« ،رسیدن به آن» یا «گرفتن جنبههای مثبت تمدنش» و ...را توصیه کرده یا هدف قرار داده
بودند« ،کلیبافیهای خنک» ارزیابی نمودید .ممکن است که پاسخهای آنها در حوزه سیاست و به
ویژه با توجه به سیاستزدگی که روشنفکران دوران مشروطیت نیز بعضاً از آن در امان نبودند،
بهصورت شعارهای سطحی جلوه میکردند ،اما آیا بنیانهای فکری آنها غیر قابل دفاع میبود؟ آیا
تالش در شکافتن ،ژرفا بخشیدن و تداوم بخشیدن به بنیانهای فکری مشروطیت ،ما به جائی ــ
البته با نگاه و تکیه به گردش فکری که سرآمدان فکری و اهل قلم نمودهاند ــ نمیرسیدیم که
امروز ایستادهایم؟
آشوری :ایدههایی که جنبشِ مشروطیّت را پدید آوردند ،بومیِ سرزمینِ ما نبودند و از دلِ فرهنگ و
اندیشهیِ بومیِ «ما» نُرسته بودند و با ساختارهای کهنِ سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگیِ ما
تناسبی نداشتند( .این «ما» هم خیلی مسألهدار و پرسشانگیز است .به همین دلیل در گیومه
میگذارم ).در نتیجه ،با برقراری حکومتِ مشروطه آن ساختارهای دیرینه رو به فروپاشی رفتند
بی آنکه ساختارهایِ مدرن بتوانند جانشینشان شوند .و چنان آشوبی همه جا را فراگرفت که ده ـپانزده
سال بعد همان منورالفکرانِ پیشاهنگِ جنبشِ مشروطه در به در به دنبالِ دیکتاتوری میگشتند که
بتواند سرـوـسامانی به کشور بدهد .این گونه بود که رضاشاه روی کار آمد و بخشِ عمدة آنها
دورـوـ برِ او را گرفتند تا در سایة قدرتِ او ایرانِ نوینی با مدل اروپایی بسازند .امّا «ما» ــ این
«ما»ی سرگشتهیِ دچارِ بحرانِ هویّت ــ هنوز ایدههایِ لیبرال مشروطهخواه را فرو نداده بود که
ایدئولوژیهایِ اولتراناسیو نالیستی یا فاشیستی و مارکسیست ـ لنینیستی از راه رسیدند و یکی پس از
دیگری فضا را بر لیبرالیسم تنگ کردند .این نکته را باید به خاطر داشت که آنچه «ایران» نامیده
میشود ،بازماندهایست از یک امپراتوری با نظامِ استبدادِ آسیایی ،که از نیمهیِ قرنِ نوزدهم ،زیرِ
فش ار و نفوذِ کولونیالیسمِ اروپایی ،به بخشی از جهانِ پیرامونی بر گردِ کانونِ قدرتِ اروپایی تبدیل شد
و دگردیسیِ خود را از «ممالکِ محروسه» با ساختارِ استبدادِ آسیایی به ساختارِ دولت ـ ملتِ مدرن
آغاز کرد .تالطمها و طوفانهایی که این ایران در طولِ قرن بیستم از سر گذرانده ،مانندِ همة
فرهنگها و تمدن هایی که در سراسرِ کرة زمین از مدارِ خود خارج شدند و در پیرامونِ آن کانونِ
قدرت قرار گرفتند ،حاصل این رابطه بوده است .از این راه بود که «شرق» به جهانِ سوّم بدل شد.
در این بخش از جهان که جهانِ فروپاشیدگیها و گسستهایِ پیاپی بود ،هیچ چیز نمیتوانست در
راستایِ طبیعی خود رشد کند ،از جمله ایدههای مشروطیّت ،که نتوانستند به قالبِ یک نظامِ ریشهدار
و پایدارِ سیاسی درآیند .آرمانهای جنبشِ مشروطه در دهة بیست و آغازِ دهة سی با نهضتِ ملی
کردن نفت و جبهة ملی نیم نفسی کشید و با برقراریِ دوبارة دیکتاتوری از پای افتاد .در دهة چهل و
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پنجاه هم فضایِ همگانی در اختیارِ ایدئولوژیهای انقالبی از رنگهای گوناگون بود .و انقالب
آنچنان واژة جادوییِ پُرجاذبهای بود که شاه هم ،برای اینکه پیشدستی کرده باشد و از قافله عقب
نیفتاده باشد ،دست به «انقالبِ شاه و ملت» زد .در این دوران جریانها و حزبهای سیاسیِ میانهروِ
وفادار به آرمانهای دموکراسی و مشروطیّت سرکوب و محو شدند و بهجز دو ـ سه تن پژوهشگرانِ
تاریخِ مشروطیّت ،مانندِ آدمیّت ،کمتر کسی به یادِ جنبشِ مشروطیّت و آرمانهای آن بود.
جنبشهایِ سیاسیِ زیرزمینی ،نامسلمان و مسلمان ،همه در رؤیایِ انقالب از نوعِ انقالبِ روسیّه و
چین و کوبا بودند.
اگر امروز ما به مشروطیّت و آرمانهای آن برگشتهایم ،به دلیلِ دگردیسیهای بنیادیایست که
همة ساختارهایِ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیِ ما در این هفتاد ساله ،یا دورانِ مدرنگریِ ما،
داشتهاند و زمینلرزهایست که با انقالبِ اسالمی در بنیانهایِ تاریخی و فرهنگیِ خود تجربه
کردهایم .همچنین دگرگونیهای بنیانی در فضایِ جهانی ،از نظر سیاسی ،اقتصادی ،و تکنولوژیک.
به این دالیلِ جامعة ایرانی بیش از هر زمان پذیرایِ ایدهها و آرمانهای مشروطیّت است.
ــ خوانندگان پیگیر و عالقمند شما ،علیرغم حفظ برخی زمینههای انتقادیتان به فرهنگ و تمدن
غرب ،حتماً شاهد تحوالت نگرشِ شما به این تمدن و فرهنگ و تغییر رویکردتان به چگونگی
رویاروئی ما به آن هستند .با وجود این نکات بسیاری از نوشتههای تازهتر شما میتوان شاهد آورد
که برای شما موضوع «غربزدگی» ما هنوز پایان نیافته است .شما هنوز هم بخش گستردهای از
جامعه فعال اجتماعی ،سیاسی و فکری را به صراحت یا به طور تلویحی غرب زده میدانید .از جمله:
جریانهای سنتگرایی چون فردیدیها که امروز در جامة دیگری فعال هستند ،تا اسالمگرایان
آلاحمدی و یا طرفداران جدید و قدیم شریعتی که در ظاهر و باطن غرب ستیز بودهاند ،از نظر شما
مصداقی از «غربزدگی» هستند .این به چه معنا و به چه اعتباریست؟
آشوری :مفهومِ غربزدگی برایِ من همچنان مفهومیست روشنگرِ وضعِ تاریخیِ ما .یعنی وضعِ گذار
از جایگاهِ تاریخی ـ جغرافیاییِ اسطورهای ـ افسانهای ،در مرکزِ جهان ــ که ویژگیِ همة تاریخهایِ
اسطورهای ـ افسانهایست ــ به جایگاهِ تاریخی ِ پیرامونی در بسترِ «تاریخِ جهانی» با مرکزیّتِ
غرب .و از جغرافیایِ افسانهای به جغرافیایِ پیموده شده و سنجیده به دستِ ارادهیِ جهانگیر و
ذهنیّتِ علمیِ مدرن ،که نخست در غرب پدیدار شده است .من این گذار را زیرِ عنوانِ «گذار از شرق
به جهانِ سوم» فرمولبندی کردهام .این گذار ،که افقِ جهاننگری و بنیادهایِ فرهنگی را به پرسش
میکشد و به بحران دچار میکند ،ناگزیر روانپریشیآور است ،خواه از سرِ غربشیفتگی باشد خواه
غربگریزی یا غربستیزی .گرفتاری در چنگالِ عقدههایِ حقارت ،که زایندهیِ انواعِ مگالومانیاها و
مالیخولیاهایِ تاریخی نیز هست ،از پیآمدهایِ آن است .چنین وضعِ روانی یا نگاهِ حسرت به غرب
دارد یا نگاهِ نفرت .ما هنگامی از چنین بیماریِ روانی ـ فرهنگی آزاد خواهیم شد ،یعنی از
«غربزدگی» ،که از آن نگاهِ حسرت و نگاهِ نفرت رها شویم و در جایگاهِ انسانِ آزاد و مسؤول

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

771

جایگاهِ پیرامونیِ خود را در متنِ تاریخِ جهانی ،با همه کمـوـکاستیها و کجـوـکولگیهایاش،
بتوانیم بهروشنی باز شناسی و تعریف کنیم .برای چنین فهمِ تاریخی ناگزیر باید به سیرِ هبوطیِ «از
شرق به جهانِ سوم» پایان بخشیم و از نظرِ شیوة نگاه به تاریخ و افقِ فهم تاریخی غربی شویم.
معنایِ دیگرِ سخن من رهایی از «کین توزی» ()ressentimentست ــ که من از نیچه وام میگیرم.
کین توزی نسبت به خود و گذشته و تاریخِ خود در مقامِ مسؤولِ وضعِ کنونیِ «ما» (آرامش دوستدار و
حرفی او در بارة «ما» و تاریخِ ما ،برایِ مثال) ،یا کینتوزی نسبت به «غرب» و امپریالیسم و
کولونیالیسمِ آن ،یا اومانیسم و «فسادِ اخالقی»اش از دیدگاهِ دیگر ،در مقامِ مسؤولِ این وضع ،و باد
انداختن به آستینِ ژندة خود با ساختن و پرداختنِ یک تاریخِ سراسر پرافتخار و بیرون آوردنِ
«نخستین اعالمیة جهانیِ حقوقِ بشر» از آستینِ کورشِ کبیر .از این دیدگاه غربزدگی و ضدِ
غربزدگی ما ،به نظرِ من ،برامده از این روانشناسیِ کینـتوزیست که جلوگیرِ نگاهِ روشن به وضعِ
خود و پذیرشِ آن ،و چارهاندیشی برایِ آن ،به عنوانِ انسانِ آزاد و مسؤولِ وضعِ خویش است ،نه
انسانِ ذلیلِ «مظلومِ» اسیرِ چنگالِ گذشته و تاریخ و بازیچة دستِ هر باد.
فردید با مفهومِ «غربزدگی» برچسبِ درستی به وضعِ بیمارگونة تاریخیِ ما زده بود ،بیآنکه بتواند
آن را به روشنی شرح و تحلیل کند .شاید مشکلِ او این بود که خود را بیرون از این وضع و چیره
شده بر آن میانگاشت ،در حالی که سراپا گرفتارِ وضعِ روانیِ کینتوزانة گذار از غربشیفتگی به
غربستیزی بود .به همین دلیل ،گفتمانِ او هرگز سامانِ منطقی و تحلیلی نیافت و هرچه پیشتر
آمد با باال گرفتنِ کینتوزی و نفرت در او روانپریشانهتر شد .آلاحمد و شریعتی و بسیاری دیگر
برای من در همین رده قرار میگیرند؛ در ردة انسانِ کینتوزِ هبوط کرده از «شرق» به جهانِ سوّم.
روشنفکریِ جهانِ سومی در دورانِ پس از جنگِ جهانیِ دوّم ،در بنیاد اسیرِ چنین ذهنیّت و فضایی و
بازتولید کنندهیِ آن است.
ــ ممکن است این تصور پیش آید ،حال که جریانهای اجتماعی ضد غرب دچار «غربزدگی»
هستند ،حتماً از نظر داریوش آشوری جریانهای غربگرا از این صفت مصون پنداشته میشوند .اما
برای کسانی که به دقت نوشتههای شما را دنبال کردهاند ،چنین قضاوتی در مورد نظر شما در باره
این گروه سطحی خواهد بود .در برخی نوشتههای پیشترتان میتوان مشاهده کرد که در گذشته
الگوی پیشرفت غرب از سوی شما زیر عالمت سؤالهای پررنگی قرار داده شده بود .آیا گرایش و
گزینش الگوی پیشرفت غربی ،از نظر شما ،هنوز هم نوعی غربزدگی است؟
آشوری :همچنان که گفتم ،من کلِ وضعِ تاریخیمان را هبوط از «شرق» به جهانِ سوّم میبینم.
بنابراین ،هرآنچه در چنین فضایی میگذرد ،ناگزیر تقلیدی ،بیریشه ،و «غرب زده» است .در اینجا
فرصتِ شکافتنِ این مفهومِ «شرق» و همچنین «جهانِ سوّم» نیست (در این باره رسالة ناتمامی
دارم که باید تماماش کنم ).به هر حال ،مشکلِ اساسیِ جهانِ سومیها دست یافتن به تکنولوژی و
ساختارهایِ اقتصادی و سیاسیِ مدرن است که در اصل در غرب پدید آمده و جهانگیر شده است .از
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ژاپون گرفته تا سنگاپور و مالزی از این نظر کشورهای مدرن شمرده میشوند ،زیرا به تکنولوژی و
سازماندهیِ عقالنیِ مدرن دست یافتهاند .ایران و ترکیه هم در حد خود به تکنولوژی و علمِ کاربردی
دست یافتهاند .اما جنبههای بنیادینی هست که نمیگذارد شکافِ میانِ انسانِ مدرن و پیشامدرن به
آسانی پر شود و یا هرگز پر شدنی نیست ،اگرچه امروزه بخشِ بزرگی از بشریّت از نظرِ دست داشتن
به علمِ کاربردی ،تکنولوژی ،و سازماندهی ،مدرن به شمار میآیند .من سالیانِ درازیست که در بارة
زبان مطالعه میکنم و به آن میاندیشم .همین اندازه بگویم که فاصلة زبانی میانِ زبانهای
پیشاهنگِ مدرنیّت و زبانهای دنبالهرو آن ،در قلمروِ علومِ انسانی و اندیشة فلسفی شکافیست که به
نظر نمیرسد هرگز به آسانیِ دست یافت به علمِ کاربردی و تکنولوژی ،پرکردنی باشد .خالصه بگویم
و بگذرم که ،کوشش من برایِ گشودنِ گرههای زبانیمان و همچنین فهمِ حافظ از دیدگاهِ تاریخی و
فرهنگی به یاریِ ابزارهایِ مدرنِ تحلیل و شناخت در علومِ انسانیِ ،کوششی بوده است برای گذر از
ذهنیّتِ غربزدة روشنفکریِ جهان سومی ــ که خود گرفتارِ آن بودهام ــ و یافتنِ توانِ اندیشیدن در
قالب مدرن و جذبِ فهمِ تاریخیِ دیریابِ آن .به عبارتِ دیگر« ،غربی» شدن به این معنا .امیدوارم
این مثالِ شخصی ،برایِ کسانی که با کارهایِ قلمیِ من آشنایی دارند ،مرادِ مرا از گذر از وضعِ جهانِ
سومی و غربزدگی روشن کرده باشد و آن را خودستایی نشمرند.
ــ شما در گذشته هیچگاه جریانهای سیاسی ـ فکری که الگوهای دیگری را برگزیده بودند و به
عنوان نمونه الگوی هندوستان ،چین ،یوگسالوی یا اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سابق را در
نظر داشتند ،مثالً «شرق زده» خطاب نکردید .هنوز هم کم نیستند کسانی که الگوهای مختلفی را
تبلیغ میکنند .مثالً پیروان راه گاندی در میان سرآمدان فکری ما کم نیستند .از این رو ممکن است
این برداشت از دیدگاه شما پیش آید که اخذ الگو از اساس مردود نیست .آیا اصوالً چنین برداشتی از
نظرات شما درست است؟
آشوری :مسألة من الگوبرداری برایِ دادنِ راهِحلهای سیاسی ،اقتصادی ،و اجتماعی نیست .من هم
در دورانِ جوانی ،در دورانِ دانشجویی در دانشگاهِ تهران و همان زمان که نقدِ غربزدگی را
مینوشتم ،از دیدگاهِ علومِ سیاسی و اقتصادی در پیِ فهمِ مسائل جهانِ سوّمیمان و الگوبرداریها
برایِ حلِ آنها ،از جمله از راهِ کوشندگیِ سیاسی ،بودم .آن زمان ،در نیمة نخستِ دهة چهل ،من در
جامعة سوسیالیستهای نهضتِ ملیِ ایران ،یا همان «نیرویِ سومِ» نامدار ،عضو باالترین کادرِ
رهبریِ آن بودم .امّا همان زمان هم ،با همه ارادت و احترامی که برایِ رهبرمان ،خلیلِ ملکی ،و
دلبستگیای که به حزبمان و رفقایِ حزبی داشتم ــ و همچنان دارم ــ احساس میکردم که فضایِ
زندگانیِ سیاسی و ایدئولوژی حزبی برایِ من فضایِ تنگیست .من به هوایِ بازِ آزادِ اندیشه نیاز
داشتم .زیرِ سقفها مرا دچارِ تنگیِ نفس میکرد .به همین دلیل ،به فلسفه روی آوردم و دستِ بخت
مرا به پیشگاهِ یکی از شرورترین و ویرانگرترین ،امّا همچنین سازندهترین و یاری کنندهترین
فیلسوفانِ جهان ،فریدریش نیچه ،کشاند .من ،در دلِ همة بحرانها و زیرـوـزبر شدنهای اجتماعی
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و سیاسی ،با پیگیریای که امروز ،در این روزگارِ پیری ،به چشمام شگفت مینماید ،سی سال صر ِ
ف
ترجمة چهار کتاب از او کردم و باالتر از همه ترجمة چنین گفت زرتشت را به زبان فارسی هدیه
کردم ،که برای من یک «اودیسه»ی اندیشه و زبان بود .امّا او هم دست مرا گرفت و یاری کرد تا
بتوانم به مسألة خود و جایگاهِ تاریخیِ خود ــ جایگاهِ تاریخیِ روشنفکریِ جهانِ سومی ــ بیرون از
فضایِ کینتوزی بیندیشم و بکوشم تا از چاله یا چاهِ هبوط «از شرق به جهانِ سوم» به در آیم .در
این سلوکِ فلسفی مرشدـام به من آموخت که« ،همان شو که هستی!» ناسازهیِ شگفتیست اینکه
کسی چه گونه میتواند همانی بشود که هست؟ چه گونه میتواند خود را به فریب و دلخوشکُنَک
وانگذارد ،بلکه گان به گان با آزمودنِ خود توانمندیهایِ واقعیِ خود را بشناسد ،بپروراند ،و پدیدار
کند؟ باری ،اینجا نیز باید سالکِ طریقت بود یا شد تا معنای این سیرـوـسلوک را فهمید.
میبینید که به جاهایِ بسیار حسّاس و باریکی رسیدهایم که شرحِ آن هرگز آسان نیست .باری،
بگذریم .مشکلِ من یک مشکلِ فلسفیست .و آن اندیشیدن به سدهایِ دستیابی به افقهایِ
اندیشة مدرن در شرایطِ فرهنگی ـ روانی ـ زبانیِ هبوط «از شرق به جهانِ سوّم» است .اندیشیدن
به مسألة زبان در جهانِ ما برای دستیابی به افقِ «زبانِ باز» یا کوشش برایِ فهمِ هرمنوتیکیِ
حافظ و کارهایِ دیگر ،از جمله تألیفِ فرهنگِ علومِ انسانی ،همه در این جهت است .الگوبرداریِ
سیاسی و اقتصادی کارِ اهلِ تخصص در امورِ سیاسی و اقتصادیست و کارِ من نیست.
ــ ما همیشه به خوانندگان خود توصیه کردهایم برای درک عمیقتر و داشتن نگاه جامع در باره
نظرات اهل فکر و قلممان باید همة نوشتهها و آثار آنها مورد مطالعه قرار گیرند .در مورد شما هم
به طبع همین توصیه را داریم .به نظر ما نوشتههای شما را چه در گذشته و چه امروز نمیتوان تنها
از منظر جدال با غرب یا گرایش به تمدن و فرهنگ آن مورد توجه قرار داد .هرچند نمیتوان
همچنین این جسارت را نداشت و از ذکر این برداشت نیز خودداری کرد که مدت نسبتاً طوالنی در
میان این دو رویکرد سرگردان بودهاید .اما از این قضاوت که بگذریم ،یک هسته اصلی ،یک
پیششرط مقدماتی را نظرات شما همواره برای وارد شدن به این موضوع با خود حمل کرده است .و
آن مسئله شناخت است .شناخت و البته شناخت علمی در دو حوزه :در درجة نخست شناخت از خود،
از جامعه و از تاریخ خود ،و دیگر شناختِ الگوی مورد نظر .آیا این امر کلید رمز فاصله گیری ما از
«غربزدگی» یا هر « ـ زدگی» دیگری است؟
آشوری :ب له ،نکته همین است :شناخت! علم! امّا شناختِ چه کس از چه چیز؟ علمِ چه کس به چه
چیز؟ در حوزة تکنولوژی و علومِ کاربردی هیچ مشکلی نیست ،اگر که ابزارهای آموزش فراهم باشد.
پزشک و مهندس خوب در جهان سوم هم کم نیست .القاعده هم نشان داد که مهندسهای توانایی
در خدمت دارد که میتوانند پروژة هولناکی مانند «یازده سپتامبر» را با دقتِ مهندسانه اجرا کنند .اما
مشکل در حوزة علومِ انسانیست .زیرا اینجا انسان است که به انسان میاندیشد .علوم انسانی و
فلسفة وابسته به آن در ژرفنا «خوداندیشی»ست .اندیشة بازتابشی ()reflexiveست ،که بر خود نور
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میافکند .اینجا به ذهنیّتی نیاز هست که بتواند همة عاطفههایِ خود را ،تا آنجا که شدنیست ،در
کنترل داشته باشد و بیترس «خوداندیشی» کند .انسانِ مدرن با بیکن و دکارت و کانت و هگل و
مارکس و نیچه و فروید و ...توانسته است ،با ساختـوـپرداختِ زبان ،در قالبِ مفهومهای جهانروا
(« )universalخوداندیشی» کند و شناختشناسی و تاریخشناسی و جامعهشناسی و فرهنگشناسی و
روانشناسی و زمینههای دیگر را پایهریزی کند .و نه تنها طبیعت که خودِ انسانیِ خود را نیز به اُبژة
علم بدل کند .امّا دنیای مدرن در شرایطی این دستآوردها را داشته که با ویران کردنِ بنیادهایِ
انسانشناسیِ قرونِ وسطایی با ابزارهای فهمِ عقالنی ،خود را در قلهیِ آزادیِ عقالنی یافته و برایِ
شناخت به همه سو یورش برده است .از جمله بخشِ بزرگی از بشریّت را ،که در وضعِ پیشامُدرن به
سر میبردند ،از راهِ جهانگیری و کولونیالیسمِ خود ،برایِ شناختشان ،به اُبژة علومِ انسانیِ خود بدل
کرده است .و مردمشناسی و شرقشناسی را پایهگذاری کرده ست .و امّا انسانی که بر اثر کنشِ
انسان مدرن ،به برداشتِ من ،در وضعِ هبوط «از شرق به جهانِ سوم» قرار گرفته ،چه گونه میتواند
به وضعِ خ ود خودآگاهیِ علمی و فلسفی پیدا کند و به یاری آن از چاهی که در آن هبوط کرده به
درآید؟ کوتاه کنم :با دانشاندوزیِ برگذشته از کینتوزی ( :)ressentimentبا گذر از غربزدگی به
سویِ «غربی» شدن با دلیری و روشنبینیِ تمام .برای گذار از غرب هم ،چنان که آرزویِ
غربست یزانِ ما بوده است ،نخست باید به غرب رسید .و این در ساحتِ اندیشه و زبان بههیچروی
آسان نیست ،بلکه کوششی جمعی میطلبد ،به رغمِ همة اوضاعِ ناسازگار ،امّا با رنج و ریاضتِ و
پایداری و انضباطِ بسیار ،با گردن نهادن به ارزشهای اخالقیِ ضروری برایِ آن ،در جهتِ هدفی
روشن.
ــ علیرغم دگرگونی درخور توجه نظرات شما در باره نوع رابطه ما با تمدن و فرهنگ غرب که مقاله
منتشر شده در فروردین  1323در نقد نظرات فردید و کتاب حاوی مجموعه سخنرانیهای وی ،در
واقع پرتکل مهمی در باره این دگرگونی است ،اما در تازهترین کتاب خود ـ «زبان باز» ـ و همچنین
در چند مصاحبه اخیر باز هم از رفتار امروزمان ـ گرایش وتالش بخش بزرگی از جامعه اهل فکر و
قلم برای یافتن راه به جهان مدرن و اندیشه آن ـ زیر عنوان «تقلید» و دنبالهروی از کشورهای
مدرن و رفتار و روابط انسان مدرن این کشورها که از چندتائی تجاوز نمیکنند ،یاد کردهاید .میدانیم
بیش از یک قرن است که به نام سرزنش دنبالهروی و تقلید ،گرایش به غرب و اندیشه و روش
زیستی آن از جهت های گوناگونی مورد حمله قرار گرفته و مقاالت و مطالب بسیاری در نکوهش،
تخطئه ،و مضحکة آن نگاشته شده است ،حتا از سوی کسانی که آگاهیهای مدرن غربی را پایگاه
تالشهای فکری خود در برخورد به پسماندگیهای جامعهمان قرار دادهاند .حال با توجه به این
پیشزمینه ذهنی و تاریخی این صدواندی ساله ،تقلیدی که شما از آن سخن میگوئید چه معنا و چه
باری دارد و چه تفاوتی با آن نکوهشها وسرزنشها؟
آشوری :پاسخهای من به پرسشهای باال باید پاسخ این پرسش را نیز داده باشد.
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فصل ششم :رشد اجتماعی ـ اقتصادی بر گرانیگاه آزادی و استقالل انسان

جایگاه فرد در اندیشه مدرن
دکتر موسی غنینژاد
اسفند 1321
ــ جناب آقای دکتر موسی غنینژاد ،از بررسی آثار ،تألیفات وگفتگوهای انجام شده با شما دو نظریه
قابل تأمل و قابل تعمق در رابطه با بررسی علل عقب ماندگی جامعة ایرانی بگونهای برجسته نظر
خواننده را بخود جلب مینماید .نظریة «تجدد وارونه» و نظریه «ایدئولوژی توسعه».
نشریة تالش در جهت تعمیق بحثهای اصلی خود یعنی «سنت و مدرنیته» و بررسی علل تاریخی
و فکری عقبماندگی کشورمان با کسب اجازه مبادرت به درج بخشهائی از آثار شما نموده که بطور
اجمالی معرف این دو نظریه میباشند .از نظر خود شما عرصههای اجتماعی که ایندو نظریه بطور
جداگانه مورد بحث و بررسی قرار میدهند ،کدامها هستند و کدام مؤلفههای اساسی پیوند و انسجام
درونی و ربط میان این دو نظریه را برقرار مینمایند؟
دکترغنینژاد ـ مفهوم تجددطلبی وارونه را برای متمایز ساختن آن از دیدگاههای تجددخواهان اولیه
بکار بردهام .تجددخواهان اولیه که اندیشهها و فعالیتهایشان منتهی به انقالب مشروطیت شد در
واقع خواهان متحول ساختن جامعه سُنتی و عقبمانده ایران و استقرار روابط و الزامات دنیای مدرن
در آن بودند .اگرچه درک آنها از مدرنیته عمیق و همه جانبه نبود و در بسیاری موارد گرفتار ظواهر
شده بودند امّا منطق خواستههایشان درست بود .ولی سنخ دیگری از تجددطلبی از دهه  1381در
ایران شکل گرفت که منطق وارونهای را دنبال میکرد به این معنی که بجای اصالح سُنت به
منظور رسیدن به تجدد ،در صدد اصالح مدل جامعه مدرن برای سازگار ساختن آن با سُنت برآمد.
این وارونه کردن منطق نتایج اسفباری برای تاریخ معاصر کشور ما داشت .بخش عمدهای از
روشنفکران و فعاالن سیاسی ما حدود  21سال است که میکوشند مدلی از مدرنیته در جامعه ما
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تأسیس کنند که سازگار با اخالق جمعگرایانه سُنتی ـ قبیلهای باشد ،غافل از اینکه جوهر مدرنیته
اخالق و حقوق فردی است .کمتر روشنفکری را در این سالها میتوان پیدا کرد که به صراحت و
شجاعت و با حفظ انسجام فکری از ارزشها ،حقوق و آزادیهای فردی دفاع کرده باشد .این
وضعیت به طریق اولی در خصوص جریانهای سیاسی ،چه آنها که صاحبان قدرت بودهاند و چه
آنها که در گروه مخالف قرارداشتند کامالً صدق میکند .اوج گرفتاری ما آنجاست که این
تجددطلبی وارونه گره کوری است که با نیتهای خیر زده شده است!
تجددطلبی وارونه در همه عرصههای زندگی اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ما حضور دارد و
به کمک اندیشههای التقاطی برگرفته از غرب که اغلب با رنگ و بوی چپ دارد توجیه میشود .این
اندیشههای التقاطی امروزه شکل نوعی «ایدئولوژی توسعه» را به خود گرفته است .مضمون
ایدئولوژی توسعه اساساً این است که با اتخاذ تمهیداتی میتوان به توسعه یعنی همه دستاوردهای
مثبت علمی ،فنی ،اقتصادی و رفاهی جامعه مدرن دست یافت بدون اینکه فرهنگ «منحط»
فردگرائی سرمایهداری را برجامعه مسلط نمود.
این ایدئولوژی جنبههای مثبت و منفی مدرنیته را تفکیک میکند و آنچه را که «مثبت» است توسعه
مینامد و میپذیرد و آنچه را منفی است تحت عناوین سودجوئی ،خودخواهی ،امپریالیسم،
سلطهطلبی و غیره تقبیه میکند .ایدئولوژی توسعه مصداق امروزین تجددطلبی وارونه است که با
شکل و شمایل ظاهرالصالح و «علمی» مطرح میشود .ایدئولوژی توسعه نیز از منطق وارونه پیروی
میکند و نتایج توسعه را به عنوان علتهای آن معرفی مینماید .پیشرفتهای علمی و فنی،
باالرفتن قدرت خرید و سطح رفاه عموم مردم و توزیع برابرتر درآمد به عنوان عوامل و اهرمهای
توسعه تصور میشود حال آنکه اینها محصول فرآیند توسعه هستند و این فرآیند خود ریشه در
ارزشها ،عقاید و نهادهای مدرن دارد .فرافکنی پدیده توسعه نیافتگی به عوامل بیرونی مانند
استعمار ،امپریالیسم ،تقسیم بینالمللی کار و غیره از ویژگیهای این ایدئولوژی است ،غافل از اینکه
فقر و توسعه نیافتگی پدیدهای بسیار قدیمیتر است و در واقع وضع «طبیعی» و عمومی جوامع
بشری تا آغاز دوران مدرنیته است.
ــ شما در معرفی علل عدم پاگیری جامعة مدرن در ایران براین مسئله تکیه دارید که عنصر
«فردگرائی» و «آزادی» بعنوان «جوهره وموتور محرکة» مدرنیته و بر آمدن جوامع مدرن در ذهنیت
روشنفکر ایرانی غایب بوده است .از همین زاویه نیز در مجموعة آثار و تألیفات خود در بحثهای
«سنت و مدرنیته» بطور گستردهای بر روی این دو عنصر اساسی تکیه کردهاید.
امّا در مقابل ،اندیشمندان دیگری نسبت به متدولوژی مقایسة تطبیقی میان ایران و جوامع مدرن
بویژه اروپا هشدار میدهند .زیرا ایران را از نظر تاریخی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی ـ بویژه در
زمان نهضت مشروطه و آغاز حکومت رضاشاه ـ دارای شرایطی کامالً دگرگونه (از نظر موقعیت
طبیعی و جغرافیائی ،تهاجمات ،گسستهای تاریخی و زمینههای تاریخی متفاوت شکلگیری دولت،
مالکیت دولتی برمنابع طبیعی و نقش دولت در حفاظت از آنها و بخصوص حفاظت از شبکههای
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آبیاری و )...نسبت به اروپائی میدانند که در آغاز راه مدرنیته قرار گرفته بود .از نظر آنها در چنین
شرایط تاریخی که همه چیز بر ضرورت اقتدار حکومتی در ایران حکایت میکرد ،تکیه بر
«فردگرائی» و گسترش آزادیها بعنوان بنیان مناسبات اجتماعی ،نوعی آرمانگرائی و ارادهگرائی
«نافرجام» مینمود.
شما رابطة میان شرایط و وضعیت عینی جامعه و تحوالت فکری را چگونه میبینید؟
دکتر غنینژاد ـ برای پاسخ به این پرسش باید تأکید کنم که برای توضیح تحوالت تاریخی جوامع
بشری دو رویکرد وجود دارد یکی توضیح مادی تاریخ و دیگری توضیح تعقلی تاریخ .در رویکرد اول
این نیروهای مادی و شرایط عینی هستند که تحول جامعه را رقم میزنند ،لذا نیروهای مادی و
شرایط عینی زیربنا تلقی میشوند .نمونه بارز این رویکرد ماتریالیسم تاریخی مارکسیستها است که
تحوالت تاریخی را نشأت گرفته از تغییرات در نیروهای مولد میداند .البته این دیدگاه منحصر به
مارکسیستها نیست و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار سرمایهداری مانند «والتر روستو» نیز بنوعی
به تبیین مادی تاریخ معتقدند .اما من رویکرد دوم را بیشتر معتبر میدانم و معتقدم که انسان موجود
«مادی» نیست بلکه اساساً موجودی فکری و فرهنگی است .در واقع وجه تمایز آنان و حیوان همین
وجه فکری و فرهنگی است .زیربنای مادی تمدن بشری و رشد نیروهای مولده خود محصول
تحوالت فکری و فرهنگی است .اندیشه ،ارزشها و نهادهای منبعث از آنها در آخرین تحلیل تعیین
کننده شکل و مضمون جوامع بشری است .اگر غیر از این بود همه جوامع دنیا باید کم و بیش در
یک سطح توسعه قرار میگرفتند زیرا دستاوردهای علمی و فنی اکنون در دسترس همه جوامع قرار
دارد .تجربه کشور ما در این سی سال اخیر نمونه گویائی در این خصوص است .افزایش درآمدهای
نفتی ،امکان گستردهای را فراهم آورد که توسط آن اقدام به وارد کردن ماشینآالت و تکنولوژیهای
پیشرفته کردیم و پتانسیل علمی و فنی نیروی انسانی را بشدت باال بردیم .امّا این امکانات وسیع
جامعه ما را به سرمنزل توسعه اقتصادی پایدار نرساند ،چون نهادهای اقتصادی و اجتماعی متناسب
برای بازتولید این دستاوردهای دنیای پیشرفته را در اختیار نداشتیم ،نهادهایی که ریشه در ارزشها و
شیوه تعقل انسان دارد .این مسئله در خصوص توسعه سیاسی نیز صدق میکند .از انقالب
مشروطیت به این سو ،ما قالبهای سیاسی مدرن را از الگوهای کشورهای غربی تقلید کرده و در
جامعه خود وارد کردیم اما طَرفِ چندانی از آنها نبردیم ،زیرا این قالبها به ظرفهای تهی از
مظروف واقعی تبدیل شدند .نزدیک به یک قرن است که پارلمان داریم اما هیچگاه اپوزیسیون
نداشتهایم! نزدیک به صدسال است قانون داریم اما باز هم از حکومت قانون و نبودن آن سخن
میگوئیم! به راستی مشکل کجاست؟
شرایط طبیعی ،جغرافیائی و تاریخی موثرند امّا تعیین کننده نیستند .تحول در جوامع اروپائی نیز ابتدا
در اندیشهها آغاز شد وگرنه آنها نیز همانند سایر جوامع سُنتی گرفتار استبداد ،عقبماندگی و
تهاجمات گسترده بودند .تحول در اروپا در اواخر قرون وسطای متأخر زمانی آغاز شد که تعدادی از
متالهین مسیحی و بدنبال آنها دیگر اندیشمندان ،براین اندیشه پای فشردند که ارزش متعالی وجود
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فردی انسانها است و آنچه باید معیار قضاوت نهایی قرار گیرد هستی فرد فرد انسانها است و نه
مجموعهایی که آنها تشکیل میدهند .این تحول ابتدا در حوزه الهیات ،فلسفه و معرفتشناسی روی
داد و سپس به سایر عرصههای زندگی اجتماعی تسری پیدا کرد و نهادهای متناسب با خود را بوجود
آورد .مدرنیته در اصل خود یک موضعگیری فکری و ارزشی است و نه یک موضعگیری مادی.
ژاپنیها در میان اقوام شرقی و آسیائی ،بهتر از همه به این امر پی بردند و طی انقالب میجی در
اواخر قرن نوزدهم تحول در ارزشها ،فرهنگ و نهادهای خود را پیریزی کردند و به نتایجی که
همه از آنها آگاهند در طول قرن بیستم نایل آمدند.
خالصه کنم ،به عقیده من در تحلیل نهائی این تحوالت فکری است که شرایط و وضعیت عینی
جامعه را رقم میزند و نه برعکس.
ــ هنگامی که جوامع اروپائی به دگرگون ساختن ارزشهای مسلط قرون وسطائی پرداختند،
ارزشهای جایگزین یعنی «ارزشهای متعالی فردی» چندان برای آنان ناشناخته و ناآشنا نبود.
بعبارت دیگر آنچه در این جوامع صورت گرفت ،بازگشت به گذشتهای دورتر یعنی سُنت
دموکراسیهای نخستین یونان و رُم و احیاء آنچه بود که موضوع آن و بویژه حقوق طبیعی انسان نه
تنها در حوزة الهیات و فلسفه در یک مقطع زمانی طوالنی به چالش فکری فراخوانده شده بلکه در
عرصه سیاست و عمل اجتماعی نیز به تجربه گذاشته شده بود .ما در گذشته خود فاقد چنین چالش
فکری و تجربی بودهایم .آیا فقدان چنین پشتوانهای در عرصه اندیشه و عمل میتوانسته در شکست
ما برای دستیابی به مناسبات مدرن نقش تعیین کننده داشته باشد؟
دکتر غنینژاد ـ مفهوم فرد به عنوان ارزش متعالی در تمدن غربی به دوران یونانی مآبی (هلنی) باز
میگردد ،یعنی به سه قرن پیش از میالد مسیح که اندیشه یونانی و شرقی در هم میآمیزند و
مکتبهای رواقی ،کلبی و اپیکوری بوجود میآیند .همه این مکتبها متأثر از فردگرائی عرفانی
شرقی هستند و فرد به عنوان ارزش نهائی و متعالی در آنها نقش محوری دارد .اما همانگونه که
لویی دومون ،متفکر فرانسوی ،خاطر نشان میسازد ،این نوع فردگرائی ریشه در نهاد ترک دنیا دارد
که دارای سابقهای دیرینه در شرق باستان است؛ کسی که در پی حقیقت است دنیا (یعنی زندگی
اجتماعی و قید و بندهای آن) را ترک میگوید و با زهد و پرهیزگاری به پرورش نفس خود
میپردازد .تارک دنیا موجودی مستقل و بینیاز از دیگران است او حقیقت را در درون فردی خود
میجوید و به قیل و قال دیگران و اندیشههای حاکم برجامعه بیاعتنا است .لویی دومون این پدیده
را فردگرایی بیرون از دنیا مینامد به این معنی که تارک دنیا از هر لحاظ در حاشیه دنیای واقعی
مردمان هم عصر خود زندگی میکند و فردگرائی او استثنایی بر قواعد حاکم بر جامعه است .بنابراین
فرد به عنوان ارزش متعالی و نهایی ،در شرق سابقهای دیرینهتر از غرب دارد.
اما مسئله اینجا است که فرد بیرون از دنیا در غرب ،طی فراگرد پیچیدهای به تدریج تبدیل به فرد
درون دنیا شد و حقیقت فردی با زندگی اجتماعی آشتی کرد .این مسیر به هر دلیل در شرق پیموده
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نشد و فردگرائی عرفانی شرقی گرچه کم و بیش محترم شمرده میشد اما هیچگاه وجهه دنیایی
(این جهانی) پیدا نکرد .حقیقت فردی در غرب با عقل پیوند خورد و فردگرائی و ارزشهای فردی
توجیه عقالنی پیدا کردند .اما ارزشها و حقیقت فردی در شرق همچنان در چنبره عرفان (شناخت
شهودی) باقی ماند و راه به سوی عقالنیت نبرد .مسئله این نیست که شرقیها یا ما ایرانیها با
مفاهیم و ارزشهای فردی علیالطالق بیگانهایم بلکه مسئله این است که نتوانستهایم آنها را بر
زندگی اجتماعی حاکمیت بخشیم .فردگرایی ما همچنان عرفانی ،رازآلود و معطوف به دنیای فرامادی
است .درست است که اروپائیان از سُنتهای دموکراتیک یونان و روم باستان بهره بردهاند اما واقعیت
این است که مضمون دموکراسیهای مدرن متفاوت از دموکراسیهای باستانی است .نوزایش
(رنسانس) بیش از آنکه بازگشت به گذشته باشد بیشتر توجیه مدرنیته است با توسّل به سُنتهای
گذشته .هرگونه بدعتی در عرصه ارزشها و فرهنگ باید به نوعی متکی به برخی سُنتهای گذشته
باشد زیرا در غیر اینصورت بخت اندکی برای موفقیت خواهد داشت .آنچه موجب ناکامی ما ایرانیان
در دستیابی به مناسبات مدرن شده غفلت و شکست در همین زمینه بوده است .مدرنیته زمانی در
جامعه ما توأم با موفقیت خواهد بود که در پیوند با برخی ارزشهای سُنتی ریشه دارد قرار گیرد.
مدرنیته بیریشه به بار نخواهد نشست.
ــ در دوران سلطنتهای مطلقه در اروپای قرون وسطی حضور موازی و قدرتمند کلیسا و همچنین
اشراف و مالکان بزرگ که حقوقشان از سوی دستگاه سلطنت مراعات میشد ،مانع از آن میگردید
که استبداد از بدنهای یکدست و نفوذ ناپذیر برخوردار گردد.
از سوی دیگر ایدة آزادی و برابری که در مخالفت با نظم اجتماعی کهنه و طبقات ممتاز به جنبشها
و انقالبات اجتماعی بدل گردید ،توسط اقشار و طبقات نوینی حمل و مورد حمایت جدی قرار داشت
که این اقشار و طبقات در استقالل کامل مالی نسبت به پایههای استبداد یعنی روحانیت ،سلطنت و
اشراف و مالکان قرار داشته و از نفوذ و اعتبار میان تودهها برخوردار بودند .امّا ما چنین تفکیک و
صفبندی را در میان طبقات اجتماعی نداشتهایم .از یکسو بدنة استبداد در ایران همواره یکدست و
یکپارچه بوده و از سوی دیگر آن اقشار و طبقات اجتماعی مستقل و صاحب قدرت و نفوذ سیاسی و
اقتصادی که حامل ایدة آزادی باشند ،وجود نداشتهاند .آیا فقدان چنین نیروئی ما را همچنان در
پیشبرد جامعه به سمت تجدد و ترقی ناکام خواهد گذاشت؟
دکتر غنینژاد ـ این سئوال مبتنی بر فرضیه رایجی است که استبداد در تاریخ ایران را با تحلیل
مادی تاریخ توضیح میدهد .من در پاسخ به سئوال دوم اشاره کردم که به تحلیل مادی تاریخ
اعتقادی ندارم .استبداد ایرانی ،در تحلیل نهائی ،ریشه در اندیشه و ارزشهای ایرانی دارد و نه در
وضعیت جغرافیائی ،تاریخی یا طبقاتی .این اندیشه آزادی و برابری است که طبقات حامی آنها را
بوجود میآورد و نه برعکس .نظامهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جوامع براساس نهادها
 instituttionsشکل میگیرند و نهادها خود محصول ارزشها و اعتقادات مردم یعنی فرهنگ حاکم
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برجامعه هستند .البته این سخن به این معنا نیست که شرایط مادی ،تاریخی و جغرافیای جوامع بر
تحول آنها بیتأثیر است بلکه به این معنا است که علیرغم تعامل میان همه این عوامل ،در تحلیل
نهایی عامل تعیین کننده فرهنگ است.
نکتهای که در خصوص تاریخ اروپا باید مورد تأکید قرار گیرد این است که طی قرون وسطی
حکومتهای اشرافی غیرمتمرکز (فئودالیسم) بر اروپا حاکم بود و سلطنت مطلقه با ایجاد دولتهای
متمرکز ملی  Nation – Stateدر اروپای قارهای در دوران جدید به وجود آمد و طی انقالبها و
تحوالت آزادیخواهانه جای خود را بتدریج به حکومتهای دموکراتیک داد .در حکومتهای فئودالی
حقوق مالکیت زمینداران به رسمیت شناخته میشد که سابقه آن به سُنت حقوقی روم باستان
برمیگشت .شبیه چنین سنت پایداری را در ایران شاید نتوان سراغ گرفت .نزد ایرانیان ،مالکیت،
اعتباری مستقل از اراده حاکمان نداشت و اساساً همه چیز از آنِ حاکم مطلق (پادشاه) بود .با چیرگی
ارزشهای فردی در فرهنگ غربی ،نهاد مالکیت (خصوصی و فردی) بیش از پیش استحکام یافت و
به این ترتیب حوزه مستقلی از اقتدار حکومتی تحت عنوان جامعه مدنی شکل گرفت .اما در کشور
ما ،ضعف نهاد مالکیت از لحاظ تاریخی از یک سو و مغفول و مغضوب واقع شدن ارزشهای فردی
از سوی دیگر موجب شده که جامعه مدنی به مفهوم مدرن آن نتواند پا بگیرد.
دوگانگی میان جامعه مدنی و دولت مهمترین عامل حفظ آزادیها و حقوق فردی در نظامهای مدرن
سیاسی است .این دوگانگی زمانی پدید آمد که مرز میان امر خصوصی و امر عمومی به وضوح
ترسیم شد و مفهوم سُنتی دولت قیم و خیرخواه مردم جای خود را به دولت به معنای شر ضروری
داد و لذا محدود کردن این شر به حداقل ممکن ،گستره اختیارات آن را معین نمود .موعدهای
انتخاباتی مقرر از قبل که اساس سازماندهی نظامهای حکومتی مدرن برآنها استوار است خود نشانة
بارز بیاعتمادی نسبت به حاکمان و امکان کنترل سازمان یافته آنها از سوی مردم (جامعه مدنی)
است .جامعه مدنی و اقشار ،گروهها و طبقات تشکیل دهنده آن براساس چنین تصوری از دولت و
حکومت قوام یافته است .بنابراین بهتر است بگوئیم این شیوه تفکر و تعقل در باره آزادی و استقالل
از قیمومت حکومت است که جامعه مدنی و اجزای تشکیل دهنده آن را به منصه ظهور میرساند نه
برعکس .در نتیجه ما نباید به انتظار طبقات اجتماعی مستقل بنشینیم که ما را به سوی آزادی و
ترقی هدایت نماید بلکه باید با ایجاد تحول در اندیشهها این طبقات را بوجود آوریم.
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فصل ششم :رشد اجتماعی ـ اقتصادی بر گرانیگاه آزادی و استقالل انسان

معرفتِ علمی؛ تالش بیپایان
حقیقتِ مطلق؛ افق دست نیافتنی
دکتر موسی غنینژاد
تیر 1321
ــ در بحثهای سنت و مدرنیته ،ضرورت وجودی ،نقش و عرصههای دخالت و نفوذ حکومت از
مباحث مهمی است .شما با توجه به اهمیتی که برای آزادیهای اقتصادی قائلید ،یکی از عوامل
اصلی شکست تجددگرائی در ایران را عدم پیشرفتهای اقتصادی آنهم اقتصاد آزاد مبتنی بر
استقالل فردی و نفع شخصی ،میدانید و از همین زاویه نیز به نقش مخرب دولتهای اقتدارگرا و
مداخلهجو در امر اقتصاد میپردازید.
با وجود این ،باید اذعان داشت که در ایران آنگونه که استبداد در عرصه سیاست و فرهنگ مخرب و
محدود کننده بوده است ،در عرصههای اقتصادی ما هیچگاه با سلطة کامل اقتصادی دولتی مواجه
نبودهایم .از سوی دیگر ثروتمند شدن یا ظاهر ثروتمند یافتن یک کشور به مفهوم وجود مناسبات
اصولی برمبنای آزادیها در جامعه نیست .میتوان مدتهای طوالنی به آزادیهای اقتصادی تن در
داد و آن را تشویق نمود ،بدون آنکه به گستره و اهمیت آزادیها در عرصههای دیگر اجتماعی بویژه
عرصه فرهنگی و سیاسی گردن گذاشت .این راهی است که برخی از کشورهای تازه صنعتی و رشد
یافته به لحاظ اقتصادی بویژه در آسیای شرقی تجربه نمودهاند.
در چنین کشورهائی دولتها ظاهراً پای خود را از مداخالت اقتصادی کنار کشیده و سعی میکنند در
جهت تسهیل بهرهگیری از حق آزادی اقتصادی برای صاحبان سرمایه و «تولیدکنندگان ثروت» گام
بردارند .امّا بدلیل فقدان آزادیها ،وجود نابرابریهای شدید اجتماعی و عمدتاً وجود فساد گسترده
دولتی چنین جوامعی مدام در معرض بحران و ناامنیهای اجتماعی قرار دارند .آیا فکر نمیکنید که
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بحرانهای سیاسی ـ اجتماعی در این نوع کشورها در درجة نخست به درهم شکسته شدن مناسبات
اقتصادی بیانجامند و جریان اقتصادی در این کشورها نخستین قربانی بحرانهای اجتماعی باشند؟
غنینژاد ـ آزادی اقتصادی شرط الزم برای استقرار نظامهای سیاسی آزاد است اما در کوتاهمدت
همیشه شرط کافی نیست .هیچ جامعهای را نمیتوان در دنیا سراغ گرفت که در آن آزادیهای
سیاسی پایدار وجود داشته باشد امّا نظام اقتصادی آن آزاد نباشد ،امّا میتوان جوامعی را مشاهده نمود
که اقتصاد آنها کم و بیش آزاد است امّا نظام سیاسی آنها اقتدارگرا و غیر دموکراتیک است .البته
باید تأکید نمود که در جامعهای که آزادی اقتصادی ریشه میدواند ناگزیر در درازمدت آزادی سیاسی
نیز استقرار مییابد .تجربة رشد اقتصادی کشورهای آسیای شرقی از ژاپن گرفته تا کرة جنوبی
شاهدی براین مدعا است .این شواهد تاریخی را باید با دالئل علمی توضیح داد .آزادیهای سیاسی
زمانی تحقق مییابند که شهروندان امکان و توان انتخاب آزادانه (مشارکت دموکراتیک) را داشته
باشند .این امکان و توان زمانی فراهم میآید که شهروندان از لحاظ اقتصادی (معیشتی) وابسته به
قدرت سیاسی حاکم (دولت) نباشند .در یک اقتصاد دولتی که همة اتباع کشور در واقع به نوعی
مستخدم دولتاند و معیشیت آنها در گروی ارادة حاکمان و دیوانساالران است ،چنین امکان و
توانی غیرقابل تصور است .احزاب ،انجمنها و مطبوعات آزاد بدون داشتن منابع مالی مستقل از
دولت ،نمیتوانند مدت زیادی دوام آورند .استقالل مالی و اقتصادی شرط الزم برای اِعمال انتخاب
آزادانة افراد در همة عرصهها از جمله در زندگی سیاسی است .آزادی هیچگاه با لطف و عنایت
حاکمان پدیدار نمیشود .هیچ حاکمی داوطلبانه حاضر به تحدید قدرت خود و گستردن حقوق و
آزادی اتباع خود نیست .استبداد در واقع به معنای بسط ید قدرت حاکم است و آزادی سیاسی نیز
چیزی جز تحدید آن نیست .تنها تدبیر مؤثری که بشر ،در دوران مدرن ،در این خصوص اندیشیده
است توازن قوا است که توسط آن دست حاکمان با بند قانون بسته میشود .توازن قوا به این معنا
است که دائماً قدرتی هم سنگِ قدرت حاکم در برابر آن قرار میگیرد و به عنوان بدیلی برای آن
(اپوزیسیون) ظاهر میشود .الزمة شکل گرفتن این بدیل بالقوه ،وجود احزاب ،انجمنها و مطبوعات
آزاد است که اینها نیز خود همانگونه که اشاره شد مستلزم غیردولتی بودن نظام اقتصادی است .از
اینروست که در جوامعی با اقتصاد متمرکز دولتی (سوسیالیستی ،فاشیستی ،ناسیونالیستی یا نظایر آن)
آزادیهای سیاسی نمیتوانند استقرار یابند.
بررسی تاریخ معاصر ایران نشان میدهد که اوجگیری استبداد سیاسی همیشه با دولتیتر شدن بیشتر
نظام اقتصادی توأم بوده است :دهة  1311در زمان پهلوی اول و دهة  1351در دوران پهلوی دوم
در واقع دورههای اوج گرفتن اقتصاد دولتی و استبداد سلطنتی است .آزادی اقتصادی اگر تداوم یابد و
حوزه حفاظت شده و قدرتمندی از منافع اقتصادی در برابر قدرت سیاسی شکل گیرد یقیناً نهایت این
فرایند آزادی سیاسی خواهد بود زیرا عملکرد توأم با موفقیت نظامهای آزاد اقتصادی تنها در سایة
حکومت قانون امکان پذیر است .استبداد و حکومت خودسرانه با اقتصاد آزاد سرسازگاری ندارد.
بنابراین اقتصاد آزاد یا جنبة فراگیر به خود میگیرد و نظام سیاسی را نیز متناسب با خود متحول
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میسازد یا در برابر خودکامگی حاکمان رنگ باخته و جای خود را به اقتصاد دولتی میدهد .تجربه
همه جوامع در دنیای امروز از جمله ژاپن و کره جنوبی شاهدی براین مدعا است :هرگاه که
آزادیهای اقتصادی تداوم پیدا کرده ،آزادیهای سیاسی و نظامهای سیاسی دموکراتیک را نیز به
دنبال آورده است و هرگاه که خودکامگی سیاسی غلبه یافته ،نظام اقتصادی را به سوی تمرکز و
دولتی شدن رانده است .مسیر تاریخ خطی و یک سویه نیست ،امکان رجعت همیشه وجود دارد.
همچنانکه در اواسط قرن بیستم در دل اروپا رژیمهای خودکامة ناسیونال سوسیالیستی ظهور کردند،
این امکان وجود دارد که تجربههای اسفبار مشابهی در سایر جوامع نیز رخ دهد .آنچه مهم است
توجه به منطق و ساز و کار رجعت چنین رژیمها است .هیتلر و موسولینی با حمله به آزادیهای
فردی و اقتصاد لیبرالی تبلیغات ناسیونالیستی عوامفریبانة خود را آغاز کردند زیرا آنها همانند هر
دیکتاتوری میدانستند که برای مطیع ساختن مردم باید استقالل اقتصادی (معیشتی) آنها را از میان
برداشت .اقتصاد دولتی مهمترین ابزار سلطة سیاسی است .از اینرو با اطمینان علمی و تجربی
میتوان گفت که اقتصاد آزاد مستحکمترین سنگر دفاع از آزادیهای سیاسی است.
ــ شما در بحثهای خود در زمینة مدرنیته از یک سو از ارزشهای جوهری مدرنیته (آزادی و
فردگرائی) بعنوان ارزشهای مطلق نام میبرید که نمیتوان بر سر حقیقت آنها به بحث پرداخت.
تنها گزینش این ارزشها و وفاداری خدشهناپذیر نسبت بدانها را راز برآمدن جوامع مدرن میدانید.
امّا از سوی دیگر در توضیح نگرش نومینالیستی که در چارچوب نگرش مدرن فردگرایانه قابل
توضیح است از آزادی و تساهل در پروسه شناخت و توضیح پدیدارها سخن میگوئید که این نگرش
خود مستلزم پذیرش نسبی بودن دستاوردهای حاصله از پروسه شناخت و معرفت است .این دو
توضیح موجب برخی پرسشها و بعضاً برداشتهای متناقض از سوی خوانندگان تالش نسبت به
دیدگاههای شما شده است .چگونه میتوان در یک نظام فکری و نظام اجتماعی برخاسته از آن از
یک سو از ارزشهای مطلق سخن گفت و از سوی دیگر از آزادی و تساهل؟ رابطه میان ایندو پدیدة
بظاهر متضاد چیست؟
غنینژاد ـ آنچه من در خصوص ارزشها در دنیای مدرن خواستهام توضیح دهم ،و ظاهراً موجب
سوءتفاهم شده است ،این است که نسبیت حقیقت علمی را با نسبیت ارزشی نباید خلط کرد .در
اندیشة مدرن که مبتنی بر معرفتشناسی نومینالیستی است ،حقیقت مطلق از لحاظ علمی سخنی
پوچ و فاقد معنا است زیرا شناخت علمی از صافی ذهن بشری میگذرد ،ذهنی که محدودیتهای
چارهناپذیر آن ناگزیر معرفت علمی را محدود و مشروط میکند .از اینرو معرفت علمی جریان
بیپایان و حقیقت مطلق افق دست نیافتنی است .در این رویکرد مدرن ،علم عرصة مسابقه میان
نظریههای گوناگون رقیب برای توضیح هرچه بهتر واقعیت و احیاناً پیشبینی هرچه کارآمدتر آینده
است .در نتیجه این نسبیت حقیقت علمی است که آزادی اندیشیدن برای هر ذهن فردی به صورت
یک حق خدشهناپذیر تلقی میشود .آزادی اندیشه ،نتیجه منطقی رویکرد معرفتشناسانه اندیشة

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

784

مدرن است .امّا آزادی اندیشه یک ارزش است و از لحاظ علمی قابل اثبات یا نفی نیست .برخی به
غلط نسبیت معرفت علمی را به ارزشها تعمیم میدهند و جامعة مدرن را فاقد ارزشهای مطلق
میدانند .واقعیت این است که هیچ جامعهای بدون اتکّاء به برخی ارزشهای مطلق نمیتواند استوار
شود و به حیات خود ادامه دهد .جامعه مدرن نیز از این قاعده مستثنی نیست .حقوق بشر در شکل
اولیه و حداقلی آن ،شالوده ارزشی (مطلق) جامعة مدرن را تشکیل میدهد .نسبی کردن این ارزشها،
همچنانکه برخی گرایشهای پُست مدرن برآن اصرار میورزند ،جوامع مدرن را به سوی فروپاشی
میراند .نسبی دانستن آزادی به معنای به رسمیت شناختن حق بردهداری است ،همچنانکه نسبی
دانستن حق حیات انسانها به طور طبیعی میتواند به آزادی آدمخواری منجر شود! امّا ازسوی دیگر
باید از سوءتفاهمی که مفهوم ارزش مطلق ممکن است در ذهنها ایجاد نماید اجتناب کرد .ارزشها
به طور کلی ناظر برخوبی یا بدی اعمال انسانها هستند .ارزش تلقی کردن آزادی به این معنا است
که استبداد کردار بدی است یا ضد ارزش است .نسبیت ارزشها همچنانکه اشاره شد به تناقض
میانجامد .استبداد که مفهوم مخالف آزادی است نمیتواند در عین حال مترادف با آن یعنی یک
ارزش تلقی شود .به سخن دیگر یا باید آزادی را ارزش تلقی کرد یا استبداد را ،لذا اینجا نسبیتی
درکار نیست .ارزشها به این معنا مطلق هستند .این مفهوم از مطلق را نباید با تعبیر دیگری که
اغلب از واژة مطلق میشود اشتباه کرد .به عنوان مثال بسیاری اوقات اتفاق میافتد که آزادی مطلق
به معنای آزادی بدون هیچگونه قید و بندی ،با مفهوم آزادی به عنوان یک ارزش مطلق به صورتی
که باال تعریف کردیم خلط میشود .همة عقالی عالم آزادی بدون قید و شرط را در عرصه روابط
اجتماعی میان انسانها ،نامطلوب و حتی ناممکن میدانند .امّا این قید و شرط الزم خدشهای به
مطلق بودن اعتقاد به ارزش آزادی وارد نمیسازد .آنچه موجب اشتباه میشود در واقع خلط میان دو
مفهوم ارزش و واقعیت است.
ــ یکی از مهمترین دستاوردهای ارزشمند جوامع دمکراتیک همزیستی صلحآمیز جهانبینیهای
گوناگون و ارزشهای متفاوت و حتی بعضاً متضاد با یکدیگر است .چگونه میتوان بر بستر
مطلقنگری در ارزشهای جوهری مدرنیته ،امکان این همزیستی صلح آمیز و داوطلبانه را فراهم
نمود؟
غنینژاد ـ همزیستی صلحآمیز جهانبینیهای گوناگون تنها در صورتی امکانپذیر است که همگی
به برخی اصول و قواعد کلی معتقد و باالتر از آن پایبند باشند وگرنه بروز تخاصم اجتنابناپذیر
خواهد بود .ارزشهای مطلق در واقع همین اصول و قواعد کلی رفتاری است که مهمترین آنها
اصل آزادی و حقوق فردی است .همزیستی صلحآمیز جهانبینیها و ادیان گوناگون زمانی تحقق
مییابد که فراتر از این جهانبینیها و اعتقادات خاص هر فرد و قومی ،به برخی ارزشهای کلی و
همه شمول برای همة آحاد انسانی قائل باشیم .همزیستی صلحآمیز ،حداقل ارزشهائی را به عنوان
مبنای تعیین قواعد کلی بازی الزم دارد .اعتقاد و التزام به حقوق انسانی یعنی حق حیات ،آزادی و
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مالکیت فردی شرط الزم برای ایجاد جوامع صلحآمیز به معنای واقعی است .همزیستی صلحآمیز
براساس این ارزشها امکان پذیر است .جوامع دموکراتیک مدرن برمبنای اعتقاد و التزام به این
ارزشها پدید آمدهاند و آنچه حیات صلحآمیز این جوامع را تهدید میکند نسبیت بخشیدن به این
ارزشها و متزلزل کردن اعتقاد به آنها است .با جهانبینیهائی که معتقد به سلطهطلبی ،برتری
نژادی ،قومی و غیره هستند چگونه میتوان به همزیستی صلحآمیز دست یافت؟ صلح با نسبیت همة
ارزشها سازگار نیست .فرهنگها و تمدنهای گوناگون زمانی میتوانند زندگی مسالمتآمیزی
داشته باشند که میان خود به برخی ارزشها و اصول کلی مشترک دست یابند.
ــ شما (و بسیاری از اندیشمندان ما) دین را متعلق به محدودة سنت دانسته و آن را چون همه
مقوالت سنتی مستلزم بررسی و نقد میدانید .بسیاری از روشنفکران دینی ما یکی از علل مهم عدم
شکلگیری جامعه مدنی و مدرن در ایران را فقدان یک بیان جدید و دمکراتیک از دین اسالم
دانسته و معتقدند جوامع مدرن و دمکراتیک امروزی نیز تا زمانی که بیان جدید و دمکراتیک از دین
خود یعنی مسیحیت را نیافته و آن را رایج نساختند ،قادر به پاگذاشتن به دوران جدید تاریخ خود
نشدند.
ما میدانیم که در غرب بیان دمکراتیک از دین آشکارا و بطور بارز جداسازی نهاد دین از نهاد قدرت
سیاسی و حکومت بود .الئیسیتهای که امروز بر غرب حاکم است ،در حقیقت یکی از نتایج آن بیان
نوین از دین و حاصل دوران روشنگری در اروپا بوده است .عالوه بر آن و به موازات این تحول ،دین
مسلط بر جوامع غربی و شاخههای مختلف آن در وجه عمدة خود طی یک پروسه طوالنی جدال
اندیشهها و تالشهای فکری و در تجربة عملی شکلگیری دمکراسی در این جوامع عمالً و عمیقاً
دچار تحوالت درونی شده و بسیاری از ارزشهای مدرن و دمکراتیک را پذیرفته است .کلیسا و
مسیحیت امروز با آنچه که در قرون وسطی میشناسیم تفاوت اساسی دارد.
حال با توجه باینکه در ایران سنتاً دین اسالم همواره و در اشکال گوناگونیگاه بصورتی محدود و یا
نامحدود و امروز بصورت کامل و مطلق با نهاد قدرت سیاسی و ساختار حکومتی آمیخته بوده است،
آیا نقد دین بعنوان یکی از مقوالت سنت در ایران و ارائه یک بیان جدید و مدرن از دین به منزله
جدائی این دو نهاد از هم خواهد بود؟ یا اینکه لزوماً اینطور نخواهد شد و ما دین اسالم و اجرای
نقش آن بصورت اسالم سیاسی و مداخلهگری آن در قدرت را واخواهیم گذارد و تنها سعی خواهیم
نمود در برخی نگرشهای این دین بعنوان نمونه به قدرت ،قوانین اجتماعی و حقوق و آزادیهای
فردی و اجتماعی تعدیلهائی (نه تحول بلکه فقط تعدیلهایی) ایجاد نمائیم؟
غنینژاد ـ آنچه در غرب اتفاق افتاده برقراری حاکمیت الئیسیته (دین زدائی) نیست بلکه اساساً
عبارت است از سکوالریسم یعنی دنیوی کردن دین در عرصههای اجتماعی و سیاسی .جوامع غربی
مدرن نه تنها جوامع ضد دین یا حتی غیردینی نیستند بلکه ارزشها و رفتارهای دینی (مسیحیت) در
دورترین و عمیقترین زوایای زندگی اجتماعی و سیاسی آنها رسوخ کرده و حاکم است .حکومت
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قانون در غرب در واقع شکل دنیوی و سیاسی اصل توحید مسیحیت است .کفر دانستن پرستش
انسانها مضمون و نتایج اجتماعی ـ سیاسی مهمی دارد که عینیت بخشیدن به آن ناگزیر به
حکومت قانون میانجامد :اطاعت از قواعد کلی همه شمول به جای تبعیت از ارادههای خاص
حاکمان (خودکامگی) .وفای به عهد که یک اصل اخالقی بسیار مهم دینی (مسیحی) است در
حقیقت شالوده کل نظام اقتصادی مدرن (مبادلة آزاد) را تشکیل میدهد .نظام بازار آزاد رقابتی مبتنی
برقراردادهای داوطلبانه و تضمین اجرای آنهاست .این نظام اقتصادی تنها در جوامعی میتواند ریشه
دواند که اصل وفای به عهد به عنوان یک ارزش اخالقی متعالی پذیرفته شده باشد .بنابراین
مالحظه میکنیم که برخی ارزشهای دینی در واقع پایههای اصلی نظام سیاسی و اقتصادی جوامع
مدرن غربی را تشکیل میدهند .از اینرو این ادعا که در دنیای مدرن غرب ،دین از سیاست جدا شده
است سخن سنجیده و علمی نیست .آنچه نظام سیاسی و اقتصادی مدرن کنار نهاده ،ارزشهای
دینی نیست بلکه مدعیان انحصاری دین یعنی کلیسا و روحانیان مسیحی است .طی قرون وسطی،
کلیسا به نام امر مقدس و به عنوان تبلور عینی آن مدعی حاکمیت مطلق برزندگی مادی و معنوی
انسانها بود .تمنای قدرت مادی به بهانة حاکمیت بخشیدن به امر قدسی (معنوی) و با استفادة
ابزاری از دین ناگزیر به تناقضی انجامید که نتیجة آن تقدسزدائی از قدرت سیاسی بود .در جوامع
غربی ،دینداران و حتی نهادهای دینی از دخالت در سیاست منع نشدهاند ،آنچه منع شده ،تقدس
بخشیدن به ادعاهای دینی و ابزار قدرت قرار دادن امر قدسی است.
علی رغم مشترکات در اصول و ارزشهای اساسی ،اسالم و مسیحیت از لحاظ نگرش به زندگی
دنیوی دو دین متفاوتاند .مسیحیت در اصل و عمدتاً دین آخرت است امّا اسالم هم دین آخرت
است و هم دین دنیا است .دستورات اسالم تنها ناظر به عبادات و رستگاری در آن دنیا نیست بلکه
شامل معامالت و رستگاری در این دنیا نیز است .بنابراین جوامع اسالمی از همان آغاز اساساً جوامع
سکوالر بودند یعنی احکام دینی در تنظیم زندگی دنیوی آنها نیز جاری بود .تاریخ جوامع اسالمی از
این لحاظ از تاریخ جوامع مسیحی کامالً متفاوت است لذا تجربة مدرنیته در غرب را نمیتوان به
قیاس از مسیحیت به جوامع اسالمی تعمیم داد )1( .امّا در هر صورت جوامع اسالمی از جمله
کشورما ایران ،اکنون درچالش با مدرنیتة غربی و دنیای جدید قرار گرفتهاند .وضعیت انفعالی ما در
برابر قدرت تمدن جدید (از لحاظ علمی ،فرهنگی ،تکنولوژیکی و نظامی) ،ما را به عکسالعملهای
افراطی و تفریطی کشانده است .واقعیت این است که ما بدون دست یافتن به جوهر مدرنیته و تبدیل
شدن به یک جامعه مدرن راهی برای ادامه حیات مستقل و سرافراز نداریم .برای رسیدن به این
مقصود ناگزیر از ارائه یک قرائت آزادیخواهانه و دموکراتیک از سنّتهای فرهنگی و دینی خود
هستیم.
ـــــ
 1ـ در این خصوص نگاه کنید به کتاب پراهمیت جواد طباطبائی ،دیباچهای بر نظریه انحطاط ایران،
نشر نگاه معاصر1321 ،
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فصل ششم :رشد اجتماعی ـ اقتصادی بر گرانیگاه آزادی و استقالل انسان

بحران اقتصاد آزاد یا بحران اقتصاد سیاست زده؟
دکتر موسی غنینژاد
اردیبهشت ماه 1322
ــ «بحران از ماهیت سرمایهداری برمیخیزد» جمله ایست آشنا و واقعیت هم این است که جوامع
دارای اقتصاد آزاد به دفعات و به طور دائم با بحرانهای کوچک و بزرگ اقتصادی رو در رو بودهاند.
شما به عنوان استاد اقتصادی که از اصلِ رقابت بازار و اقتصاد آزاد دفاع میکنید ،رابطه اقتصاد آزاد و
بحرانهای دائمی را چگونه توضیح میدهید؟ آیا وجود بحران نافی مطلوبیت اقتصاد آزاد که نظام
سرمایهداری هم نامیده میشود نمیگردد؟ آیا اساساً طبق گفته فوق بحران برخاسته از جوهره این
نظام اقتصادیست؟
دکتر غنینژاد ـ نظام بازار مانند دیگر پدیدههای بشری معایب فراوانی دارد اما مسئله اینجاست که
نفی آن معضالت بیشتر و پیچیدهتری را به وجود میآورد .واقعیت این است که نظام بازار بر اساس
آزادی انتخاب فردی بنا شده است و یکی از معانی و مصادیق مهم این مفهوم آزادی اشتباه کردن
است .انسانها در ارزیابی واقعیات محیط اطراف خود ممکن است دچار اشتباه شوند و بر این اساس
تصمیماتی بگیرند که نتایج نامنتظر و ناخوشایندی به همراه داشته باشد .دو راه برای کاستن از
اشتباهات و نتایج ناخوشایند آنها وجود دارد :الف ـ پذیرش مسولیت فردی در قبال اشتباهات و بر
عهده گرفتن تاوان هر عمل از سوی تصمیمگیرنده آن ،ب ـ سلب آزادی اشتباه کردن که در واقع به
معنی سلب اختیار تصمیمگیری یا آزادی فردی به طور کلی است .در راهحل الف انسانها چون
مسولیت نتایج اعمال خود را بر عهده دارند تالش میورزند اشتباهات خود را اصالح کنند و در
تصمیمات بعدی عقل و احتیاط بیشتری به خرج دهند .اما شیوه ب در واقع راهحلی دروغین است و
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معنایی جز پاک کردن صورت مسئله ندارد و در نهایت به حکومتهای توتالیتر و ضد آزادی منجر
میشود.
نظام بازار بنا به اصل مسولیت فردی حاکم بر آن و فرآیند بازخورد اطالعاتی موجب تصحیح
اشتباهات تصمیمگیرندگان میشود اما اگر به دالیلی فرآیند اطالع رسانی درست عمل نکند ممکن
است سیستم با انباشت اشتباهات و در نهایت وضعیت بحرانی مواجه گردد .اختالل در سیستم اطالع
رسانی معموال بیرون نظام بازار و اغلب از نهادهای سیاسی ـ حکومتی نشئت میگیرد .بنابراین اگر
بگوییم که بازار همیشه در معرض اختالل و اشتباه است سخن درستی است اما از این سخن
نمیتوان اینگونه نتیجه گرفت که بحران به معنای انباشت فاجعه بار اشتباهات ذاتی این نظام است.
تالش مارکس و پیروان وی برای اثبات این نظریه که بحران در ذات سرمایهداری است و از ساختار
درونی آن (میل به اضافه تولید و گرایش کاهنده نرخ سود) سرچشمه میگیرد ،بیهوده و بیسرانجام
بود .واقعیات تاریخی دو سده گذشته نیز نشان میدهد که وضعیتهای بحرانی ورکودهای شدید
اقتصادی همیشه به دنبال اختالل در سیستم اطالع رسانی با منشا بیرونی رخ داده است.
ــ بحرانی که امروز بیشتر کشورهای دارای اقتصاد آزاد را فرا گرفته است شاید بزرگترین و
شدیدترین بحرانها نباشد ،اما بیتردید یکی از سختترین و فراگیرترینهاست .گفته میشود؛ در
طول پنجاه سال گذشته بحرانی در این بعد و در این شکل سابقه نداشته است .این بحران با نمونه
بحرانهای گذشته ،مثالً بحران بزرگ دهههای  31میالدی ،چه تفاوتی دارد که آن را بیسابقه جلوه
میدهد؟
دکتر غنینژاد ـ در باره علل رکود اقتصادی فعلی که به دنبال بحران مالی روی داده مطالب انبوهی
گفته شده که اگر آنها را طبقه بندی کنیم با سه رویکرد کلی مواجه میشویم :اول ،رویکرد انقالبی
ـ مارکسیستی که همچنان که پیش از این اشاره شد بر خالف شواهد تاریخی مشکل را در ذات
نظام بازار میداند و همچنان فروپاشی قریبالوقع آنرا پیشبینی میکند! دوم ،آنهایی که بحران را
ناشی از نقایص برطرف نشدنی سرمایهداری یا به اصطالح شکست بازار تلقی میکنند و معتقدند که
این مشکل را تنها با مداخله و نظارت بیشتر دولت میتوان از میان برداشت .طیف گستردهای از
اقتصاددانان به ویژه آنهایی که در دستگاههای دولتی کار میکنند چنین رویکردی دارند .سوم،
کسانی که عوامل مخل بیرون از نظام بازار به ویژه دولت را مقصر اصلی به وجود آمدن چنین
وضعیتی میدانند و میگویند دولت با دخالتهای خود در بازارهای مختلف اطالعات نادرست در
سیستم اقتصادی میپراکند و موجب انحراف کارکرد درست آن میشود .به نظر من تنها رویکرد
سوم است که از انسجام منطقی برخوردار است و میتواند واقعیات پیچیده اقتصادی را توضیح دهد.
توالی دورههای رکود و رونق همیشه وجود داشته اما آنچه وضعیت فعلی را متمایز میکند عمق و
گستردگی کسادی فعالیتهای اقتصادی است که حکایت از بیاعتمادی تصمیمگیران نسبت به
وضعیت آینده بازارها دارد .درست است که بحران فعلی در نیم قرن اخیر بیسابقه بوده اما به لحاظ
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اجتماعی با بحران سالهای  1931متفاوت است .یادآوری میکنیم که در آن سالها نرخ بیکاری در
آمریکا به  84درصد رسیده بود حال آنکه اکنون این نرخ حدود  2درصد است.
ــ در مقالهای که در سامانه اینترنتی رستاک منتشر ساختهاید ،معترضید به اینکه «در جریان بحران
مالی اخیر ،تصمیمگیری نادرست بنگاهها به حساب نظام بازار گذاشته شد ».درست است که طبق
گفته شما متهم ،یعنی بازار ،یک موجود انتزاعی ـ اعتباری و لذا فاقد قدرت تصمیمگیری است .اما در
چنین نظم اعتباری اصل سودآوری حاکم است و خود را به صورت سودآوری هرچه بیشتر به تصمیم
بازیگران اصلی تحمیل میکند .اگر شما با ابزارها ،نهادها ومکانیسمهای کنترل دولتی برای
جلوگیری از تصمیمگیریهای نادرست مخالفید ،چگونه میتوان جلوی تصمیمهای نادرستی نظیر
آنچه در مؤسسات مالی آمریکائی آغاز شد و ابعاد نگران کننده آن به بقیه بانکهای بزرگ جهان و
سایر بخشها و بنگاههای اقتصادی از جمله بخش تولید و تجارت رسید ،گرفت؟
دکتر غنینژاد ـ مسئله دقیقا این است که چرا تصمیمگیریهای نادرست بازیگران اقتصادی چه در
بازار مسکن و چه در بازارهای مالی تداوم پیدا کرد و نهایتا منجر به شکلگیری حبابهای مالی
عظیم شد .چرا بانکهای آمریکایی برخالف معمول بانکداری در اعتبار سنجی مشتریان سهلانگاری
کردند؟ اینها همه بر میگردد به سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی (فدرال رزرو) که قصد
داشتند با اهرمهای اقتصادی ،به اهداف اجتماعی ـ سیاسی خاصی دست یابند .دولت آمریکا با
همکاری فدرال رزرو ،برای خنثی کردن رکود نسبی سالهای پایانی دهه  1991و نیز شوک روانی
ناشی از حمالت  11سپتامبر  ،8111سیاست پول ارزان و وامهای مسکن سهلالوصول با تضمین
نهادهای عمومی را در پیش گرفت .در شرایطی که میزان پسانداز آمریکاییها به شدت پایین بود و
آنها بیش از دخل خود خرج میکردند ،بانک مرکزی نرخ بهره را به طور چشمگیری کاهش داد و
دولت نیز با پشتیبانی از موسسات تضمین کننده وامهای مسکن توسعه تصنعی بازار مسکن را دامن
زد .آنچه عقالنیت نظام بازار را از بین میبرد سود جویی بازیگران اقتصادی نیست بلکه اطالعات
نادرستی است که مبنای تصمیمگیری این بازیگران قرار میگیرد .در اینجا منشا اصلی اطالعات
نادرست ،سلطه انحصاری قدرت سیاسی بر بازار پول است .بازار پول در یک سده گذشته به دالیلی
که خارج از حوصله این گفتگو است ،به انحصار بانکهای مرکزی دولتمدار در آمده است .مهمترین
نتیجه دولتی شدن پول این است که مقامات پولی میتوانند در کوتاه مدت نرخ بهره را بر خالف
منطق بازار دستکاری کنند .اما مسئله این است که نرخ بهره یک متغیر صرفا پولی نیست بلکه
گویای رجحان اقتصادی زمان حال نسبت به آینده است .حتی بدون در نظر گرفتن پول ،نرخ بهره
وجود دارد .اقتصاددانان این را نرخ طبیعی بهره میگویند چرا که به طبیعت و ماهیت زندگی بشری
برمیگردد .این نرخ در بازار پول به شکل قیمت تعادلی میان عرضه نقدینگی (پساندازهای نقدی) از
یک سو و تقاضا برای وام (سرمایهگذاری و مصرفی) از سوی دیگر معین میشود .حال اگر بانک
مرکزی که انحصار بازار پول را در اختیار دارد به هر دلیلی نرخ بهره را از نرخ طبیعی یا تعادلی
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پایینتر بیاورد آنچه اتفاق میافتد این است که نوعی رونق تصنعی در عرصه سرمایهگذاری و
مصرف روی میدهد که مبتنی بر اطالعات نادرست است .حبابهای مالی محصول اینگونه
رونقهای تصنعی است که در درازمدت نمیتواند دوام بیابد .ترکیدن ناگزیر حبابها بحران مالی و
به تبع آن رکود اقتصادی را به همراه میآورد .دورههای رونق و رکود در واقع چرخههای تصحیح
اشتباهات است منتهی هر چقدر اشتباهات عمیقتر و پایدارتر باشد شکاف میان رونق و رکود نیز
گستردهتر میگردد.
برای جلوگیری از به وجود آمدن بحرانها الزم است که از دادن اطالعات نادرست به بازیگران
اقتصادی اجتناب شود .یعنی در درجه نخست نرخ بهره براساس منطق اقتصادی معین شود نه بنا به
مالحظات سیاسی .البته داشتن چنین توقعی از دولتمردان قدری سادهلوحانه است و راهحل اساسی و
رادیکال در خصوصی کردن پول و بیرون آوردن آن از انحصار دولتی است.
ــ جمله معروف دیگری ـ «سرمایهداری یا به عبارت دیگر کاپیتالیسم به انتهای خط رسیده است».
ـ که به ویژه این روزها مرتب به گوش میرسد .اما تجربه نشان داده است که جوامع دارای اقتصاد
آزاد از عهده مهار بحران برآمده و هر بار استوارتر و قدرتمندتر از دل بحرانهای خود بدر آمده و
درعین حال مناسبات اقتصادی آنها نیز پیچیدهتر و ابعاد بحران بعدی فراگیرتر شده است .به این
ترتیب آیا واقعاً روزی نخواهد رسید که به دلیل پیچیدگی و گستردگی ابعاد بحران اقتصادی و
صدماتی اجتماعی که وارد میکند ،مهار و یا جبران زیانها ناممکن شود؟
دکتر غنینژاد ـ آنچه موجب تداوم و استحکام دموکراسیهای غربی شده اساسا به باز بودن سیستم
سیاسی و نقد پذیری این جوامع باز میگردد .این ویژگی موجب میشود که آنها دائما از تجربههای
گذشته درس بگیرند و اشتباهات خود را تصحیح کنند .همین فرایند باعث شده که این جوامع در
درازمدت به دستاوردهای بزرگی نایل آیند و از دامنه ضایعات ناشی از اشتباهات بکاهند .فاجعه زمانی
رخ میدهد که جزمیت (دگماتیسم) جای عقالنیت و نقدپذیری را بگیرد .خوشبختانه چنین
چشماندازی فعال وجود ندارد.
تالش ـ بسیاری از کشورهای جهان بدون آنکه سهمی در تولید این بحران داشته باشند ،صدمات
درخور توجهای نصیبشان شده است .تأثیر این بحران بر روی ایران به چه میزان بوده است؟
دکتر غنینژاد ـ بحران فعلی نشان داد که تا چه اندازه سرنوشت کشورهای مختلف در اقصی نقاط
جهان به هم گره خورده و فرایند جهانی شدن به عامل تعیین کنندهای در اقتصاد داخلی تبدیل شده
است .اقتصاد ایران به رغم محدودیتهای ناشی از تحریمهای اقتصادی به شدت به اقتصاد جهانی
وابسته است .این وابستگی درست است که بیشتر به صادرات نفت مربوط میشود اما در هر صورت
رونق و رکود جهانی بر این صادرات کامال تاثیر گذار است .افزایش شدید واردات در چهار سال

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

731

گذشته که عمدتا در سایه افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و در نتیجه افزایش درآمدهای صادراتی
امکانپذیر شد ،وابستگی اقتصاد داخلی به درآمدهای نفتی را به طور چشمگیری افزایش داده است.
بدون شک ،واردات ارزان به تولید داخلی لطمه زده اما در عین حال باید اذعان کرد که نوعی اعتیاد
به استفاده از کاالهای ارزان خارجی (چه کاالی مصرفی و چه کاالی نیمه ساخته ،سرمایهای و مواد
اولیه) به وجود آمده که باکاهش درآمدهای نفتی و واردات ممکن است بسیار مسئله ساز شود.
سیاستهای نادرست تثبیت دستوری قیمتها و کنترل تورم از طریق واردات ارزان خارجی که در
سایه تقویت تصنعی پول ملی امکان پذیر بود ساختار قیمتهای نسبی در اقتصاد ایران را به شدت
مخدوش کرده است .کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی و واردات ارزان در شرایط کنونی میتواند
شوک تورمی بزرگی را ایجاد کند.
ــ گفته میشود که ایران به بحران جهانی نیاز ندارد ،تا درگیر بحران شود ،زیرا این کشور از نظر
اقتصادی چندین سال است که درگیر بحران است .به نظر نمیرسد که بحران اقتصادی در ایران
ربطی به بحران برخاسته از نظم بازار و اقتصاد آزاد باشد .با وجود این نیروهای اجتماعی که سنتاً
مخالف اقتصاد آزاد هستند ،دائماً بحران اخیر را مبنای استنادات خود مبنی بر مردود شدن آزادی
اقتصادی و دوری جوئی از این الگو قرار میدهند .آیا اساساً مسئله بحران اخیر در کشورهای صنعتی
پیشرفته جهان و راهچارههای آن زمینه مناسبی است برای نتیجهگیری در باره مسائل و مشکالت
بنیادین اقتصادی کشور ما؟
دکتر غنینژاد ـ در کشور ما از سالهای دور تفکرِ اقتصادیِ دولت محور حاکم بوده و این وضعیت
پس از انقالب اسالمی تشدید شده است .ریشهیابی این تفکر خود موضوع مستقل و بسیار مهمی
است ،ما اینجا فقط به این نکته اشاره میکنیم که ایدئولوژیهای چپگرایانه و ضد نظام بازار در
صدر این تفکر قرار داشته است .یک دهه حاکمیت بالمنازع اقتصاد دولتی پس از انقالب برای
بسیاری از مسوالن رده باالی مملکتی که عمال درگیر معضالت چنین اقتصادی بودند ،نشان دادکه
برون رفتی از این بنبست متصور نیست .سیاستهای اصالحات اقتصادی طی چهار برنامه پنج ساله
توسعه در دو دهه اخیر به اجرا گذاشته شد .گرچه به دلیل باز نشدن برخی گرههای مهم ایدئولوژیک،
اصالحات اقتصادی در زمینههای متعددی زمینگیر شد اما در مجموع شاید بتوان گفت که حرکت
رو به جلو و مثبت بود .ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی را میتوان نشانه بارزی از این
حرکت تلقی کرد .اما کندی بیش از حد اصالحات اقتصادی موجب شد که مردم نتایج آنرا به طور
ملموس حس نکنند و در نتیجه جایگاه مناسبی در افکار عمومی پیدا نکند .مضافا اینکه درآمدهای
نفتی همیشه این امکان را به سیاستمداران میدهد که به لحاظ منافع کوتاهمدت گروهی و جناحی
خود اهداف کلی و درازمدت ناظر بر منافع ملی را دور بزنند .در این چهار سال اخیر ،دولت با تکیه بر
درآمدهای عظیم نفتی و در پیش گرفتن سیاستهای پوپولیستی و غیرکارشناسانه ،مسیر کلی همان
اصالحات نیمبند و کند را هم کامال منحرف ساخته است.
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اعالم ورشکستگی و نابودی نظام بازار آزاد از یک سو و در عین حال تاکید بر سیاستهای کلی
اصل  44قانون اساسی از سوی دیگر ،نشان میدهد که تا چه حد آشفتگی فکری و سردرگمی
ایدئولوژیک در میان دولتمردان کشور ما گسترده و فاجعه بار است .همچنانکه پیش از این اشاره شد
بحران مالی و رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی عمدتا ناشی از مداخالت بیرون از نظام بازار بوده
و این بحران بیش از آنکه بحران اقتصاد آزاد باشد باید به عنوان بحران اقتصاد سیاست زده تلقی
شود .جهل یا تجاهل به این واقعیت از ویژگیهای ایدئولوژیهای چپگرایانه و پوپولیستی است.
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فصل ششم :رشد اجتماعی ـ اقتصادی بر گرانیگاه آزادی و استقالل انسان

سوسیالیسم دمکراتیک شالودهی آرمانی سوسیال دمکراسیست!
دکتر مهرداد پاینده
فروردین ماه 1327
ــ بخش مهمی از چپ ایران پس از سربرآوردن از دو شکست ـ پیشی گرفتن اسالمیها از سایر
نیروهای انقالبی و سرکوب و تاراندن آنها در داخل کشور و فروپاشی اردوگاه انقالب جهانی
سوسیالیستی در سطح بینالمللی ـ درگیر چالش و تالشی سخت در بازسازی هستی خود و آرمانها
و افکارش است .در سالهای اخیر ،بر بستر وضعیتی که از نظر شکافهای طبقاتی و گسترش فقر
پدیدار شده روند این تالشها سرعت بیشتری به خود گرفته است .به نظر میرسد اما ،وجود
اغماضناپذیر مطالبه سراسری برای آزادیهای فردی و اجتماعی ،دمکراسی و احترام به حقوق
مساوی انسانها و در کنار همه اینها مسئله فرد و ضرورت تبیین جایگاه آن در دستگاههای فکری
و گرایشهای مختلف ،کار دستیابی این نیروها را به یک نگرش و دستگاه نظری منسجم انقالبی ـ
مارکسیستی و یک برنامه اجتماعی سوسیالیستی تمام عیار سخت نموده است .در این سختی مجدداً
بازار خلق مفاهیم بدون معنای روشن گرم شده است.
به عنوان مثال نیروهائی که پیش از این خود را سوسیالیستهای انقالبی یا مارکسیست ـ لنینیست و
کمونیست مینامیدند ،امروز نام سوسیالیستهای دمکرات به خود میدهند .در حالیکه «سوسیالیسم
دولتی» در جهان سوسیالیستی واقعاً موجود گذشته را تحت عنوان یک نظام توتالیتر رد میکنند ،اما
از سوسیال دمکرات نامیدن خود نیز پرهیز دارند و بعضاً خجلند .در هر حال روشن نیست که درک
آنها از مبانی دمکراسی چیست .یا انسانگرائی سوسیالیستی آرمانگرایانهای که این همه آنها بر آن
تکیه دارند ،یعنی چه و در چهارچوب یک برنامه روشن سیاسی و اقتصادی و اجتماعی چه صورتی به
خود خواهد گرفت .آنچه بیش از همه ناروشن است تفاوتی است که آنها میان سوسیال دمکراسی و
سوسیالیسم دمکراتیک قائلند .در آغاز این گفتگو و به عنوان مقدمهای فشرده ،امیدوارم شما به
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عنوان یک سوسیال دمکرات باسابقه و آشنا با تاریخچه این مفاهیم ،ما را در فهم این تفاوت یاری
دهید؟
مهرداد پاینده ـ پیش از هرچیز و برای درک بهتر علل خجلت این «سوسیالیستهای دمکرات»
نوین باید به تاریخ سوسیالیسم اشاره کرد .سوسیالیسم ،جهانبینی است که در سدة  19میالدی
بدنبال انتقاد از سرمایهداری و با هدف لغو و نابودی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و ملی ،دولتی یا
اشتراکی کردن آنها بوجود آمد .مرز میان سرمایهداری و سوسیالیسم را باید مالکیت یا مالکیت
خصوصی نامید ،که در این جهانبینی به عنوان عامل اختالفهای طبقاتی و زیربنای استثمار
تودههای ندار شناخته میشود .در این جهانبینی به مالکیت نه به عنوان امری حقوقی که هرکسی
میتواند از مزایای آن برخوردار شود ،بلکه به عنوان ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به سیادت یک
طبقه ـ سرمایهداران ـ به طبقهای دیگر ـ کارگران نگریسته میشود .بدین ترتیب سوسیالیسم الزاما
از نفی مالکیت ریشه میگیرد .الزم به تاکید بر این موضوع است که در سده نوزدهم ،هم
سوسیالیسم تخیلی روبرت اون  Robert Owenو چارلز فوریر  Charles Fourierو هم سوسیالیسم
علمی کارل مارکس  Karl Marxو فریدریش انگلس  Friedrich Engelsتحت تاثیر برآمد مکتب
اقتصاد کالسیکِ آدام اسمیت  ،Adam Smithدیوید ریکاردو  David Ricardoو ژان باپتیست سِی
 Jean-Baptiste Sayقرار داشتند که در مرکز این مکتب «نظریه ارزش کار» به عنوان منشاء ثروت
قرار دارد که سرمایهداران از طریق حق مالکیت بر ابزار تولید ،مالک محصول کار کارگران ـ و نه
تنها ابزار تولید ـ میشوند که با فروش آنها از یک سو پرداخت مزد به کارگر ،آنهم تنها در حد
تامین نیاز حداقل زندگی وی برای بازتولید نیروی کارش ،میسر میگردد و از سوی دیگر سرمایهدار
با فروش «ارزش اضافی» کار این کارگر به «سود» دست مییابد .حال سوسیالیسم درست در خالف
جهت چنین سیستمی پایهگذاری میشود که میخواهد به سیادت «ناعادالنه»ی این طبقه پایان
دهد و حاصل کار کارگران را به تمامی یعنی سهم الزم برای بازتولید نیروی کار آنها به اضافه
ارزش اضافی آن را که در سرمایهداری سرمایهدار بواسطه حق مالکیتش آن را غصب میکند و بر
ثروتش میافزاید ،به کارگران برگرداند و بدین گونه به استثمار آنها پایان دهد .مانیفست کمونیست
مارکس و انگلس کوششی است در این راستا.
واقعیت این است که تا انقالب اکتبر  1917در روسیه تمامی گرایشهای رایج در جنبش
سوسیالیستی چنین درکی از سوسیالیسم داشتند و همگی خود را سوسیال دمکرات میخواندند .بدین
ترتیب تا این زمان اصطالحی بنام «سوسیالیسم دمکراتیک» وجود نداشته است .پس از انقالب اکتبر
روسیه است که چارچوب نظری «سوسیالیسم دمکراتیک» به عنوان تجلی جداییناپذیری دو مقولة
دمکراسی و سوسیالیسم از یکدیگر و در مقابله با «دیکتاتوری پرولتاریا» بوجود میآید .سوسیالیسم
دمکراتیک را باید به عنوان موضعگیری رایج تمامی جناحهای سوسیال دمکرات آن زمان ـ کارل
کائوتسکی مارکسیست ،ادوارد برنشتاین رویزیونیست و فریدریش ابرت رفرمیست ـ در مقابله با
سوسیالیسم روسی قلمداد کرد .موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است ،که
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سوسیالیسم دمکراتیک بمرور زمان بیشتر به یک آرمان برای هویت بخشیدن به احزاب سوسیال
دمکرات تا به عنوان شالودة ایدئولوژیک مدیریت یک جامعة دمکرات تبدیل شد .همانطور که
مستحضر هستید ،حزب سوسیال دمکرات آلمان از  1919میالدی تا بیش از یک دهه فرصت کافی
داشت تا در جمهوری وایمار نظام سوسیالیستی مورد نظرش را به اجرا بگذارد و به مالکیت خصوصی
به عنوان عامل اصلی استثمار طبقة کارگر پایان دهد .اما آیا چنین اتفاقی افتاد؟ آنها با درکی درست
از دمکراسی و با استفاده از اصالحات اجتماعی ،مالیاتی و سیاسی کوشش در تعدیل اختالفات
طبقاتی ،گسترش عدالت اجتماعی و رسیدن به نوعی همرایی سیاسی از طریق دمکراتیزه کردن
ساختارهای اجتماع کردند ،اما مالکیت بر ابزار تولید را لغو نکردند .حال اگر کمونیستها این امر را
خیانت به طبقه کارگر و سوسیالیسم میدانند ،مسئلة دیگریست ولی دم از سوسیالیسم دمکراتیک
زدن ولی به ریشههای تاریخی آن اشاره نکردن ،اگر برای جعل تاریخ نباشد ،ناشی از ناآگاهی
تاریخیست .به هر حال سوسیالیسم دمکراتیک نه تنها در تقابل با سوسیال دمکراسی نیست ،بلکه با
آن نیز همزاد است« .سوسیالیسم دمکراتیک» جهانبینی نوینی میان کمونیسم و سوسیال دمکراسی
نیست ،بلکه آرمان سوسیال دمکراتها در مرزبندی با کمونیستها و پاسخ آنها به نواقص و
کمبودهای اجتماعی سرمایهداری میباشد.
متاسفانه چپ ایران با سوسیالیسم از دریچة سوسیالیسم نوع روسی آن آشنا شد .تحت تاثیر چنین
ایدئولوژی مخربی نگاه به سوسیال دمکراسی در تمامی تاریخ جنبش چپ ایران منفی بوده است.
سوسیال دمکراتها و سندیکاهای به اصطالح کمونیستها زرد را همیشه به عنوان خائنین به طبقة
کارگر خوانده بودند و حتا به آنها تهمت سوسیال فاشیست بودن میزدند .در بسیاری موارد سوسیال
دمکراتها را از بورژواها نیز خطرناکتر میدانستند .تاثیر روانی چنین نگرشی بر چپ ایران کم نبوده
است .به گمان من این امر برای بسیاری از آنها سنگین تمام میشود که خود را از کمونیسم رها
کنند و جایگاه سیاسی خود را در میان سوسیال دمکراتهایی بیابند ،که تا دیروز جزء خائنین قلمداد
میشدند .شاید خجلت سیاسی آنها از مقاومت درونیشان در مقابله با «خائن» شدنشان ریشه
میگیرد .به هر حال به خود لقب سوسیالیستِ دمکرات دادن را اگر جدی بگیرند ،باید قدم دوم را
بردارند و خود را سوسیال دمکرات بخوانند .همانطور که عرض کردم ،اصطالح سوسیالیسم دمکرات
متعلق به جنبش و تاریخ سوسیال دمکراسی است و از سال  1959به بعد در برنامة «گودِسبرگ»
حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز رسما ثبت شده است .به همان اندازه که بیگانه خواندن
سوسیالیسم دمکراتیک از سوسیال دمکراسی نادرست است ،به همان اندازه هم پیشوند و پسوند دادن
به مقوالتی چون انسانیت ،دمکراسی ،آزادی ،حقوق بشر ،رئالیسم و ...نوعی نسبیگرایی و کژروی
مضحک میباشد.
ــ بنا بر توضیحات شما ،معنای سوسیالیسم دمکراتیک و جدائیناپذیری آن از سوسیال دمکراسی را
باید با توجه به چگونگی شکلگیری آن در فرهنگ سیاسی سوسیال دمکراسی و از جمله بر بستر دو
حادثه مهم در اروپا بفهمیم :یکی انقالب اکتبر و مخالفت و در مرزبندی سوسیال دمکراتها به
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کمک این مفهوم با اهداف و برنامههای اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی بلشویکی که به نام
دیکتاتوری پرولتاریا و در جهت نفی دمکراسی و مالکیت خصوصی تبلیغ و در روسیه به اجرا گذاشته
میشد و دیگری در  1919ـ دو سالی پس از حادثه نخست ـ و آغاز یکدهه حکومت سوسیال
دمکراتهای آلمان و اجرای سیاستی نه در جهت ضدیت با نظام سرمایهداری بلکه در مقام تعدیل
اختالفات طبقاتی و ایجاد تعادلی میان منافع گروههای مختلف اجتماعی در چهارچوب حفظ مالکیت
و تقویت دمکراسی .به این ترتیب و با استناد به این تاریخچه جای چندانی برای پنهان ساختن
تفکرات ضدسرمایهداری و ضدیت با مالکیت خصوصی در پشت مفهوم سوسیالیسم دمکراتیک باقی
نمیماند .با وجود این ،چالشهای جدیدی که اخیراً در درون چپ و بویژه در رابطه با سوسیال
دمکراسی برخی کشورهای اروپائی بخصوص در آلمان دیده میشوند ،از چه زاویهای قابل بررسی
هستند؟ این پرسش را از آن جهت مطرح میکنم؛ چون در سالهای اخیر با ظهور و گسترش حزب
سوسیالیسم دمکراتیک ( )PDSـ و امروز به نام حزب چپ ـ ما شاهدیم در رسانههای برخی از
نیروهای چپ ما ،تبلیغات این حزب و دیدگاههای نظریهپردازان آن بازتاب نسبتاً قابل توجهای دارد.
آیا این دو حزب چپ با هم اختالفات بنیادین تفکری و ارزشی دارند؟
مهرداد پاینده ـ اشاره شما به این دو مقطع تاریخی کامال درست میباشد .تاریخ دیگری که به همان
اندازه با اهمیت است 1959 ،و برنامة «گودسبرگ» حزب سوسیال دمکرات آلمان میباشد ،زیرا همة
آن چیزی را که شما به آن اشاره کردید ،جزو برنامة این حزب میشود که در واقع سند اعتقاد
سوسیال دمکراتها به اقتصاد بازار ،حق مالکیت و کال «سرمایهداری» میباشد .البته سوسیال
دمکراتها نظام سرمایهداری را به عنوان سیستمی بحرانزا ارزیابی میکنند و بر این گمان نیستند
که اقتصاد بازار کامال آزاد توانایی ایجاد نظمی خودجوش را دارد که در آن تخصیص بهینه ذخیرهها
و توسعة اقتصادی پایدار در راستای منافع همة اقشار جامعه میسر است .اما آنها از این انتقاد
ساختاری به نظام سرمایهداری ضرورت تعویض رژیم را نتیجه نمیگیرند و برعکس آن با تاکید به
ضرورت دخالت دولت دمکراتیک در اقتصاد و کوشش در رفع ضعفهای این نظام ،به کالم شما،
«در مقام تعدیل اختالفات طبقاتی و ایجاد تعادلی میان منافع گروههای مختلف اجتماعی در
چهارچوب حفظ مالکیت و تقویت دمکراسی» به ایفای نقش سیاسی در دمکراسی کوشش میورزند.
اما اینکه چپ ایران با گرایش به «حزب چپ» آلمان گویا به آلترناتیو بهتری در مقابل سوسیال
دمکراسی دست یافته است ،باز هم نشان دهنده ناآشنایی آنها با سیستم حزبی این کشور و حتا این
حزب دارد .اشاره به تاریخ این حزب در چند جمله کوتاه میسر نیست ،ولی من به چند نکتة اساسی
اشاره میکنم که میتواند برای خوانندگان کنجکاو شما اطالعات الزم را ارائه دهد 1 .ـ پس از
انحالل جمهوری دمکراتیک آلمان که بدنبال انقالب صلحآمیز مردم این کشور در  1929و فرریختن
دیوار برلین صورت گرفت ،حزب کمونیست حاکم در این کشور« ،حزب سوسیالیست متحد آلمان»
نیز قدرت را از دست داد و چون رفقای ایرانی خود دچار بحران ایدئولوژیک شد 8 .ـ بحران درون
حزب به برآمد رهبران جوان و تازهای در این حزب انجامید که نمیتوانستند سوسیالیسم را به عنوان
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یک نظام دیکتاتوری بپذیرند .البته آنها نیز بیشتر به جبر تاریخ و نه بواسطة شهامتشان و در فردای
دمکراتیزه شدن آلمان شرقی از طریق اتحاد دو بخش آلمان جهانبینی توتالیتر استالینیستی حاکم در
این حزب را به چالش کشیدند و به گونهای خود نیز دمکراتیزه شدند .حاصل این چالش از نظر
ایدئولوژیک گذار آنها از کمونیسم و دیکتاتوری پرولتاریا ابتدا به سوی اندیشههای روزا لوکزمبورگ،
سپس بترتیب به بوخارین ،کائوتسکی و در ادامة آن به سوسیال دمکراسی دهة  1951و برنامة
«گودسبرگ» حزب سوسیال دمکرات آلمان بود .از نظر ساختار حزبی ،باید از تغییر نام حزب به
«حزب سوسیالیست متحد آلمان» و برنامه و اساسنامة حزب به حزبی مدرن و در چارچوب قانون
احزاب آلمان فدرال نام برد .در اینجاست که ما شاهد گذار این حزب به سوسیال دمکراسی هستیم.
 3ـ با وجود این تحوالت اعتماد رای دهندگان آلمانی به این حزب محدود به بخش شرقی آلمان
ماند و این حزب در غرب این کشور حزبی «یک درصدی» ماند .بدین ترتیب این حزب با وجود
توانایی در رقابت برنامهای با حزب سوسیال دمکرات آلمان حزبی منطقهای ماند ،که بیشتر نشان
دهندة اهمیت فاکتور نزدیکی این حزب به مردم بخش شرقی این کشور میباشد 4 .ـ گذار این
حزب به یک حزب سراسری جدی و مقبولیت روزافزون این حزب در سراسر آلمان از  8114به بعد
یعنی  15سال پس از انحالل آلمان شرقی اتفاق افتاد .دلیل این امر نیز نارضایتی روزافزون بخش
عمدهای از مردم از اصالحات اجتماعی دولت ائتالفی سوسیال دمکراتها و سبزها و جدایی بسیاری
از اعضای بانفوذ این حزب و تاسیس حزبی جدید بود که از جوشش این حزب و حزب سوسیالیسم
دمکراتیک ،حزب چپ بوجود آمد ،حزبی که از نظر برنامهای و رهبری بگونهای شفافتر از گذشته
سوسیال دمکراتیزه شده است و از نظر برنامههای اقتصادی و اجتماعی با جناح چپ درون حزب
سوسیال دمکرات آلمان به سختی قابل تمایز میباشد 5 .ـ موفقیت حزب چپ در انتخابات اخیر
آلمان ناشی از دوری هرچه بیشتر رهبری حزب سوسیال دمکرات آلمان در ایفای نقش «وکیل
انسانهای ندار» و دوری از نوعی از اصالحات اجتماعی است که در باور رای دهندگان آلمانی
سمبل عدالت اجتماعی میباشد .در این خالء سیاسی است که حزب چپ خود را به عنوان سوسیال
دمکراسی بهتر به مردم آلمان عرضه میکند و در انتخابات آرای قابل توجهی بدست میآورد.
با توجه به این توضیحات کوتاه حزب چپ و حزب سوسیال دمکرات آلمان بر سر این امر به رقابت
نشستهاند ،که کدامیک از آنها سوسیال دمکرات راستین است .اختالف این دو حزب اختالف در
چگونگی حل معضالت جامعة آلمان است و نه اختالف ریشهای.
ــ فکر میکنید آیا چنین حساسیتها و بازتابهائی نوعی جستجوی منابع جدید الهام ایدئولوژیک و
الگوبرداری بر پایه یک سوءتفاهم در میان چپهای ایرانی است یا برداشت واقعیی است از
سوسیالیسم جدیدی که پشت به نظام سرمایهداری دارد ،بدون آنکه شیوه اداره دمکراتیک جامعه را
به زیر سئوال ببرد؟
مهرداد پاینده ـ همانطور که من به فرایند برآمد حزب چپ اشاره کردم بنظر میرسد که این گونه
نگرش به حزب چپ از سوی چپهای ایرانی با واقعیتهای حزب چپ نیز همخوانی ندارد .حال
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اینکه رسانههای چپ ایرانی تنها تبلیغات و دیدگاههای حزب چپ و نشریات آن را بازتاب میدهند،
نشان از یکسو نگری آنها دارد .آنها همیشه دنیا را از دریچه عینک خود میبینند و وجود حزب
چپ ،که برعکس احزاب چپ ایرانی حزبی مدرن ،دمکراتیک و وفادار به قانون اساسی این کشور
است ،به آنها این فرصت یگانه را داده است ،تا بار دیگر برای خود سرپناهی یا به قول شما الگویی
فرای سوسیال دمکراسی بسازند و خود را از دام «خائن» شدن رها سازند .شاید علت این امر این
باشد که آنها و بسیاری از رهبران بخش شرقی حزب چپ از سابقة مشترک کمونیستی برخوردارند
و زبان هم را بهتر میفهمند .واقعیت این است که رهبران حزب چپ از راهی پرتالطم به سوسیال
دمکراسی رسیدند و آنها نیز از «خجلت» رفقای ایرانیشان بیبهره نبودند .به گمان من مشکل
چپ ایران در ندیدن این واقعیتها تنها ناشی از یک سوءتفاهم نمیباشد و بیشتر ناآگاهی آنها از
کل تاریخ سوسیال دمکراسی و جنبش کارگری اروپای غربی و بویژه عدم آشنایی آنها با چگونگی
شکلگیری حزب چپ را نشان میدهد.
در مورد بخش دوم پرسشتان باید عرض کنم که بدیهی است که در محافل سیاسی و بویژه
روشنفکری و انتلکتولی بحثهای زیادی پیرامون آیندة جامعة بشری در جریان است ولی سخن از
«سوسیالیسم جدیدی که پشت به نظام سرمایهداری دارد» در میان نیست ،البته اگر نگاه خود را به
بحثهای رایج در سکتهای سیاسی چپ معطوف نداریم .هیچ سیستمی در جهان آخر زمانی نیست
و سرمایهداری نیز چنین ادعایی را نداشته است .اما دیگر صحبتی از تغییرات انقالبی و غلبه بر یک
سیستم در کار نیست .بحث بیشتر در راستای حل مشکالتی چون حل آیندة جهان پس از نفت،
تامین آب آشامیدنی ،غلبه بر فقر ،تولید منطبق با نیازهای طبیعت ،ایجاد چرخه تولید تا بازیافت
کامل یک کاال ،گذار از جامعه کارمحور و بسیاری از مقوالت دیگر میباشد .اما دیگر دوران نسخه
پیچیهای ایدئولوژیک گذشته است و مردم نیز ،حداقل در این گوشه جهان ،چنین وعده و
وعیدهایی را جدی نمیگیرند.
ــ در ادبیات سیاسی نیروهای چپ ما به همان نسبت که از عبارت دمکراسی ،حقوق بشر و آزادی
یاد میشود ،از آرمانهای سوسیالیستی هم سخن گفته میشود .اخیراً هم ما اینجا و آنجا از زبان
برخی از سوسیال دمکراتهای صاحب نام کشور آلمان میشنویم که سوسیالیسم یک آرمان بشر
دوستانه است .البته احزاب چپ دمکرات این کشور که سوسیالیسم پرستیژ بزرگترین آنها ـ از
جمله احزاب مسیحی ـ است ،اما هریک از آنها دارای نظرات و برنامههای کامالً روشنی برای اداره
کشورشان هستند .اما سازمانهای چپ ما که در آرمانگرائی ید طوالنی دارند ،فاقد چهارچوبهای
روشن نظری و برنامهای هستند .به عنوان نمونه آنها در حالی که به شدت با سرمایهداری مخالفند
ـ بشدتی که مواضع سوسیال دمکراسی نسبت به آن را راست ارزیابی میکنند ـ همچنین اقتصاد
سوسیالیستی اردوگاه واقعاً موجود را هم رد میکنند ولی تا کنون هیچجا دیده نشده است که بگویند
کدام سیستم اقتصادی را قبول دارند ،در صورت دستیابی به قدرت واحدها ،بنگاهها و مراکز اقتصادی
کشور را چگونه و به دست چه نیروئی اداره خواهند کرد .یا اینکه جایگاه سرمایه و مالکیت و نقش
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آن در تولید ثروت در جامعه چیست .به نظر شما چرا آنها در اعالم نظرات خود در این زمینهها تعلل
میورزند؟
مهرداد پاینده ـ حرف شما کامال درست است ،آنها باید بگویند که کدام سیستم اقتصادی را قبول
دارند و بعد در چهارچوب آن برنامه خود را ارائه دهند .شترسواری دوال دوال نمیشود .اما به گمان
من مشکل اصلی« ،تعلل» آنها در اعالم نظرات نیست .تعلل زمانی واژهای درست است ،که ما به
داشتن برنامهای برای حل مشکالت یک جامعه از سوی این افراد و گروهها آگاه هستیم و بیصبرانه
منتظر ارائة آن میباشیم ،ولی آنها در عرضة این برنامهها ،حال به هر دلیل ،کوتاهی میکنند.
مشکل اصلی این است که آنها برنامهای برای اداره اقتصاد و اجتماعی و کال سیاست کشور ندارند،
یا حداقل من ندیدهام .علت این امر ناآشنایی آنها با نقش چپ در جامعه و اقتصادی است که
ساختار آن نامتمرکز و غیردولتی است ،بدین معنا که آنها به بازی کردن نقش سیاسی خود در
جامعه و اقتصادی که بگونهای خودگردان است و نیازی به دخالت دولت ندارد و کار خودش را
میکند ،واقف نیستند .در واقع مدیریت اقتصاد و جامعة مدرن فردمحور به نوعی خودداری سیاسی
دولتها و تضمین نظمی کالن نیاز دارد ،که در آن رویش اجتماعی و اقتصادی افراد و آژانسهای
اقتصادی میسر گردد .پیششرط ایفای نقش سیاسی در این سیستم پذیرش شالودههای این نظام
یعنی حق مالکیت ،حق آزادی فعالیتهای اقتصادی در چهارچوب قانون و ...میباشد .این امر شامل
همة گروهها و احزاب سیاسی میشود و جزء قواعد بازی سیاسیست ،حال آرمان هر حزبی هرچه
میخواهد باشد .اما آرمان آرمان است و عرصه عمل عرصه عمل .آرمان نئولیبرالها جهانیست
بدون هرگونه دخالت دولتی ،بدون هرگونه اتحادیه صنفی ،بدون هرگونه مرز ملی ،بدون هرگونه
تبعیض و انحصارگرایی .اما آیا آنها در عرصة عمل همه چیز را برای این آرمان به آب و آتش
میزنند؟ سوسیالیسم دمکراتیکِ سوسیال دمکراتها و حزب چپ نیز برای حوزه عمل سیاسی
بیاهمیت است .خوشبختانه دوران آرمانگرایی گذشته است و آرمانها برای آرامش خاطر یا وجدان
سیاسی گرایشهای سیاسی و فکری گوناگون ضروری هستند ولی نه برای ادارة یک جامعه و
اقتصادی پیشرفته در سدة بیست و یکم میالدی.
اما نقش سوسیال دمکراسی در یک نظام سرمایهداری چیست؟ نقش سوسیال دمکراسی در چنین
جامعهای نقش تعدیل اختالفات و انسجام بخشیدن به جامعه و در موارد ضروری ایفای نقش
«آتشنشانی» برای جلوگیری از حریق سوزناک بحرانهای سرمایهداری میباشد ،چیزی که ما این
روزها بدنبال بحران وامی و مالی در ایاالت متحدة آمریکا شاهد آن هستیم .برای ایفای چنین نقشی
باید خود را سوسیال دمکرات شناخت و درکی درست از نظام حاکم و محوریت مالکیت ،سرمایه،
آزادی فعالیتهای صنفی و ...داشت .اما تا زمانی که این دوستان نه تنها با سوءنیت بلکه با دشمنی و
ستیز به این نظام و مقولههایش چون مالکیت مینگرند ،از دیدن پتانسیل توسعه و ثروت نهفته در
این نظم غافل میمانند ،ثروتی که شما برای تامین هزینههای رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه
بدان نیاز خواهید داشت .هنر سیاست نیز در همین است که شما با سیاستی خردمندانه و بدور از
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ایدئولوژیهای تمامیتخواهِ چپ و راست ایجاد ثروت (مالی ،فرهنگی ،هنری) را به بهترین شکلش
میسر و سپس بیشترین اقشار یک جامعه را در این ثروت سهیم سازید .اما چپ ایران به این امر
واقف نیست و عدالت اجتماعی را به توزیع آنچه هست و نه آنچه میتواند به کرار تولید شود و مورد
استفاده قرار گیرد ،کاهش میدهد .اندوهناکتر از این امر اما شرایط کنونی چپ ایران است که حتا
از ارائه برنامهای در چارچوب همین توزیع ثروت و نه تولید و سپس توزیع عادالنه آن محروم است.
مشکل آنها تعلل در ارائه برنامهشان نیست ،مشکل آنها نداشتن هرگونه برنامهایست.
ــ امروزه ضرورت استقالل جامعه مدنی و فرد از دولت و قدرت سیاسی نظری ظاهراً پذیرفته شده
است .احترام به حق مالکیت و تضمین فعالیت آزاد اقتصادی و گسترش بخش خصوصی در تضمین
چنین استقاللی آیا مهم است؟ اکثریت بزرگ نیروها و سازمانهای سیاسی بشدت به تمرکز منابع
اقتصادی و منابع تولیدی در دست حکومت دینی انتقاد دارند .آیا رابطه منطقی و ثابت شدهای میان
قدرتگیری بخش خصوصی اقتصاد از یکسو و گسترش دمکراسی و جلوگیری از تمرکز قدرت از
سوی دیگر وجود دارد؟
مهرداد پاینده ـ رابطة میان اقتصاد بر پایة حق مالکیت ،گسترش بخش خصوصی و تضمین قانونی
آزادی فعالیتهای اقتصادی از یکسو و دمکراسی ،حقوق بشر و همچنین صلح ،آرامش و رفاه
اجتماعی از سوی دیگر امروزه امری عینی و ثابت شده است .شما کافیست که به گزارش ساالنه و
جدول هرساله بانک جهانی بنام  doing businessنگاهی بکنید ،تا ببینید که چگونه این دو مقوله
الزم و ملزوم هم هستند .نگاهی به کشورهای پیشرفتة غربی که در آنها بخش خصوصی سرنوشت
اقتصاد را رقم میزند و دیدن بیشترین حقوق شهروندی در این جوامع بهترین دلیل عملی برای این
امر است .برعکس آن کشورهای موسوم به جهان سوم هستند که از یکسو دولت تمامی عرصههای
قدرت سیاسی و اقتصادی را در دست دارد و از دمکراسی هم خبری نیست .حتا از نظر تاریخی این
امر بارها اثبات شده است .خود من در کتابم بنام «اقتصاد جهانی ـ مالکیت ،حکومت قانون ،پیشرفت
در مقابل تصاحب ،سیادت خودسرانه ،توسعه نیافتگی» به نقش مثبت بازرگانان و بویژه بانکداران در
غلبه بر استبداد در اروپا و گذار به دمکراسی اشاره کردهام .اصوال هر گونه سیاست اقتصادی که در
دشمنی با سرمایه و آزادی فعالیتهای اقتصادی بوده است ،در درازمدت به استبداد تمام عیار از
یکسو و واپسماندگی اقتصادی از سوی دیگر انجامیده است .دمکراسی و حقوق بشر زمانی براحتی
زیر پا گذاشته میشوند ،که شما برای زندگی و اصوال «بودن» به دست گشاده ارگانی ،حزبی یا
دولتی مقتدرتر از خودتان نیازمند باشید .در اقتصاد دولتی امکان گریز برای هیچکس وجود ندارد .از
اینجاست که وابستگی به ساختار و نظمی انحصاری بوجود میآید که همه چیز دیگران را تعیین
میکند .بر عکس آن نظم اقتصاد آزاد است که بر پایة رقابت بخش خصوصی بنا شده است .البته در
این اقتصاد هم نوعی اجبار برای امرار معاش وجود دارد .این امر در کشورهای پیشرفته برای اکثریت
مردم به معنای اجبار به فروش نیروی کارشان است .ولی انحصار خرید نیروی کار تنها در دست یک
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شرکت یا دولت نیست و هرکس میتواند در شرایط مناسب در بازار کار (اشتغال کامل ،قانون کار
مناسب ،سندیکاهای کارگری مقتدر و )...بهترین خریدار نیروی کارش را انتخاب کند ،امری که در
اقتصاد دولتی امکان پذیر نیست .تنها در چنین اقتصادی با بخش خصوصی گسترده و غیرانحصاری
است که آزادی انتخاب شغل بوجود میآید .در چنین بستر اقتصادی است که دمکراسی ،پلورالیسم
سیاسی و حقوق بشر شکوفا میشوند.
ــ چگونه میتوان از رشد بیبند و بار سرمایهداری و تمرکز قدرت در این بخش جلوگیری به عمل
آورد و سودجوئی آن را که در عمل موجب شکافهای عمیق در جامعه شده و صلح و امنیت درونی
جامعه را به خطر میاندازد ،پیشگیری نمود؟ برقراری تعادل میان منافع طبقات و اقشار مختلف
اقتصادی و اجتماعی چه مکانیزمی دارد؟
مهرداد پاینده ـ به گمان من سرمایهداری ضرورتا بیبند و بار نیست .ولی اگر از این سیستم که بر
مبنای تحصیل سود بیشتر پایهگذاری شده است ،انتظار این را داشته باشیم که همزمان اجتماعی
عمل کند و هزار و یک مشکل اجتماعی ،محیط زیست ،نوسانات ارزی ،اختالفات طبقاتی و ...را به
گونهای خودبخود حل کند ،انتظار بیهوده ایست .ما باید این سیستم را آنطور که هست ببینیم و
بپذیریم .این سیستم بر اساس فعالیتهای اقتصادی میلیونها آژانس اقتصادی یا سرمایهدار بنا شده
است .آنها در حرفه و بخش خود میتوانند بهترین راهکارها را برای تولید و خدمات بهتر با هدف
تحصیل سود بیشتر ارائه دهند .اما این امر در جمع عددی خود ضرورتا به راهکار و برنامة اقتصادی
بهینه برای یک جامعه نمیانجامد و حتا میتواند برای جامعه مشکالتی تازه بوجود آورند .اصوال افق
دید و برنامه ریزی یک سرمایهدار افق کوتاهی است .برای مثال این انتظار بیهوده ایست که از
شرکتهای هواپیمایی بخواهید که با هم رقابت کنند ،که آنهم از طریق کاهش قیمت و خدمات
بهتر امکان پذیر است ،و به شرکتهای بزرگی تبدیل شوند و سهم خود را در بازار حمل و نقل
گسترش دهند ،ولی همزمان به این فکر نیز باشند که مشکل فراختر شدن سوراخ اوزون به گسترش
فراگیر سرطان پوست میانجامد .این انتظار ،انتظار بیجائیست و سرشار از تناقض است .اگر ما
درکمان را از اقتصاد به واقعیات تطبیق دهیم ،آنگاه میتوانیم این کمبودهای ذاتی نظام را ،که شما
به آن بیبند و باری میگویید ،بشناسیم و با سیاست اقتصادی هوشمندانه کاهش دهیم و منتظر
خوددرمانی سرمایهداری نمانیم که انتظاری بیهوده است .اما مشکل این است که تعریف سیاست
اقتصادی هوشمندانه نیز مشخص نیست و این تجربة تاریخی است که درستی یا نادرستی یک
سیاست را عیان میسازد .در اینجاست که دمکراسی به عنوان بهترین ضمانت در راستای تصحیح
سیاستهای اقتصادی نادرست این یا آن حزب پرارزش میشود.
در عرصة عمل اما ،اگر از عرصة انقالب و انهدام سرمایهداری بگذریم ،تنها ابزاری که احزاب و
گروههای سیاسی در دست دارند ،سیاست مالیاتی برای تقسیم عادالنه ثروت ،سیاست باالبردن سطح
دانش و فرهنگ از طریق موسسات آموزشی یک کشور ،سیاست کمکهای اجتماعی برای سهیم

در جستجوی پاسخ ـ دفتر دوم

801

کردن اقشار پایین اجتماع در زندگی اجتماعی و حفظ حداقل سطحی از رفاه اجتماعی ،سیاست
بیمههای بازنشستگی برای جلوگیری از فقر در دوران سالمندی و اینگونه ابزار میباشند .چنین
سیاستی در خدمت جامعه ،در راستای تعدیل اختالفات طبقاتی و به نفع همه اقشار آن است ،زیرا به
جامعه انسجام و آرامش الزم برای رشدش را و به کل نظام سرمایهداری مشروعیتش را میدهد .حتا
سرمایهداران نیز در چنین جامعهای بهتر و با آرامش بیشتر زندگی خواهند کرد.
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فصل ششم :رشد اجتماعی ـ اقتصادی بر گرانیگاه آزادی و استقالل انسان

جامعه مدنی ،دولت دمکراتیک و شکوفائی اقتصادی
دکتر مهرداد پاینده
فروردین 1391
ــ شما از جمله اقتصاددانانی هستید که به رویکردها و افکار مسلط نسل گذشته ایران و نیروهای
فعال اجتماعی و سیاسی آنکه از عهدة انقالب اسالمی برآمدند ،انتقادات سخت و ریشهای دارید.
پیامدهای عملی آن رویکردها و افکار را در حوزه و حیات اقتصادی چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا آنچه
امروز به عنوان «وضعیت اقتصادی» کشور جاریست ،با توجه به آن افکار ،اجتنابناپذیر و محتوم
نبوده است؟
پاینده ـ انقالبیان اسالمی و مارکسیستی نسلهای پیشین به گونهای اقتصاد را به تقسیم ثروت،
ثروتی که آن را هم تنها و تنها ناشی از استثمار مستضعفین ،پابرهنهها ،کارگران و دهقانان
میدانستند و خود را در ستیز با آن میدیدند ،کاهش داده بودند .شما اگر به ادبیات آن دوران نگاه
کنید ،به ندرت نوشتاری اقتصادی میبینید .من حتا بر این باورم ،که سواد اقتصادی به معنی آگاهی
از مکاتب و گرایشهای گوناگون در علم اقتصاد ،میان انقالبیان آن زمان گسترش نداشت و حتا
افرادی که با مدیریت اقتصادی یک کشور آشنا باشند ،در اقلیت بودند .آنچه که به عنوان اقتصاد،
آشنای نیروهای فوق به حساب میآمد ،در اصل درکی سطحی از اقتصاد مارکسیستی بود ،که در
نهایت آنهم یا به اقتصاد برنامهای نوع شوروی یا چینی یا آلبانی ختم میشد و یا با تحریف و تقلیدی
از آن به «اقتصاد اسالمی» اولین رئیس جمهور اسالمی کشورـ آقای بنی صدر ـ میرسید .متاسفانه
حتا این انقالبیان مارکس و اقتصاد سیاسی او که در واقع از نقد مکتب کالسیک ریشه گرفته بود ،را
در چهارچوب تاریخی آن مطرح نمیکردند .رهبر انقالب اسالمی هم در انتها آب پاکی روی دست
همه ریخت و در ختم کالم «اقتصاد را مال خر» نامید و در آن اوضاع انقالبی ،با قطع دست دیگران
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از قدرت سیاسی کشور و از میان بردن «شانس» آنان در آزمودن طرحهای اقتصادی ناکجاآبادشان،
به این نیروها در حفظ آبرویشان بختی بخشید.
به هر حال در چنین جو اقتصاد ستیزی ،وضع کشورداری به آنجا میکشید ،که دولتمردان
آرمانگرایی را به جای مدیریت اقتصادی بگذارند و گذاشتند .جمعی که زیرکتر بودند از یک سوی
شعارهای ثروتستیزی میدادند و از سوی دیگر به تاراج ثروتهای ملی این سرزمین میپرداختند.
چون به «آنجا» میروند ،آن کار دیگر میکنند.
آنچه باید از آن دیدگاهها و ایدئولوژیها مورد توجه اساسی و نتیجهگیری قرار گیرد این است که
خمیرمایة اصلی آنها و سیاست اقتصادی دولت اسالمی نه تولید بلکه تقسیم بود .در این راستا هم
این رژیم برآمده از آن انقالب از هیچ گشادهدستی بیمورد کوتاهی نکرده است .شما تنها تورمهای
وحشتناک دوران جنگ خانمانسوز هشت ساله و سیاست چاپ پول بیپشتوانه و افزایش هرسالة
حقوق کارکنان پیش از نوروز را به یاد آورید .کوپنهای خواربار و بازارهای سیاه ولی پررونق آن
زمان ،دالر هفت تومانی برای بازرگانان خودی و بیارزش شدن روزانة ارز ملی کشور برای مردم
عادی را به یاد آورید .به سیستم بانکی کشور در اوایل جنگ نگاه کنید که بانکها حتا به مردم
اندوختهها و پساندازهایشان را قسطی میدادند که نتیجة آن در شرایط تورم وحشتناک آن زمان
چیزی جز فقیر کردن آگاهانة مردم و افزایش وابستگی صدقههای دولت نبود .این روش تا امروز
همچنان رایج مانده و تنها شدت بیشتری یافته است .در حالی که همزمان توان تولید ثروت کشور
خسارت اساسی دیده و وابستگی به درآمد نفت افزایش بیمارگونهای یافته است .حذف یارانهها و
تحمیل گرانی به مردم ،گران نگاه داشتن پول کشور در مقابل ارزهای خارجی که به ارزانی مصنوعی
کاالهای وارداتی و گرانی مصنوعی کاالهای ساخت ایران انجامیده است .خالصه تیشه به ریشة
اقتصاد این کشور زده شده است .در این مملکت حساب و کتابی در کار نیست.
در گذشته و حال بیتوجهی ریشهای ما به این نکته بوده است که اقتصاد نیاز به امنیت حقوقی و
جامعة مدنی دارد .تولیدکنندگان ،کارکنان ،مصرف کنندگان ،کودکان ،زنان و مردان ،دانشجویان و
حتا حیوانات و طبیعت باید از حقوق مدنی برخوردار باشند .هر فعالیت اقتصادی در واقع پدیدهای
حقوقی است زیرا قراردادی است میان کارگر و کارفرما ،بانک به عنوان وام دهنده و سرمایهگذار،
فروشنده و خریدار و ....هر دو طرفِ قرارداد باید از حمایت قانون برخوردار باشند و این امنیت و اعتبار
قانونی قرارداد است که باید تأمین و تضمین گردد .انقالبیان آن زمان و زمامداران کنونی جامعة
مدنی را رد کرده و میکنند .حال به هر دلیلی .آنها هم البته فرزندان زمان خود بودند ،به این معنا
که گریبان تمامی جهان سوم گیر چنین دیدگاههائی بود.
در ایران آگاهی به ضرورت تقویت حیات و محوریت جامعة مدنی پدیدهای است نو که نسلهای
جوان کنونی پرچمدار آن هستند .نسلهای پیشین با این مقوله بیگانه بودند .جامعة مدنی چهارچوب
حقوقی روابط مردم با یکدیگر و میان دولت و شهروندان را تعیین میکند .رابطة قدرت حکومتی با
شهروندان رابطة ارباب و رعیتی نیست ،رابطة خالق و مخلوق نیست .در جامعة مدنی هر چیزی ،هر
مقولهای تعریفی قانونی و قراردادی دارد و در نهایت مردم هستند که با رایشان ادامة یک سیاستی
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را امکانپذیر میسازند و یا جلوی یک سیاست را میگیرند .در جوامع دمکراتیک این شهروندان
هستند که خوشبختی و یا ناکامی خود را رقم میزنند.
در میان نسلهای انقالبی پیشین و در ایدئولوژهایشان تمامیتخواهی و دمکراسی ستیزی محوری و
رایج بود .در چنین بستری نه دولت و نه بازار هویتی مدنی ندارند .در ایران اسالمی نه دولت ،نه
اقتصاد ،نه پول ،نه سیاست اقتصادی ،نه سیستم بانکی و خالصه هیچ چیز تعریف مدنی ندارد .در
چنین گندابی شکوفایی اقتصادی ناممکن است ،حتا اگر آنها «فضانورد اسالمی» به فضا بفرستند.
ــ یکی دیگر از موضوعات مورد انتقادات شما در این گذشته عبارت است از کاستی و ناتوانی ما از
درک رابطه درست و پر اهمیت میان سیاست و اقتصاد و فقدان آن .رابطه درست میان این دو حوزه
حیاط اجتماعی چگونه برقرار میشود و حوزة تبلور و تبیین آن کجاست؟
پاینده ـ در یک جامعة مدنی حوزة فعالیت سیاست و اقتصاد تعریفی قانونی دارند .احزاب پرچمدار
سیاستی هستند که آن را به رای عموم میگذارند و در صورت کسب آراء اکثریت میتوانند به تنهایی
و یا در ائتالف با حزبی دیگر به اجرای برنامة خود بپردازند .این امر شامل سیاست اقتصادی نیز
میشود .در علم سیاست که در واقع بخشی از علوم انسانی میباشد ،راهکارهای گوناگونی برای غلبه
بر مشکالت اقتصادی یک کشور وجود دارد.
برای روشن شدن این موضوع و برای توضیح بهتر منظورم مثالی میآورم :هر کشوری ،بویژه
کشوری صنعتی ،نیاز به تامین نیروی برق برای شهروندانش دارد .شما میتوانید از طریق تکنولوژی
اتمی ،یا زغال سنگ یا آب یا باد یا گاز و یا خورشید برای تولید این انرژی استفاده کنید .با توجه به
فاجعة چرنوبیل در اوکراین یا فاجعة کنونی در فوکوشیمای ژاپن یا ضایعات کربن زغال سنگ نیاز به
تولید برق توجیهگر هر راهکاری ،از جمله چنین تکنولوژیهای مخربی نیست .ما امروز مسئولیتمان
از نسل خودمان فراتر میرود و باید نگهبان محیط زیست و این سیارة زیبا برای آیندگان نیز باشیم.
امکانات و تأمین رفاه جامعه امروزی توجیه کنندة هر بیراههای نیست .در آلمان همین امر به تغییر
حکومت ایالتی دمکرات مسیحیها بعد از  21سال و پیروزی سبزها و سوسیال دمکراتها در جنوب
غربی این کشور انجامید ،آنهم تنها به این دلیل که دمکرات مسیحیها در چشم رای دهندگان این
ایالت و شاید اکثر مردم آلمان ،پس از این همه فاجعه هنوز بدنبال انرژی اتمی بودند .در کشور
فرانسه هنوز چنین نیست و مردم این کشور مشکلی با انرژی اتمی ندارند .سیاست انرژی در فرانسه
را با زور نمیشود تغییر داد و امیدوارم که ما نیاز به فاجعهای دیگر نداشته باشم تا آنها هم سیاست
خود را تغییر دهند .ولی دمکراسی همین است .باید مردم را به سوی هر سیاستی جذب کرد .چنین
اختالف نظرهایی در علم اقتصاد فراوانند .ما همین روزها در اروپا اختالفات شدیدی بر سر
راهکارهای ارائه شده از طرف کمیسیون و شورای اروپا برای غلبه بر بحران مالی دولتها در منطقة
یورو داریم .فعال خانم مرکل (صدراعظم آلمان) ،آقایان سرکوزی (رئیس جمهور فرانسه) و کامرون
(نخست وزیر انگلیس) سیاستشان را به گروههای دیگر و غیرهوادار خودشان تحمیل میکنند .تا
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انتخابات آینده باید صبر کرد .شاید از بختِ بدِ من خانم مرکل در آلمان و آقای سرکوزی در فرانسه
بر سر قدرت بمانند .ولی به رای مردم باید احترام گذاشت.
به هر حال حوزه سیاست و حوزه اقتصاد در جامعهای دمکراتیک از هم ناگسستنی هستند .بویژه در
دوران بحرانهای اقتصادی اهمیت دولت برای غلبه بر این مشکالت بیشتر میشود .اما حتا در
دوران عادی ،دولت به عنوان نماینده و وکیل مردم باید برنامههای درازمدت برای شکوفایی
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فنآوری ارائه دهد ،که همین برنامهها چهارچوبهائی میشوند که
در راستای آن فعالیتهای اقتصادی شهروندان صورت میگیرد .دولت راهنماست و نه عامل بازار و
اقتصاد .بازار و اصوال اقتصاد به نظمی نیاز دارد که در آن حقوق همه تضمین شود ،بویژه حقوق
خردساالن ،سالمندان ،بیماران ،طبیعت و حیوانات و هر چیز و هر کسی که قادر نیست بصورت فعال
حق خویش را بگیرد .با توجه به مشکالت جهانی اهمیت سیاست مرتب باال میرود .البته سیاست در
چنین شرایطی به کنترل آحاد شهروندان برای جلوگیری از گرایشات تمامیتخواهی نیاز دارد.
دمکراسی و دمکراتیزه کردن و سهیم کردن مردم در تصمیمگیریها از طریق همه پرسیهای
عمومی از یک سوی سد راه گرایشات تمامیتخواهی دولت میشوند و از سوی دیگر به دمکراسی
جان تازهای میدهند و سیاست را از عرصة دولت و پارلمان به درون جامعه و چهاردیواری هر خانه
میکشانند و بدین طریق مشروعیت سیاست را باال میبرند .این درست نکتة مقابل آن چیزی است
که ما در حکومت اسالمی بیش از سی سال است شاهدش هستیم.
ــ چرا تا کنون در کشور ما و در بسیاری از کشورهای نظیر ما اقتصاد همواره مقهور سیاست بوده
است؟ از نظر فرهنگی ریشه این مشکل کجاست؟ استقالل اقتصادی را ما تا کنون تنها در روابط با
کشورهای دیگر میفهمیدیم و عموماً هم نادرست .اما این مفهوم در مناسبات و روابط داخلی چه
معنا و چه اهمیتی دارد؟
پاینده ـ علت اصلی آن کنترل تمام عیار هستی و نیستی آحاد مردم توسط حاکمین بوده است.
حاکمین مستبد برای حفظ قدرت نیاز به وابسته ساختن هر کس و هر چیزی به خود داشته و دارند.
استقالل مالی و اقتصادی افراد یک ملت از نیاز آنها به گشاده دستیهای حکومتی میکاهد .بر
عکس هر چه وابستگی اقتصادی افراد به حاکمین بیشتر باشد ،مردم مطیعتر میمانند .البته این امر
پیششرطی ،یا بهتر است بگویم ،حد و مرزی دارد و آن این است که وضعیت مردم حداقل هرروز
بدتر از روز پیش نشود .در غیر این صورت حاکمین مشروعیتشان را از دست میدهند .اگر به
ناآرامیها در کشورهای عربی نگاه کنید ،میبینید که در نبود مشروعیت ،سیاست وابسته نگاه داشتن
اقتصادی مردم در نهایت ناکام خواهد ماند.
علت فرهنگی این وابستگی به گمان من پیچیدهتر و گستردهتر از آن است که بتوان در چهارچوب
این مصاحبه بدان پرداخت .اما به عنوان یک نمونه ریشهای به تربیت فرزندانمان نگاه کنیم .چتر
حمایت و محبتِ محدود کنندة والدین چون «زندانی» برای فرزندان جایی ،مکانی و یا زمانی برای
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تجربه استقالل نمیگذارد .در اروپا مسئولیتپذیری را به کودکان و نوجوانان از همان آغاز پرورش و
تربیت یاد میدهند .از وابستگی بچه به والدین میکاهند .این کودک است که همراه با باالتر رفتن
سن برای آیندة خود تصمیم میگیرد و او در این آینده از عهدة این امر بر میآید ،چون والدینش او
را آماده کردهاند .در جوامع ما عکس آن رایج است .مسئولیتگریزی و انتظار از دیگری ـ والدین،
فامیل ،دولت ـ رواج دارد .البته دالیل فرهنگی دیگری هم چون نبود حق مالکیت وجود داشته است،
که بحث پیامدهای تاریخی آن از حوصلة این گفتگو خارج است .اگر اشتباه نکنم ،در زمینه شکافتن
ریشههای زیانآور فقدان حق مالکیت و عدم دفاع قانونی از این حق و نبود تضمین آن در
کشورهائی نظیر ما همین فصلنامه «تالش» شمارهای را به بحث بر روی این موضوع اختصاص داد.
در مورد استقالل اقتصادی باید بر این نکته اما تکیه کنم ،که پیششرط فرهنگی ،رفتاری و تربیتی
آن استقالل فردی و اصوال آزادی فردی میباشد .استقالل اقتصادی البته اگر با تامین مالی برای
فرد همراه باشد ،به سالحی تبدیل میشود برای مقابله با بایدها و نبایدهای دیگران .زنان غربی
توانستند با افزایش استقالل اقتصادی و مالی خود از مردان ،رابطة میان خود ،همسر و خانوادهشان را
فرای جنبة اقتصادی آن تعریف کنند .استقالل اقتصادی و رفاه نسبی فردی خمیرمایة زندگی و
آزادی در جامعه است.
ــ میدانیم شما اقتصاددانی سوسیال دمکرات هستید که جنبههائی از مداخله دولت و سیاست در
اقتصاد را الزم میدانید .اما آنچه ما تا کنون در کشور خودمان به عنوان پیامدهای چنین مداخلهای
روبرو بودهایم ،بیشتر به یک فاجعه رنجآور همگانی میماند ،مرزها و خط قرمزهای این مداخله
کجاست؟
پاینده ـ من و دیگر همکاران اقتصاددانم از دولت دمکراتی میگوییم که میشود با یک رای
برکنارش کرد ،نه دولتی که رای مردم را میدزدد و از همه هم طلبکار است .دولت در یک نظم
دمکراتیک باید چهارچوبی برای فعالیتهای اقتصادی فراهم آورد .باور من به نقش دولت ناشی از
کوتهبینی بازار است .بازار بدنبال سود و افزایش ثروت میباشد و نمیتوان از آن انتظاری بیش از این
را داشت .برای برنامههای درازمدت چون ترمیم سوراخ اوزون ،حفظ و استفادة صرفهجویانه از مواد و
منابع طبیعی ،ایجاد امکانات برابر برای آموزش و پرورش همگانی ،کوشش در توازن اقتصادی و
تعادل در وضع اجتماعی آحاد مردم ،جلوگیری از آلودگی هوا و ...نیاز به دولت دمکرات است .از بازار
میتوان برای رسیدن به این اهداف استفاده کرد ،ولی این اهداف را دولت تعیین میکند نه بازار .ما
بدنبال اقتصاد دولتی نیستیم و البته دولتستیزی هم با توجه به اینکه اگر در بحران جهانی مالی و
اقتصادی دولتها نبودند ،بازاری هم نمانده بود ،معنایی ندارد .ولی دولت در ایران به معنای
دمکراتیک آن وجود خارجی ندارد .من هم اگر در ایران بودم ،دولتستیز میشدم .وضع ایران را با
معیارهای جامعة مدنی نمیشود تعریف کرد .اصال ایران از مدار اقتصاد جهانی خارج است .دولتی که
از آراء مردم برخوردار نیست ،قانونی که برای روحانیت دادگاه ویژه میگذارد و حکومتی که خود را
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ولی عصر میشناسد که به هیچکس پاسخگو نیست! و خالصه حکومتی که هزاران تافتة جدا بافته
دارد ،حسابش با دولتی که ما از آن سخن میگوییم ،جداست .اما یک دولت دمکرات به اقتصاد و
جامعه جهت میدهد و جلوی کجرویهای بازار را میگیرد ولی تیشه به ریشة بازار و اقتصاد نمیزند
ــ بازگردیم به آن گذشته :یکی از کاستیهای و رنجی که از آن میبردیم ،عبارت بود از اینکه در
حوزة سیاست شعار آزادی و مطالبة آن را طرح میکردیم ولی در دستگاه فکری و عملکرد سیاسی
خود راه آزادی در حوزههای دیگر از جمله حوزة اقتصادی را میبستیم .همینطور از حق مشارکت
سیاسی خود و گرایشهای وابسته دفاع میکردیم ،اما در برابر حق فعالیت و مشارکت اقتصادی
مبتنی بر حق مالکیت گریزان بودیم و علیه حق انسان بر تصرف محصول و بکار بستن مال خود که
امکان انباشت ثروت در بخش خصوصی و پیامدهای در خدمت جامعه ،نظیر تولید کار و شغل که
استقالل فرد انسانی را تضمین میکند ،موضعی سخت داشتیم.
امروز پس از گذشت سی سال از انقالبی مبتنی بر چنین تناقضاتی ،گرفتار رژیمی هستیم که به
یاری فروش نفت و گاز و خانخرجیها از جیب ملت ،به قدرت چسبیده است و تا جائی که بتواند
میخواهد همه را بخرد از آخوندهای حوزة علمیه تا هنرمندان و بیش از همه طبقات محروم جامعه
را .حکومتی که گسترة کارفرمائیاش به گستردگی تمام کشور است و در عمل ملتی را وابسته به
خود کرده است .امروز علیه این حکومت مبارزهای گسترده و سراسری در کشورمان جریان دارد .آیا
در جبهه این مبارزه نشانههائی از تجدید نظر و توجه و نقد آن کاستیها و تناقضات میبینید؟
پاینده ـ پیش از هرچیز همین کوشش به خرید همه چیز و همه کس آن هم با همان پترودالرهای
نفتی وابستگی است به همان پول شیطان بزرگ .بیهودگی چنین ایدئولوژیهایی هم از همین جاها
پیداست .به چاوز هم نگاه کنید مانند برادر خودخواندهاش احمدینژاد است ،که از یک طرف به غرب
و آمریکا هتاکی میکنند و از طرف دیگر با تکیه به ارز کشور به گشاده دستی در داخل و خارج از
کشورشان میپردازند.
مبارزة گستردة مردم ما علیه این حکومت است .و بویژه جنبش سبز در واقع بدنبال پایهریزی یک
جامعة مدنی است که از آن پیش از این به عنوان پیششرط برای یک اقتصاد و جامعة شکوفا
صحبت کردم ،جامعهای که در آن تک تک اعضای آن از حقوق مدنی برخوردار باشند .چنین حرکتی
ناگزیر با تناقضات همراه است و این امر کامال طبیعی است .سوءاستفادة دولتی برای تاراج ثروتهای
ملی میتواند به دولتگریزی و دولتستیزی بیانجامد و یک چرخش دمکراتیک به دولت مشروعیتی
نوین دهد .به عنوان نمونه ما که نباید از این همه سرکوب قومهای ایرانی به ایران ستیزی و
فدرالیسم قومی و این حرفها روی آوریم .مدارا و میانهروی در همه چیز و بویژه در رابطة اقتصاد و
سیاست از ضرورتهای کشور ماست .ولی در نهایت ما تعادل و توازن برازندة کشورمان را پیدا
خواهیم کرد .کپی کردن این یا آن کشور دمکرات غربی ما را از اصل موضوع دور میکند .آنچه
دیگر نخواهد آمد همین دیوان ساالری اسالمی است .به این باید پایان داد.
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ــ جایگاه و نقش تالشهای خستگی ناپذیر و روشنگرانه اقصاددانانی که از فردای «طلوع» حکومت
انقالبی ـ اسالمی در دفاع از اندیشه آزادی و حقوق انسانها ،حق حاکمیت ملت بر سرنوشت
خویش ،حکومت قانون و از جمله و به طور ویژه در دفاع از حق مالکیت ،برخاستند را در دگرگون
ساختن رویکردها و پیدایش جبهه جدید دفاع از فردیت و آزادی و تالش برای استوار ساختن جامعه
مدنی چگونه ارزیابی میکنید؟
پاینده ـ هر کسی در این میان نقش خود را بازی کرده و میکند .فعالین جنبش زنان از یک سوی،
فعالین حقوق بشر از سویی دیگر ،اقتصاددانان غیر دولتی در جایی و فعالین سندیکایی در جایی
دیگر ،هنرمندانمان ما با حرفة خود و فعالین سیاسی ما با نوشتارها و سخنانشان .همه حلقههای به
هم پیوستهای هستیم که با همة تفاوتهایمان بدنبال آزادی ،دمکراسی ،رفاه و سربلندی برای مردم
میهنمان هستیم .ایرانیان انقالب دیجیتالی را به دنیا آوردند ،بلوگ نویسی را به سالحی برای مقابله
با استبداد وسیله کردند و با هزاران سازمانهای غیردولتی خود را برای به چالش کشاندن هر دولتی
آماده کردهاند .جامعة مدنی ایران از همین امروزش با همة جالی رنگ سبزش رنگارنگی خاص و
یکتای خود را دارد .این است ویژگی آن جبههای که برای دفاع از آزادی و حقوق فردی هر ایرانی
شکل گرفته است.
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فصل ششم :رشد اجتماعی ـ اقتصادی بر گرانیگاه آزادی و استقالل انسان

معنای عدالت در ایدئولوژیهای انقالبی
دکتر حسن منصور
اردیبهشت 1391
ــ «عدالت» یکی از مفاهیم کلیدی انقالب اسالمی و پایه اصلی ایدئولوژیهای اسالمی و
گرایشهای سیاسی دینی مختلفی بود که در این انقالب حضوری فعال داشتند و هنوز هم هست.
این مفهوم در دستگاه فکری این نیروها چگونه تعریف میشود و در حوزة اقتصادی چه مصداق
عملی مییابد؟
دکترمنصور ـ یکی از سردرگمیهای جریانهای سیاسی انقالب  ،1357دلبستن به کلماتی بود که
تعریف آنها را نمیدانستند .از یکسو تعریف رایج آنها تودهها را به حرکت درمیآورد و مجال
بهرهبرداری به رهبران میداد و از سوی دیگر این امکان را دردل نهفته داشت که وقتی مصالح
ایجاب کند ،تعاریف دیگری بیرون بیآورند .یکی از این واژهها بیتردید واژه عدالت بود .واژگان
دیگری هم بودند نظیر حقیقت ،امانت ،استضعاف ،استکبار و نظایر اینها .ناروشنی مفهوم آنان امکان
میداد تا وسیعترین تودهها ،از ظن خود ،دور آنها گرد آیند.
بدون تردید غفلتی که رهبران جریانهای سیاسی رقیب مذهبیون از این مفاهیم داشتند بر یک
پیشینة تاریخی استوار بود و آن گسیختگی میان مقوالت فرهنگ دینی ـ سنتی با فرهنگ مدرسهای
دوران  21سالة پیش از انقالب بود .اشتباهی که این درسآموختگان دو ـ سه نسل جدید کردند،
اشتباهی نبود که روشنفکران صدر مشروطیت ،رجالی همچون دهخدا ،فروزانفر ،حکمت ،تقیزاده،
هژیر ،کسروی و یا سایر همدورههای آنان مرتکب شوند .چون آنان پا در فرهنگ حوزه و سنت
داشتند و با این مایه به فرهنگ مدرن آویخته بودند .ولی روشنفکر دوران مدرسه نوین بندناف از
سنت و حوزه بریده بود و آن را خوار میداشت و وقتی با آن روبرو شد ،خود را باخت.
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مثالً واژه «عدالت» در سنت چپ ایران معنای «برابری» و همترازی ـ  Levelismـ شناخته میشد.
اینکه هر کس در نهایت «به اندازه نیازش» از مواهب مادی و معنوی جامعه برخوردار شود.
جریانهای دینی نیز در گفتمان عمومی خود ،به ویژه طی دو دهه پیش از انقالب ،این معنی را تبلیغ
کرده بودند و به آن رنگ و روی اسالمی داده بودند .تردیدی نیست که روحانیت رهبری انقالب این
معنی را نمیپذیرفت ،ولی هیچ دلیلی نمیدید که از توهم موجود استفاده نکند.
عدالت در مفهوم دینی هیچ قرابتی با این مفهوم نداشت و به معنی «قرار گرفتن هر کس و هر چیز
در جای درست و به حق آن» تعریف میشد .بنابراین تعریف ،وقتی آیتاهلل در جایگاه «والیت امر»
قرار میگرفت ،چون این جایگاه «درست و به حق» بود ،پس مصداق عدالت هم بود .و اگر اساتید
دانشگاه و نخبگان علوم مدرن در بیپناهی به هر دری میزدند و به هر شغلی روی میآورند ،پس
این نیز همان مصداق عدالت بود .چنین بود واژة استضعاف و مستضعف که بر اثر تبلیغ جریانهای
چپ به معنی «فقرا و تهیدستان شهر و روستا و زحمتکشان» شناخته شد .که معنی آن برای رهبران
دینی دیگر بود :مستضعف انسانی بود که به علت وجود موانع از دریافت پیام حق محروم مانده بود و
وقتی آیتاهلل پا را از پلکان هواپیما به زمین گذاشت و پیام حق هدایت را ابالغ کرد ،استضعاف از
بین رفت بیآنکه در شیوة زندگی «زحمتکشان شهرو روستا» تغییری پدید آمده باشد .به همان
ترتیب مفهوم استکبار ،که به وساطت چپ مترادف شده بود با «امپریالیسم ،غارتگران ،سرمایهداران،
کمپرادورها ،زمینداران و استثمارگران» .در واقع برابر بود با انسانی که در برابر پیام حق کبر ورزیده و
بدان پشت کرده و مصداق قرآنی آن فرعون بود که وقتی پیام موسی را دریافت کبر ورزید و خود را
باالتر پنداشت .با این تعریف ،آن کارگر کفاشی که اعالمیه حزب توده را پخش میکرد و آن
دانشجوی جوانی که هوای مجاهدین را در سر داشت ،هردو «مستکبر» بودند ،چون در برابر «پیام
حق» خضوع و تمکین نمیکردند .با این مقدمه بپردازم به مقوله عدالت .چپ ایران در کلیة
شاخههای آن ،عدالت را با برابری در مقابل ثروت و همترازی در برابر امکانات میفهمید .این مقوله
لزوماً مارکسیستی نبود ولی این امر مانع نمیشد که جریانهای چپ مارکسیستی بدان چنگ بعوض
نزنند ،بگذارید بزنند .جریانهای چپ جبهه ملی از جمله جریان مجاهدین خلق و اندیشههای
شریعتی در این زمینه با چپ به رقابت برخاسته و گوی سبقت از آنان ربوده بودند .ابتذال هم در
جریانهای چپ حاکم بود ،هم در جریانهای رقیب مذهبی ،نظیر مجاهدین ،شریعتی و دیگران.
مکانیسمی که چپ برای تأمین عدالت در نظر داشت ،الغای مالکیت بر ابزار تولید ،به عبارتی،
«اجتماعی کردن ابزار تولید» بود .مجاهدین و شریعتی در این زمینه از چپ عقب نمانده بودند .بر
این زمینه بود که سالهای اول انقالب «مصادرههایی انقالبی» را در دستور قرار داد .بیآنکه حتی
حد و مرز «ابزار تولید اجتماعی» را بشناسد در واقع سلب مصونیت از هر گونه مالکیت در دستور روز
قرار گرفت و پیامدهای گرانی برای اقتصاد کشور ببار آورد.
ــ نیروهای مذهبی در آن انقالب رهبری را داشته و بعد از استقرار بقیه همراهان خود را سرکوب
کردند ،و سایر دارندگان ایدئولوژیهای انقالبی فرصتی برای تحقق سیاستهای آرزوئی خود نیافتند.
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در نقد گسترده به ایدئولوژیهای غیرمذهبی و بعضاً ضد مذهبی گذشته ،این پیشگوئی میشود که
در پیامدهای عملی دستیابی این گونه گرایشها به قدرت سیاسی چیزی غیر از آنچه در حکومت
اسالمی شد ،بدست نمیآمد .چگونه؟
دکترمنصور ـ اینکه اگر بجای جریانهای مذهبی ،چپ به قدرت میرسید ،چه بر سر «عدالت»
میآمد ،یک سناریوی فرضی است و هر گونه پاسخی بدان نیز از حد فرضیات فراتر نخواهد رفت.
بازار و روحانیت از نیروهای انقالب بودند و این هر دو به صیانت مالکیت شخصی و ابزار تولید
اجتماعی تعلق خاطر داشتند .این امر سبب شد که ارکان مالکیت با لرزش بنیادین روبرو نشود و
آنچه انجام گرفت دست بدست شدن برخی مالکیتها بود .نظیر آنکه بنیاد پهلوی برخاست و بنیاد
مستضعفین جای آن را گرفت .صاحبان صنایع و مؤسسات و نهادهای مالی عمده مدیران خود را از
دست دادند و اینها در دست مذهبیون قرار گرفتند .بناگزیر بهرهوری سقوط کرد و با جا افتادن
انقالب اصوالً بهرهوری در سطح پائین نهادینه شد .مدیریت با معیار تظاهرات مذهبی مورد سنجش
قرار گرفت .ثمره این تحول ،جابجائی شدید نیروهای مولد« ،فرار مغزها» و افت بهرهوری بود.
در اینکه بر اثر این دگرگونی ،اقتصاد ایران ضربه بزرگی خورده بود ،تردیدی وجود ندارد ،ولی اینکه
آیا در صورت تسلط جریانهای چپ ـ از جمله مجاهدین ـ تجربیات شبیه به آنچه تاریخ جهان با
استالین و رفورم کشاورزی او و قربانیان میلیونی آن روبرو میشد ،یا تجربه خونین مائو را به قیمت
چند ده میلیون قربانی تکرار میکرد و یا تجربه پل پوت را به بهای ویرانی تام و تمام از سر
میگذراند ،در حد فرضیات باقی میمانند.
ــ در کشورهای منطقه ما که امروز در بسیاری از آنها شاهد جنبشهای گسترده ،زیر خواست
«دمکراسی» هستیم ـ همچون جمهوری اسالمی که با شعار عدالتخواهی آمد ـ آشکارا فساد مالی
در سراپای دستگاه حکومتی ،نقطه کانونی اعتراض مردم برخاسته این کشورهاست .از نظر صفت
فساد مالی و حیف و میل اموال ملت ،تفاوتی میان رژیمهای وابسته به غرب و ضدغرب هم در این
منطقه نیست .چگونه است که رژیمهائی با بنیانهای ایدوئولوژیک و زمینههای برآمد تاریخی
متفاوت ،در آلودگی به فساد اقتصادی به یک نقطه میرسند؟
دکترمنصور ـ فساد در آنجا النه میکند که نظارت عامه مردم از طریق رسانههای آزاد برقرار نشود.
دستگاه قضائی درست ،کارآمد و مستقل از قدرت سیاسی حضور نداشته باشد ،قانون از اراده مردم
برنخیزد و پاسخگوی مردم نباشد ،کسان و مراجعی در ورای قانون قرار گیرند ،صاحبان
مسئولیتهای عمومی مجاز بشوند به توجیهات گوناگون با چراغ خاموش حرکت کنند ،دستگاه تولید
آمار و اطالعات نداشته باشد .و در این میان فرقی میان کشور «حافط الحرمین» که خود را قلب
اسالم میداند با کره شمالی یا کوبای کمونیست وجود ندارد.
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شما همین روزها اطالعات فراوانی را در مورد ثروتهای چند ده میلیارد دالری حاکمانی چون قذافی
را میخوانید .در مقابل قدرتمندترین رهبران جهان مانند رهبران آمریکا ،انگلیس و فرانسه را مالحظه
میکنید که چگونه میزان دارائیها و درآمدشان زیر نظر دستگاه قضائی کشور و در معرض افکار
عمومی است .شرط پاکیزگی ،با بودن اطالعات و آزادی رسانههاست و حضور یک دستگاه قضائی
پاکیزه و مستقل .اینها چارچوبی را میسازند که علٌو اخالقی فرد در درون آن جلوه مییابد .بدون
آن چارچوب تقریباً هر شخصی فسادپذیر است.
ــ خودِ ما از پرسشهای فوق به این سئوال میرسیم؛ که آیا گردآمدن بر محور عدالتخواهی
نادرست است؟ یا ما در تعبیر عدالت به کجراهه میافتیم؟ آیا اساساً تعریف «عدالت» تنها در حوزة
اقتصادی و شروع از این حوزه در این تعریف صحیح است؟
دکترمنصور ـ درس اولی که از اقتصاد میآموزیم این است که «در این دره اشکآلود هیچ چیز
رایگان نیست ».ما از آموزش رایگان ،بهداشت و درمان رایگان ،از بیمه پیری و از کار افتادگی
رایگان برای همه ،از مسکن رایگان و نظائر آن سخن میگوئیم .در صدر انقالب رهبری انقالب
برای عقب نیفتادن از این قافله وعدة «آب مجانی و برق مجانی ،اتوبوس مجانی» را داد و تأمین
مسکن برای همه را در چند ماه نخستین کار وعده کرد .امروز کجائیم؟ و چرا؟ واقعیت این است که
آموزش خدمت گرانبهائی است و نیاز به سرمایهگذاری دارد ،بهداشت و درمان و مسکن نیز به همین
گونه .پس وقتی سخن از رایگان کردن آنها میرانیم ،مراد ما این است که کسانی جز
مصرفکنندگان ،هزینه آنها را تأمین کنند .در اقتصاد دولتمداری نظیر ایران ،یعنی اینکه دولت
مالک درآمد نفت باشد و بخشی از آن را به تأمین این خدمات اختصاص دهد.
در اقتصادهای غیر رانتی یعنی اینکه دولت از کسانی مالیات بستاند و با آن پول این «خدمات
رایگان» را تأمین کند .مالکیت دولت بر درآمد نفت به تشکیل غولی به نام دولت «رانت خوار»
انجامیده که خود را ولینعمت مردم میداند و بجای خدمتگزاری به مردم میخواهد کشور را بصورت
یک نوانخانه درآورد که مردم جیرهخوار حکومت باشند و برای دریافت صله پشت سر اتوموبیلهای
دولتی بدوند .از سوی دیگر چون دولت تأمین کننده این خدمات است و آنها را طبق ارزشهای
خود اداره میکند ،کتابهای درسی بجای بارآوردن ذهنهای بالغ و حقیقتپژوه ،در صدد پرورش
انسانهای خرافی و مطیع قدرت عمل میکنند .در کشورهائی که این خدمات را با درآمدهای
مالیاتی اداره میکنند ،هر کسی به تناسب درآمد خود در تأمین هزینه این خدمات رایگان شرکت
میکند و دولت را در ازای مالیاتی که میپردازند و خدماتی که میگیرند مواخذه میکنند .در کنار این
اصول اقتصادی ،جامعه رفاه بر مبنای اصل همبستگی ( )solidarityاداره میشود ،یعنی از طریق
سازوکارهای موجود ،گروههائی بیش از برخورداری خود میپردازند تا گروههای دیگر به حد نصاب
مورد قبول برخورداری از این خدمات دسترسی پیدا کنند .نتیجه اینکه اداره کردن نظامهای مالیاتی
مدرن نیازمند مراقبت دائم است تا از یک سو زندگی انسانی همه شهروندان تأمین شود و از سوی
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دیگر بار مالیاتی ،به بهانه افزودن به رفاه همگانی ،به حدی نرسد که انگیزه خروج نیروهای مولد و
سرمایه را از کشور فراهم بکند .کسانی که شیفته عدالتاند ،ناچارند خود را با نظامهای مالیاتی مدرن
آشنا کنند و بخاطر بسپارند که توزیع برابر فقر ،فقر را همه گیر میکند .جامعه رفاهمند باید پیش از
توزیع ،زمینه تولید ثروت را ف راهم آورد و از سازوکار آن چون مردمک چشم محافظت کند .عمدة این
سازوکارها مصونیت مالکیت فردی است و محیط امن برای راه انداختن تولید.
ــ برای تعریف درستِ «عدالت» از کجا و در کدام حوزة فکری مربوط به کدام حیات اجتماعی باید
آغاز کنیم؟ آیا تعریف عدالت تنها در حوزة حقوقی و در چهارچوب التزام به برابری حقوقی انسانها
کافی است؟
دکترمنصور ـ عدالت ناظر است بر اینکه «حق» به حقدار برسد .الزمه آن استقرار جامعه حقمدار
است .واالترین سند جهانی حق ،منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد است که در میثاقهای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و در اسناد دیگر گسترش پیدا کرده است .هنوز انسان امروزین تا
تأمین این حقوق بشر ،برای تمامی آحاد بشر فاصله دراز دارد .ولی این فاصله از اهمیت آن
نمیکاهد .جامعه قانون ،جامعه رفاه و جامعه دمکرات ،محملهائی هستند برای بسترسازی زندگی
مصون از فقر ،بری از جهل و بدور از بیتأمینی و هراس .باید در این راستاها حرکت کرد و نهادهای
الزم را پدید آورد و انسجام بخشید .عدالت یک مقولة منتزع نیست و با صرف حضور قانون هم
تأمین نمیشود .به عالوه عدالت یکی از محورهای جامعه حقمدار مدرن است و باید با همبستگی،
عطوفت ،قبول مسئولیت برای دیگران تکمیل شود.
ــ رابطة عدالت و آزادی چگونه باید برقرار گردد؟ میدانیم پایبندی صرف به برابری حقوقی و آزادی
فردی ،از جمله در حوزة فعالیت اقتصادی،گاه به نابرابریهای هراسآور اجتماعی میرسند.
دکترمنصور ـ شما خود در این سئوال عدالت را با برابری مترادف گرفتهاید .مالحظه میکنید که
درک ما از عدالت چقدر با مفهوم «همترازسازی» ( )Levelismنزدیک است! هانا آرانت در کتاب
«انقالب» خود به تحلیل و مقایسه انقالب آمریکا ،فرانسه و روسیه میپردازد و نشان میدهد که
چگونه دو شعار و دو آرمان برابری و آزادی با هم تعارض و تضاد پیدا کردند و علت اینکه انقالب
فرانسه در خون خود غرق شد و به برافراختن گیوتین در میدان کنکورد انجامید ،جدّی گرفتن شعار
برابری بود تا جائی که آزادی را خفه کرد و از نفس انداخت .امروز ،برابری را به برابری در قبال
فرصتها تعریف میکنند که هنوز از ایرادها مصون نیست .هرجا خواست برابری برتری گرفته،
آزادی از میان رفته است .در حالیکه شرط برقراری عدالت و درجاتی از برابری حضور نفس آزادی
است.
ــ از بحثهای مجرد خود به جهان واقعی کشورمان ـ سی سال پس از آن انقالب «عدالتخواهانه»
ـ باز گردیم .به جامعهای که باردیگر برخاسته است و بر علیه بیعدالتیهای اقتصادی و سیاسی و
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حقوقی مبارزه میکند و مدعی است که گفتمان آزادیخواهی و دفاع از حقوق برابر انسانها را الگو و
راهنمای عمل خود قرار داده است .به عنوان ناظری از بیرون ،فردی آشنا و عالقمند به کشورش ،و
متخصص اقتصادی فعال و درگیر در جوامعی که مهد آزادی و برابری حقوقی و توسعه اقتصادی ـ
جهانهای آرزوئی بسیاری از ما ایرانیان ـ هستند ،ارزیابیتان از رویکردها و گرایشهای امروزین
جامعه و در مقایسه با آن گذشته ـ بر بستر مبانی مورد نظر خود که به جنبههائی از آنها در
پاسخهایتان اشاره نمودید ـ چیست؟
دکترمنصور ـ در این بیست واند سالی که از سقوط کمونیسم میگذرد ،یک زمین لرزه فکری کلیه
احزاب چپ جدی را درنوردیده و دگرگونیهای ژرفی در نگرش و آرمانهای آنان پدید آورده است.
ولی قطعاً این حکم استثناهائی هم دارد و کسانی را که از بیم تغییر ،از اندیشیدن پرهیز میکنند ،در
برنگرفته است .این استثناها را تقریباً در همه کشورها ،حتا کشورهای دموکراتیک میتوانید بیابید.
چپ به عنوان یک جریان عدالتخواه ،مخالف تبعیض جنسی ،نژادی و قومی ،و مخالف فقر و جهل و
محرومیت ،هنوز جریان موجهی است ،لیکن نمیتواند در تحلیل و فهم علل و عوامل شکست خود
بازایستد و تنها بهانه جوید .پدیدههائی نظیر گوالگ استالین ،میلیونها کشته و قحطی زده پدیدة
عارضی نیست و از ذات اندیشه برمیخیزد .آرمانطلبی استالین نه تنها مانع بروز فاجعه نمیشود،
بلکه به انگیزة آن بدل میشود .نمونه را میشود از چین مائو گرفت ،از کوبای کاسترو گرفت یا از
«بهشت» انورخوجه .عدالتخواهان و برابریطلبان امروز باید دریابند که سوسیالیسم چرا علیرغم
تمامی مانیفستهای ترقیخواهانه ،این اندازه در خشونتورزی غوطهور شد .آیا علل عارضی و بیرونی
است ،مثالً به دلیل وجود امپریالیسم .و یا ذاتی و درونی است ،همچون درک نادرست از مکانیسم
ادارة تولید و توزیع .با یافتن پاسخ به این سؤال باید معلوم کند که وقتی مسئولیت اداره جامعه را
عهدهدار شد ،قیمت دهها هزار قلم کاال و خدمت را به عهده عرضه و تقاضا میسپارد یا گوسپالن
تعیین میکند .در عرصه قدرت معلوم کند که آیا میخواهد با رأی اکثریت بر سر کار آید یا با
انقالب .و وقتی بر سر کار آمد با اقلیت مخالف خود چگونه رفتاری در پیش میگیرد .آیا مصونیت و
آزادی آنان را تضمین میکند یا خیر .اندیشیدن به این پرسشها و یافتن پاسخهای در خور نشان
خواهد داد که آزادیخواهان از جهان منتزع آرمانها به دنیای واقعیتهای روینده نزدیک شدهاند.

