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بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد
بخش نخست
مقدمهای به پاس قدردانی از دکترجواد طباطبایی
بسیار جا دارد در آستانه سالگرد انقالب مشروطه سخن را تقدیم شخصیتی نماییم که در پرتو
نظراتش معنای این انقالب در عمیقترین لیهها آشکارشده است .و نهتنها این ،بلکه همچنین
تقدیم سخن به نشانه احساس سپاس با این باور که امروز دکتر جواد طباطبایی برجستهترین
دانشمند و فیلسوف تاریخ ایران است که هرچند حوزه درنگهای پژوهشگرانهاش در گذشته است،
و خود اصرار دارد که دیگران برداشتها از حاصل پژوهشهای وی را نیز در همان حوزه تاریخ
مهار کرده و بهسیاست روز نکشند ،اما دیدگاهها و مبانی که در همان بررسی و بحثهای تاریخی
تا کنون ارائه نموده ،چنان تأثیری بر خوانندگان در میان فعالین در حوزههای مختلف اجتماعی،
بهویژه در میدان سیاست گذاشته است که بیاغراق بر هیچ امری در مسائل روز ،چه امور داخل و
چه مشکالت با خارج نیست که آنها موضع خود را پیش از اعالم و عملِ خویش را پیش از اقدام،
صدبار زیر و رو و پیامدهای فکر و عمل را با آن دیدگاهها و مبانی نسنجد.
سبب این تأثیر و قدرت نفوذ را باید در دو امر موازی جستجو نمود :نخست روحیه قدرتمندی از
میهندوستی و «نوعی» حس پیوند به ملت و کشور که دکتر طباطبایی از آن ،بر بستر بررسی
وقایع تاریخی ایران ،تحت عنوان «دریافتی غریزی» نام برده و در آثار خود ،تفاوت این غریزه و
حس را با دریافتی عقالنی که حکایت از «آگاهی ملی» دارد ،آشکار و مبانی نظری امکان
فراروییدن آن غریزه به این آگاهی را نشان میدهد .و دومین که به باور ما عامل اصلی چنین نفوذ
و تأثیری بوده است ،همان دستگاه و مبانی نظری دکتر طباطبایی است که بر گِرد ایران بنایی را
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فراهم آورده که آن روحیه تنها در این بنا و در این دستگاه نظریست که احساس امنیت و
ماندگاری میکند و امکان احیای حیات ملی خویش و دگِرگُونه کردن زندگی فردی خود را میبیند.
به عبارت دیگر میتوان گفت که نفوذ و تأثیر نظری دکتر جواد طباطبایی بر بخش بزرگی از جامعه
فعال ایرانی ماهیتی فرهنگی و مَنشی یافته و خوانندگان پیگیر آثار و جویندگان آرای وی را،
بهمالحظه کشور ،محتاط و «محافظهکار» و ایراندوستتر کرده است .ما بهعنوان خوانندگان آثار
دکتر طباطبایی تنها یکتن دیگر را ،آنهم در حوزه سیاستروز ایران ،با چنین دامنه تأثیر و نفوذی
میشناسیم که توانست در طیف گستردهای مالحظه حفظ کشور را به کانون فکر و ضابطه عمل
بدل نماید؛ دو تن از اهل نظری که با فکر و نگاهی تاریخی ،با تسلط بر اندیشه غرب و بر تاریخ
ایران و با ارائه منسجم و پیوسته دانش خویش ـ هر یک بسته به میدان حضور و بهروش خود ـ
توانستهاند مالحظات و مواضع سیاسی روز را بهذیل مصالح کشور انتقال دهند ،و دست بر قضا هر
دو از مفسران اندیشه مشروطهخواهی و استوارترین منادیان آموختن درست «درس»های انقالب
مشروطه به عنوان مبنای فکری معتبر برای آینده.
ما هنگامی با آثار و آرا دکتر طباطبایی ،از جمله با مقدماتی از دیدگاههای ایشان در باره جایگاه
انقالب مشروطه و دستاوردهای آن در تاریخ ایران آشنا شدیم که ،در پی دههها بیاعتنایی
روشنفکری ایران به تاریخ جنبش مشروطیت ،به تدریج و به موازات رونق مبارزه با حکومت
اسالمی ،موجی از رویکردهای دوباره به انقالب مشروطه برآمدی گسترده یافته بود .بحث اصلی در
آن روزها بر این محور میچرخید که آیا انقالب مشروطه «شکست» خورده یا «پیروز» شده است.
برای ما صرفنظر از اهمیت این بحث در آن روزها ،آن موجِ تازه اوج گرفته در میان روشنفکران و
فعالین سیاسی نیز مهم و توجه ما را به خود مشغول میداشت .به عبارت دیگر برای ما علت آن
«رویکرد فکری» تازه به انقالب مشروطه و همچنین چشمانداز سیاسی که میشد از آن انتظار
داشت ،کمتر از اهمیت بحث بر سر پیروزی یا شکست آن انقالب نبود.
حدود دوازده سال پیش یعنی چهارسالی پیش از آنکه پرتو روشنگر «مکتب تبریز» بر اهمیت
تاریخی مقدمات انقالب مشروطه ،یعنی تاریخ صدساله جنبش مشروطیت افکنده و اقبال مطالعه
این اثر فراهم گردد ،با پرسشهایی با مضامینی برخاسته از همان بحثها به نزد نویسنده «مکتب
تبریز» رفتیم و پرسیدیم که ایشان در این آینه اقبال همگانی و رویکرد گسترده همه گروههای
روشنفکری و گرایشهای سیاسی به مشروطیت و انقالب آن ،چه میبینند؟ آیا این نشانه بیداری
تازه و پدیدار شدن آگاهی تاریخی نسبت به اندیشه مشروطهخواهی نیست که شاید بتواند راهنمای
عمل ما برای خروج از بنبست کنونی باشد؟ پاسخ دکترجواد طباطبایی ،که به آهنگ سیاسی و
امیدوار پرسشگر نیز نظر داشت ،در باره گروهها« ،آگاهی تاریخی» و «خروج از بنبست» چندان
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امیدوارانه نبود ،اما سخن وی در باره اهمیت تاریخیِ تحولی که انقالب مشروطه به جامعه ایرانی
داده و در باره غفلت روشنفکری زمان و ناتوانی آن در دریافت درست درسهای آن جنبش ،بستر
تازهای برای تأمل ،همراه با پرسشهای بیشتری ،میگشود که نتیجه ناگزیر آن کاهش بیتابی
سیاسی ،درنگ بیشتر در جستن اتحادهای تازه در مبارزه «برای آینده» و پرهیز از رویکردهای
عجولنه سیاسی به مشروطیت و نتیجهگیریهای ساده از آن بود:
«البته من به اندازه شما به اینکه بسیاری از گروههای فکری ایرانی توجهی به اهمیت جنبش
مشروطهخواهی و دستاوردهای آن برای تجدد ایران پیدا کردهاند خوشبین نیستم ،اگر چه 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 پر اهمیت 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 حادثه 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 باورها و دریافتهای ایرانیان
پیدا شد ،اما متأسفانه با کمال تأسف زوال اندیشه به درجهای رسیده بود که روشنفکری ایران توان
بسط اندیشه سیاسی آن را نداشت ...به نظر من ،تا زمانی که درسهای جنبش مشروطهخواهی
ایران را به درستی نفهمیده باشیم ،تصور روشنی از آینده پیدا نخواهیم کرد( »...مصاحبه با
دکترجواد طباطبایی ـ فصلنامه تالش شماره 15ـ سال )1382
البته امکان آشنایی با مقدماتی از دیدگاههای نظری دکترطباطبایی در آثار منتشر شده تا آن زمان
در باره انقالب مشروطه فراهم و با مطالعه دقیق آن آثار میشد حدس زد که با همان محک و
معیار بررسی تاریخ اندیشه رو به زوال در ایران و بر بستر شرایط امروز ،قضاوت ایشان در باره
عاقبت روشنفکری در کار مشروطیت به کجا خواهد رسید .اما تا ما به دیگاههای نظری
دکترطباطبایی در «مکتب تبریز» و «حکومت قانون» ،یعنی دو اثر در باره تاریخ جنبش مشروطیت
و تفسیر و بسط دستاوردهای انقالب آن و نگاه کاملتری به کارنامه روشنفکری پس از پیروزی
مشروطه برسیم ،ایشان در همان مصاحبه و به اقتضای پرسشی در باره یک مفهوم کلیدی و مؤکد
در آثار پیشین خود ،یعنی منافع ملی و مصالح عالی توضیح و پاسخ اشارهواری دادند که سراسر
نشان دهنده غفلتی بزرگ از سوی آن روشنفکری بود و گویای اینکه چرا ایشان همچنان بر
توانایی آن روشنفکری در فهم جایگاه انقالب مشروطه تردیدهای اساسی وارد میکنند ،تردید به
توان فهم روشنفکری که با سربلندی انقالبی در تدوین «قانون اساسی» حکومت دینی با ضابطه
دفاع از منافع دین و امت اسالمی دستی داشته و هنوز هم به متن نخستینی آن افتخار میورزد.
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دکترطباطبایی در آن پاسخ فشرده در باره جایگاهی که مفهوم مصالح عمومی و منافع ملی ،به
عنوان ضابطه قانونگذاری و کل سیاست در انقالب مشروطه و تا دهههایی پس از آن به خود
اختصاص داده بود و اینکه ذهنیت انقالبی روشنفکری در انقالب اسالمی و در دهههایی پیش از
آن ،از این مفهوم «پاک» بود توضیح دادند که:
« ...با پیروزی مشروطیت در ایران ،و درقانونهایی که در نخستین مجالس تدوین شد ،مانند هر
قانونگذاری جدید ،مصلحت عمومی به ضابطه تدوین قانونها تبدیل شد ،و از آن پس نیز ،به
تدریج ،منافع ملّی ایران ــ که پیوندهای ناگسستنی با مفهوم مصلحتعمومی دارد ــ ضابطه
سیاست خارجی ایران شد .به نظر من ،در تاریخ دوره اسالمی ایران ،مفهوم مصلحتعمومی ،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 است
که مفهوم بنیادین آن دولت ملّی و تأمین منافع ملّی است ،ماکیاوللی میگفت« :به ننگ یا به نام».
حتی اگر در زمان سلطنت شاه عباس ،ادارهی کشور بر پایه دریافتی غریزی از مصالح عالی
امکانپذیر بود ،امروز ،بیش ازهر 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 نمونهی
بارزی از افتادن در چاه ویل این توهم است .نظریهپردازان خوابنمایی مانند ابوالحسن بنیصدر که
مقدمه 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 «حذف زور» که
تصور میکردند برای نخستینبار کشف کردهاند ،در قلمرو سیاست خارجی ،آسیبهایی به کشور
زدهاند که حتی در یورش مغولن وارد نشده بود( ».همانجا)
ضربههای پی در پی و نهفته در گفتار دکترطباطبایی ـ و در همین دو نقل قول ـ کافی بود که
زبان سیاسی و سیاستزده در برخورد به مشروطیت و تاریخ آن در کام سنگین و در سخن
محتاطتر شود و شنونده و خواننده را به بازخوانی و بازاندیشی بیشتر در پرتو مفاهیم و مضامینی که
در این گفتارها آمدهاند وادار سازد .نخست ،در پی آن سخنان ،باب بحث بر سر «ناکامی» یا
«پیروزی» مشروطیت ،به صورتی که از آن نتیجههای زودرس به نفع «مبارزه» جاری گرفته شود،
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بسته شد .اما با درکی که از معنای بدیهی «پیروزی» و «شکست» وجود داشت این پرسش پیش
میآمد که پیروزمندی انقالب مشروطه چگونه میتواند توضیح دهنده «ورشکستگی» امروزمان
باشد؟ و اگر شکست خورده است ،پس چگونه از عهده «دگرگونیهای بنیادین در بسیاری باورها و
دریافتهای» مردم ایران برآمده است؟ اگر این مردمان تغییر کردهاند ،پس نسبتشان با آن گذشته
چیست ،که «فهم درست درسهای آن» هنوز روشنگر آیندهشان است؟
با گام نهادن «مکتب تبریز» به میدان همه چیز در باره مشروطیت ،در باره نگاه امروز ما به آن
گذشته و تأثیر و نفوذش بر آیندهمان ،و بحث بر سر شکست یا پیروزی آن انقالب در پرتو نور
دیگری کامالً متفاوت و از دریچههای دگرگونهای نمودار شد .نه اینکه بحث بر سر «شکست» و
«پیروزی» از میان برداشته شود ،یا آن مفاهیم از اصل معنایی خود تهی گردند ،بلکه بحث بر سر
نتایج انقالب مشروطه در پرتو نوری دیگر و بر گرد معناهایی فراتر از شکست یا پیروزی و بر روی
موضوع تحولتی که آن انقالب با خود به ارمغان آورده و یا در نقاطی که متوقف شده بود ،مسیر
تازهای در پیش گرفت و بر آن بستر آن دو مفهوم شکست و پیروزی بارها به نوبت و در معنای
بدیهی و واقعی خود پدیدار شدند .دکترطباطبایی در این باره به زبانی دیگر و با تبیینی با دامنهها و
پیامدهای گستردهتری برای امروز ما میگوید:
«جنبشی که سدهای پیش از پیروزی مشروطیت با اصالحات در دارالسلطنه تبریز آغاز شد و به
ظاهر با امضای نخستین سند حکومت قانون در ایران به پایان رسید ،هنوز به پایان نرسیده است،
بلکه سدهای پس از پیروزی آن جنبش مشروطهخواهی خواست حکومت قانون و تالش برای
ایجاد نهادهای تجددخواهی با ضرباهنگ ویژهای در قلب دگرگونیهای تاریخی ایران جاری است
و به تحولت ایران معنا میدهد( ».دکترجواد طباطبایی ـ مکتب تبریز ـ فصل نخست ـ ص )129
توجه ویژه ما در اینجا ،به مناسبت صدوهشتمین سالگرد پیروزی انقالب مشروطه ،به «مکتب
تبریز» و فصل دوم این کتاب عالوه بر بحث جامع آن در باره نقطه آغاز فصلی نو در تاریخ ایران و
توضیح شرایط این آغاز ،همچنین به واسطه بحث کانونی در باره مفهومیست که امروز از زبان ما
ایرانیان نمیافتد .به نظر میرسد ما بار دیگر به معنای آن باز گشتهایم و این بار با این بازگشت،
گام در مرحلهای نهادهایم که امید میرود آن ناآرامیهای برخاسته از آن کشش و حس درونی
میهندوستی و آن «دریافت غریزی» از منافع ملی به اندیشه و آگاهی و به ضابطه عمل بدل
گردد .آن حس درونی و دریافت غریزی در ما ،به صورت جمعی ،همیشه هنگامی بیدار شده است
که با تنشی میان واقعیتهای جاری و آن میل درونی ،رو در رو شدهایم .با «مکتب تبریز» پیوندی
میان ناآرامیهای امروز با بحرانی بر قرار شده است که «نطفه آگاهی» بدان در دویست سال پیش
بسته و بنیانهای اندیشه حل آن نیز به عنوان مقدمات انقالب مشروطه گذاشته شد؛ بنیان
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اندیشهها و آرزوهایی که ما را در این بیداری تازه همچنان «در دایره جاذبه خود» نگاه داشته است.
در بخش بعدی این نوشته به فصل دوم «مکتب تبریز» ،و به سرچشمه شکلگیری دریافت
عقالنی از «مصالح کشور» ـ و به پاس خدمات این مکتب و قدرشناسی بنای استوار نویسنده تاریخ
ایران ـ رجوع خواهیم کرد.
 11مرداد 1393
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بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد
بخش دوّم:
سیری در عنوان «مکتب تبریز» و نگاهی به
مواضع دکترجواد طباطبایی در باره ایران

عنوان «مکتب تبریز» تصویر نوشتاری موجز و کاملیست از آن چه که در این اثر در توضیح
معنای واقعیت های تاریخی آمده است .و در شرایط پرخطر کنونی و آسیبهای فراوان به وحدت
ملی ایران ،تأثیر نام «مکتب تبریز» و انتشار این اثر بزرگ در این شهر ،از نظر سیاسی ،به هیچ
روی کمتر از بیان واقعی مکان جغرافیاییِ معینی در ایران و نقش تاریخی تبریز در آغاز و
شکل گیری مقدمات انقالب مشروطه نیست که برای تبیین و تدوین آن نقطه آغازین باید کتابی
نزدیک به هفتصد صفحه نوشته می شد؛ اثری ،که حتا بر سطری از آن ،برای فهم مقدمات تاریخی
و پیچیده انقالب مشروطه ،نمیتوان چشم فروبست و از اهمیت نام و پیوند آن با مضمون کتاب نیز
به آسانی نمیتوان گذشت.
برخالف درستی و پرمعنایی این عنوان ،اما همزمان با انتشار کتاب و با استناد به نام «تبریز»،
پراکندن سوءتعبیرهایی آغاز شد که گویا عنوان «مکتب تبریز» نمایانگر گرایشات "قومی ـ
ناسیونالیستی" نویسنده آنست! برداشتی بغایت نادرست که میتوانست حکایت از بیحوصلگی در
خواندن آنچه در کتاب آمده و یا نشان از خشم تعبیرکنندگان نسبت به فاشگوییها و
روشنگریهای "نامهربانانه" نویسنده "مکتب تبریز" در باره روشنفکری ایران داشته باشد .زیرا اگر
کتاب خوانده میشد یا غرضی در کار نبود رابطه نویسنده با اصل موضوع و نقطه کانونی
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دلمشغولی هایش ،یعنی ایران ،آشکار بود .بنابراین پاسخ این نارواگویی نه تنها در اثر مورد توجه
بلکه در مجموعه آثار دکترطباطبایی نهفته است.
«مکتب تبریز» به مثابه بخشی از یک «تاریخنگاری پیوسته» روشن میکند که در حوزه اندیشه
سیاسی ،نطفه «آگاهی های نوآیین» کجا ،چرا و چگونه بسته شد ،نسبت آن با پایتخت و دربار وقت
چه بود و چرا و چطور توانست در آن «مکانِ بیرون از مرکز خودکامگی» ،با همه دشواریها و
ناکامیها ،بنیانهایی را بنا نهد و فکری را پایه گذارد که صدسال بعد به تجربهای عظیم در سراسر
ایران بدل و با دستاوردهای خود قادر شد کشور و ملتی را در قعر عقبماندگی بیدار و به حرکت
درآورد ،یا به عبارت درستتر به جلو پرتاب نماید .آنگاه بر بستر پاسخگویی به این پرسشهاست
که نام تبریز و مکتبی که از آن مکان رو به روییدن نهاد ،پدیدار گشته و نمود مییابد .اما از آنجا
که ممکن است اخذ چنین دریافتهایی از دل مطالعه اثری هفتصد صفحهای و دربرگیرنده
نظریه های تاریخی نوین و توضیح مفاهیمی نو برای تدوین آن وقایع و شرح رابطه آنها با کل
ایران ،برای برخی دشوار و یا از حوصلهشان خارج باشد؛ لذا از فرصت بهرهای جسته و در مقام
پاسخی به آن سوءظنِ بیاساس در باره "گرایش قومی" نویسنده ،به برخی گفتهها ازخودِ
دکترطباطبایی در باره پارهای موضوعات قومی و کجاندیشیهای تازه و شکلگرفته حول
ایدئولوژیها و گرایشات "ناسیونالیستی ـ قومی" استناد کرده و نمونههایی میآوریم:
« ایران امروز ،بخشی از ناحیه بسیار بزرگ جغرافیایی بوده که به تدریج از همدیگر جدا شدهاند…
ایران امروز در قلب و مرکز این ناحیه واقع شده است و به رغم فراز و نشیبهای تاریخی هنوز
استواری و استحکام خود را حفظ کرده است( ».از گزارش سمینار تخصصی «مکتب تبریز» با
سخنرانی دکترطباطبایی به عنوان میهمان اصلی در شهر تبریز)
«آذربایجان ،مانند همه ایالتهای دیگر ایران ،بخشی تجزیهناپذیر از ایران است .گمان نمیکنم در
این باره بحثی وجود داشته باشد .البته وقتی این وحدت سرزمینی پذیرفته شد میتوان درباره
چگونگی اداره آن بحث کرد«( ».تاریخ نویسی جز با تکیه بر آگاهی ملی امکان پذیر نیست» ـ
گفتگوی مهرنامه با دکترجواد طباطبایی)
«برای من وحدت سرزمینی ایران همیشه یک اصل غیر قابل بحث بوده است( ».همان گفتگو)
و در برابر پرسش از نظرات ضد وحدت سرزمینی ایران و نقش "تعارضی ایدئولوژیهای جدید"
دکترطباطبایی با برندگی زبان میگوید:
«...زمینه رشد پانترکیسم اشکالت مدیریتی در کشور است اما قدرتهای منطقهای نیز در تداوم و
انتشار آن نقشی اساسی دارند .بیشتر پانترکیستها ـ مثل اکثریت روشنفکری ایران ـ چیزی از
پیچیدگیهای سیاست در نمی یابند .گروهی نیز در خارج از ایران وجود دارند که دانسته یا ندانسته
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آب در آسیاب دشمنان ایران میریزند .ایدئولوژی پانترکیسم مبتنی بر نوعی فراموشی تاریخی
است که با آمیخته شدن با افسانه بافیهای به ظاهر تاریخی به ملغمهای از بیسوادی و بیشعوری
تبدیل شده است .تلویزیون جمهوری آذربایجان را نگاه کنید خواهید دید عقبماندگی و ابعاد
بیسوادی تا کجاست .من برنامهای دیدم که ثابت میکرد ابنسینا از فیلسوفان آذربایجان بوده
است .به این دلیل که ابنسینا در همدان وزیر بوده و در همان شهر نیز فوت کرده است و از آنجا
که همدان یکی از شهرهای آذربایجان "جنوبی" است ،پس او آذربایجانی است .یعنی ابنسینا
متعلق به آذربایجان و آذربایجان متعلق به جمهوری آذربایجان به ریاست الهام علی اف و شرکا
است .فکر نمیکنید این طور جعل تاریخ بیش از حد ابلهانه است .البته ،الهام علی اف نه سوادی
دارد و تجربه و نمیتواند بداند ،اما رفیق حیدر علی اف میدانست که همه دانشگاهها و علمای
اتحاد جماهیر هفتاد سال از این افسانهها میبافته اند .امروزه از آن همه علم جز انبوهی کاغذ باطله
برای خمیر کردن باقی نمانده است .سالها پیش دوست کُردی هم میگفت که چون مادر ابنسینا
کُرد بوده باید او را کُرد به شمار آورد .در واقع ،این عقبماندگی را اگر با فلسفه ابنسینا ترکیب
کنیم باید بگوییم :فلسفه عقبماندگی!» (همانجا)
«در این منطقهای که ما قرار داریم ،ایران ،با همه تنوع قومی ،زبانی و فرهنگی ،ملت است و یکی
از کهنترین کشورهایی است که ملت شده است .اینها را بر سبیل اشاره آوردم تا توجه شما را به
نکته هایی در پیچیدگی نام ایران ـ یعنی ایران به عنوان یک مفهوم ـ جلب کنم( ».دکترطباطبایی
ـ «کجا ایستادهایم؟» سایت :جدال قدیم و جدید)
بدیهیست برای فهم منظور دکترجواد طباطبایی از «ایران به عنوان یک مفهوم» باید با دستگاه
نظری و «گردونه» فکری وی که بر «محور» ایران می گردد ،آشنا بود و در خواندن آثار وی ،به
منظور این آشنایی ،دقیق و پر شکیب .و چنانچه بر این کوشش همتی نباشد ،اما پیام و مواضع
نویسنده «مکتب تبریز» در نمونه سخنان فوق ،که در این سالها ،به مناسبتهای گوناگون و به
اقتضای بحثهای مختلف ،بسیار از وی شنیده شدهاند ،بقدر کافی صریح و روشن هست که ،به هر
اندازه از انصاف و قدرت درکی ،بتوان به پیوند وی با ایران پی برد و از نام «مکتب تبریز» رفع
"شبهه" نمود.
عالوه بر این ،همان گونه که در بخش پیشین این نوشته به پاس تقدیر گفته شد ،پیام چنین زبان
صریح ،روشنگر ،فاشگوی و برنده ای به لحاظ سیاسی مؤثر است و پر نفوذ .نخست این که دل
آنان را که دلمشغول ایرانند و تالش میکنند به مالحظه حفظ کشور و ملت ،آرام و سنجیده گام
بردارند ،محکمتر و استوارتر میکند  .و دیگر آن که کسانی را که از ضعف کشور و از"بیمتولی"
ماندن این سرزمین ـ باز هم به قول خود دکترطباطبایی ـ به خیالتی افتاده و دلی خوش کردهاند،
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علیالحساب ،تا فرصتی که روشنفکران «تیرهاندیش» و حاکمان غافل اما اختیاردار قدرت کشور به
خود آیند و چشم عقل بر خطرات ،ناتوانیها و بیش از همه بر کاستیهای سیاست و اهداف قدرت
خویش بگشایند ،این مواضع چنین کسانی را سرجایشان مینشاند.
و اما عنوان «مکتب تبریز» بر این اثر تاریخی ،در جایگاه اصلیاش ،یعنی تاریخ ،حکایت از حضور
«مکتبی» در کشوری دارد که تاریخ مکاتب فکری( )1آن پیوسته تداوم داشته است .در میان
نام هایی چون مکتب شیراز ،اصفهان ،خراسان و کرمان و یا حتا "مکتب تهران" ،نام «مکتب
تبریز» عنوانی تازه و پیش از این سابقه نداشته است .به طور منطقی این مکتب ،نوآیین بودن خود
را میبایستی وامدار تعارضی بوده باشد که در کار سلطه مکاتب فکری پیش از خود وارد نموده بود.
چه نوآیین بودن بدون تعارض در وضع حاکم معنا ندارد .تدوین این تعارض در حوزههای گوناگون
و از همه مهمتر در حوزه اندیشه سیاسی و توضیح رابطه و معنای فکری آن با وقایع دوره معینی از
تاریخ ایران و میدان نبرد و "آرایش نیروهای" آن ،نوآیینترین شیوه تاریخنگارییست که
دکترطباطبایی تقدیم نوع تفکر ایرانی نموده است.
دکترطباطبایی برای آن که نسبت نوآیین بودن «مکتب تبریز» را در حوزه اندیشه سیاسی با اندیشه
سنتی مسلط و مقام آن را در تاریخ و سنت اندیشه در ایران روشن سازد ،ابتدا در پیشگفتار «مکتب
تبریز» ـ اشارات نابهنگام در تاریخ نویسی ایران ـ به الزامات و اهمیت تاریخنگاری به عنوان یکی
از عرصههای اندیشه پرداخته و به تقسیم آن به تاریخنگاری قدیم و جدید و مبانی این تقسیم
اشاره و از آن مجرا به نقد تاریخنگاری مسلط بر دههها بلکه سدههای گذشته ایران پرداخته و به
ناتوانیها و کاستیهای تاریخ نگاری سنتی و رسمی رسیده و سپس به بحثی روشنگر در باره
"تاریخنگاری" ایدئولوژیک و بیگانه با تاریخ ایران دامن زده و دست روشنفکری را ،با ذکر نامهای
نمونهوار و چهرههای مشخصی ،در این نوع "تاریخنگاری" و زیانهای آن را آشکار مینماید .وی
همچنین در همین درآمد طرحی نو از تاریخنگاری ایران و دورهبندی آن تاریخ ارائه میکند که تنها
از دل مفاد و دسته بندی وقایع آن و از پیوند طولی و همسویی یا گسست تعارضی آن وقایع بیرون
آمده و معنایی تازه به تاریخ ایران و سرشت دورههای مختلف آن میبخشید و روشن مینماید که
چرا بر مبنای چنین تاریخ نگاری ،از دویست سال پیش دوران جدیدی در تاریخ ایران آغاز شده و
کانون این آغاز تبریز ،یعنی دارالسلطنه ولیعهد ایران ،و در اصل پایتخت دوم کشور بوده است .وی
در این پیشگفتار ،و پس از آن بحثهای مقدماتی در باره تاریخنگاری مینویسد:
«سبب این که در بررسی این دوره توجهی ویژه به جایگاه تبریز در دگرگونیهای فکری خواهیم
داشت ،و آن دوره را «مکتب تبریز» خواهیم خواند ،آن است که به دنبال شکست ایران در
جنگهای ایران و روس ،اصالحات و نوسازی ایران از تبریز ،دارالسلطنه ولیعهد ایران ،عباسمیرزا،
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آغاز شد و در همین شهر جنبش مشروطهخواهی مردم ایران به پیروزی رسید و حکومت قانون
برقرار شد .بدین سان" ،تبریز" به این معنا نه اسم خاص ،بلکه مفهوم عام به عنوان «آستانه»
دوران جدید ،آزادیخواهی و حکومت قانون است .بدیهی است که نه اندیشه تجددخواهی ،در آن
دوره ،به تبریز اختصاص داشت و نه همه پیشگامان فکری جنبش تجدد و آزادیخواهی از تبریزیان
بودند ،بلکه تبریز خاستگاه این جنبش بود ،تجددخواهی در آن شهر آغاز شد و دورهای از آن با
پیروزی مشروطیت به انجام رسید .از این حیث ،تاریخ جدید ایران به پیش و پس از «مکتب تبریز»
تقسیم میشود :با جنبشی که در تبریز آغاز شد و سدهای پس از آن به انجام رسید ،دورانی از تاریخ
ایران به پایان رسید و ایران ،به طور بازگشتناپذیری ،از سدههای میانه خود خارج شد( ».مکتب
تبریز و مقدمات تجددخواهی ـ درآمد ـ اشارات نابهنگام ...ص )33
و در ادامه همان توضیحات در باره عنوان «مکتب تبریز» و در باره استنثنایی بودن این دوره و
ضرورت «تنقیح بسیاری از مفاهیم و روشها» سخن میگوید .و برای پرداختن به همین ضرورت
فصلِ نخست «مکتب تبریز» ـ سنت قدمایی و نظریه سنت ـ را گشوده و آن را به بحث پردامنهای
برای تاریخ تحولت ایران اختصاص داده که بدون مطالعه آن جایگاه دوران جدید ایران و
مختصات فکری آن ،یعنی دورانی که در تبریز و با مکتب آن آغاز شد ،را نمیتوان تعیین نمود یا
فهمید و همچنین موضوع نوآیین بودن آن مکتب و جدالی که در سنت فکری زمان خود وارد نمود
را نمیتوان به درستی دریافت .دکترطباطبایی در این فصل ،میگشاید که معنای خاص سنت در
ایران چیست و برای روشن ساختن منظور خود از سنت ،آن را با معناهای متفاوت سنت در
فرهنگهای مختلف ،به ویژه مسیحیت در اروپا و اسالم در کشورها عربی میسنجد ،سپس شرحی
از آن را بر بستر «برخی حوزههای اجتماعی» توضیح میدهد و برای تبیین آن نظریه
"ضربآهنگ" را طرح می کند که بعد در دل آن «نظریه بحران» ،موضوع بحران در دورههای
مختلف تاریخ ایران و تفاوت آن با «بحران در آگاهی» دوران جدید تاریخ در این کشور را روشن
نماید .وی توضیح خود از « معنای خاص سنت» برای ما ایرانیان را از تکیه بر این نکته آغاز میکند
که ما ـ ایرانیان ـ «بیرونِ درون جهان اسالم» بودهایم و آنگاه برای باز کردن معنای خاص سنت
برای مردمانی که از آغاز برآمدن تمدن اسالمی همواره بیرون درون آن بودهاند به روشنگری در
باره ابتنای س نت اندیشه در ایران بر نصوص یا متون سه گانه آن و چگونگی پدیدار شدن تاریخی
و تالشهای فکری و منابع هر یک از این رشتههای سه گانه فرهنگ ایران ـ تا آغاز دوران
جدیدش ـ پرداخته و در آغاز این پرداختن مفهوم "منطقه فراغ شرع" را برای ایرانیان در سرآغاز
«عصر فرهنگ زر ین» تاریخشان پیش کشیده و معنا و پیامدها و سپس سیر آن را توضیح میدهد؛
و نشان میدهد که چگونه باز شدن این «منطقه« طرح رشتههای فکری و فرهنگی گذشته ممکن
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و با ترکیب و تعبیرهای خاصی از دینِ نو ،فرهنگ جدیدی را در این کشور فراهم ساخت؛
گذشتهای که ،از نظرگاه دستگاه فکری "خالفت اسالمی" عربها ،به دوران "جهالت" بشری و از
دیدگاه ما ایرانیان ،به دوران باستان ایران و یونان شهرت دارد .برای آشنایی با شرح مفصل این
موضوع پر اهمیت باید به آثار پیشین دکترطباطبایی به ویژه به «درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه
سیاسی در ایران» و سپس به «زوال اندیشه سیاسی در ایران» و متون و مبانی نظری آنها رجوع
نمود .و اما در این فصل نخست «مکتب تبریز» است که وی به توضیح وضعیت خاص رکن چهارم
فرهنگی و سنت فکری ایران که «از دارالسلطنه وارد ایران شد» و «بینص ماندن» این «سنت
جدید» میپردازد و بحث «نقش عمل در تدوین نظریه سیاسی» را باز میکند ،که به همان میزان
که از ابداعات دارالسلطنه تبریز بود که از نوآوریها در تاریخنگاری طباطبایی است .ایشان در
صفحات پایانی این فصل میگویند:
«تأکید ما بر مختصات میدانی که دارالسلطنه تبریز و تأمل در پیآمدهای «آن وهن بزرگ» ـ
ایجاد کرد ،و کوشش برای توضیح برخی از جنبههای تجددخواهی ،ناظر بر این واقعیت تاریخ
اندیشه در ایران است که ،از خالف آمد عادت ،از دیدگاه تاریخ اندیشه ،سهم نظریهپردازیهای
اهل عمل از سهم نظریهپردازان ،در تکوین اندیشه تجددخواهی ،بیشتر است .در فصلهای آتی ،به
تفصیل ،خواهیم گفت که اهمیت تأمالت میرزا محمدخان مجدالملک در باره اصالحات سیاسی ،در
رساله مجدیه ،کمتر از دیدگاههای ملکم خان نیست و میرزا ابوالقاسم قائممقام ،در تجدید اندیشه
سیاسی ،چنان گام بلندی در تدوین نظریه سیاسی عملی خود در جنگ و صلح با روسیه و عثمانی
برداشت که هیچ یک از روشنفکران ایرانی پیش و پس از پیروزی مشروطیت را نمیشناسیم که
بتوان با او مقایسه کرد .اگر این مالحظات مقدماتی موجه بوده باشد ،میتوان این نتیجه اساسی از
دیدگاه تاریخ اندیشه را گرفت که ،در تاریخ تجددخواهی ایرانیان ،سهم نظریههای عمل از صرف
نظریهپردازیهای اهل نظر بیشتر بوده است( ».مکتب تبریز ـ ص )127
برای رسیدن به فصل دوم کتاب مکتب تبریز ،ـ «بساط کهنه» و «طرح نو» در اندیشه سیاسی ـ
که شاهکلید گشایش تفصیلی رمز نام اثر نیز هست ،اشاره به این مقدمات لزم بود ـ البته به طور
فشرده و بیشتر ب ه صورت نقل به معنا ـ تا نشان داده شود که دکترطباطبایی در روش خود چگونه
ابتدا بستری گسترده در میدان نظر و میدانی فراخ در تاریخ نظری میگشاید تا به حوزهای از آن،
که در اندیشه وی نقش کانونی دارد ،یعنی تاریخ اندیشه سیاسی در دورهای خاص ،برسد؛ که به
قولی این تاریخ همان بحث "سیاسی گذشته" است که در تاریخ مشروطیت ایران صورت درست
خود را نیافت و تدوین نظری نشد ،و اگر در این زمینه تالشهای مقدماتی نیز صورت گرفت ،زیر
فشار بیاعتنایی و نگرش سیاستزده روشنفکری به تاریخ ایران و کوشندگان اندک و استثنایی آن،
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همه آن تالشها عقیم و از نظر سیاسی کامالً بیاثر ماند ،تا هنگامی که تاریخنگاری نظری
دکترجواد طباطبایی در باره تاریخ ایران و تاریخ مشروطیت در این کشور نظرها را به خود جلب
نماید.
ــــــــــــــ
1ـ برای آشنایی با مکاتب فکری در تاریخ اندیشه ایران عالوه بر آثار خود دکترطباطبایی ،مطالعه
دو اثر هانری کربن« :تاریخ فلسفه اسالمی» و «فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی» و هر دو ترجمه
جواد طباطبایی ،یاری دهنده اند .البته در اینجا توجه به نتایج اساسی که دکترطباطبایی در باره
تاریخ اندیشه و تحولت "مکاتب" فکری در ایران از دیدگاه تاریخ اندیشه سیاسی میگیرد و توجه
به وجود اختالفهایی که در نوع رویکرد های دو اندیشمند وجود داشته و به نتایج متفاوتی که در
باره سیر تحولی تاریخ اندیشه میگیرند ،اهمیت دارد.
هر چند هر دو اندیشمند از این نقطه و از این موضع آغاز میکنند که برخالف نظر غربیها "فلسفه
اسالمی" را در قالب تنگ "فلسفه عربی" گنجانیدن به صرف آن که متون این "فلسفه" به زبان
عربی نوشته شده اند نادرست است .درست آن است که اجزاء و عناصر سازنده یک تمدن و فرهنگ
و تأثیراتی که در مسیر رویارویی با فرهنگها و تمدنهای دیگر و عناصر فکری آنها دریافت
داشتهاند ،مورد بررسی و شناسایی و وضعیت تحولی و نقطههای عطف در آنها مورد توجه قرار
گیرند .در ادامه این برداشت مشترک از نقطه آغازین ،اما هانری کربن بر بستر بررسی رشد و
توسعه «عرفان نظری» در "جهان اسالم" و "اسالم ایرانی" به عنوان یکی از مهمترین
کانونهای ادامه حیات آن "عرفان" و جدالی که با عقالنیت عرفیگرای غربی میگشاید ،متوقف
میشود و دکترطباطبایی در بسط این دیگاه نخستین ،در بخشهای اساسی آثار خود ،البته در
مسیری دیگر ،به بحث و ارائه طرحی گسترده در باره شناسایی ارکان فرهنگی و تمدنی ایران و از
مسیر آن به روشن ساختن مع نای سنت اندیشه و چهارپایه این اندیشه و تحولت آن بر بستر
حوادث و وقایع تاریخی در ایران و در دورهها و دورانهای مختلف میپردازد و نتیجه میگیرد که
در صد سال گذشته هر جریانی سعی کرده یکی از پایههای این چهار سنت را به زیان دیگری
برجسته نماید .حال آن که تاریخ نگاری جدید ایران باید بتواند این پیچیدگی یعنی ماحصل تلفیق
این چهار سنت را که وحدتی در کثرت است ،نشان دهد .بدون تدوین چنین سنت پیچیدهای رابطه
ما با تجدد ممکن نمیشود .و ما بر این باوریم که چنین دیدگاهی برای آینده ما پیامدهای سیاسی
بزرگی خواهد داشت و از ه مین امروز تأثیر آن را بر منش و روحیه روادارانه بسیاری از جریانهای
سیاسی ایرانی در قبال یکدیگر گذاشته است.
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بنای استوار مشروطیت در صدوهشتمین سالگرد
بخش پایانی
سیری در فصل دوم کتاب "مکتب تبریز"
و "صید مروارید" مصلحت ملی
در بخش پیشین این نوشته ،به دیدگاه دکترجواد طباطبایی در «مکتب تبریز» در باره «سهم
نظریههای عمل» استناد و قطعهای از ایشان نقل کردیم که در آن در باره میرزا ابوالقاسم قائممقام
آمده بود:
«میرزا ابوالقاسم قائم مقام ،در تجدید اندیشه سیاسی ،چنان گام بلندی در تدوین نظریه سیاسی
عملی خود در جنگ و صلح با روسیه و عثمانی برداشت که هیچ یک از روشنفکران ایرانی پیش و
پس از پیروزی مشروطیت را نمیشناسیم که بتوان با او مقایسه کرد».
برای دریافت روشن تری از این که چرا دکترطباطبایی در این قسمت از «تجدید» اندیشه سیاسی
در عمل ،توسط قائممقام ،و نه از پایهگزاری «اندیشه سیاسی» سخن میگوید ،باید به آثار قبلی
ایشان رجوع نمود که ،در دل آنها ،از «تاریخ» و «سنت وزارت» در ایران سخن گفته و بر بستر آن
تاریخ و سنت ،عمل و نظر نامدارترین وزیران ایرانی را در درازای تاریخ ،و از جمله در طول تاریخ
اسالمی ایران زیر سلطه اعراب ،ترکان و مغولن مورد بررسی قرار داده و معنای عمل و پشتوانه
فکری ـ فرهنگی سیاستهای آنان را شرح و نتیجهای بدست میدهد که چرا باید در اینجا از
«تجدید سنت وزارت» نزد برخی از وزیران ایرانی بر بستر جریان اندیشه سیاسی سخن گفت و چرا
باید این سنت و اندیشه در ایران را ایرانی و بیرون از خدمت به بسط اندیشه غالب خالفت در بقیه
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"جهان اسالم" دانست و چرا باید تداوم سنت وزارت چنین وزیرانی در این کشور را در ادامه روح
معنوی و ارکان فرهنگی برخاسته از اندیشه و روش وزیرانی چون بزرگمهر دید .به این ترتیب ،به
برداشت ما از توضیحات دکترطباطبایی ،امری که سنت و سابقهای داشته ،حتا اگر دیری فوت و
انقراض یافته باشد ،تجدید حیات و حضور مجدد آن به صورت آگاهیهای جدید ،در ذهن مردم
هشیار ،ممکن است .خاطره پراعتبار وزارت وزیران نامدار ایران از بزرگمهر تا امیرکبیر ،هرگز از
میدان عاطفی و حسی ایرانیان بیرون نرفته است .دکترطباطبایی در باره وجود «سنت وزارت» و
این که چرا اما با این قدمت این خاطره هرگز به آگاهی بدل نشد مینوسد:
«میرزا ابوالقاسم....مانند خواجه نظام الملک پیش از او ،از تبار وزیرانِ «نهاد» به شمار میآمد .سبب
این که در سخنان تاریخنویسان دوره قاجار در توجیه قتل قائممقام و امیرکبیر مطلب قابل اعتنایی
وجود ندارد ،این است که ،در فقدان اندیشه تاریخی ،آن تصور روشنی از تنشهایی که در تاریخ
دوره اسالمی ایران میان دو نهاد سلطنت و وزارت وجود داشت ،پیدا نکردند .در این دوره ،سلطنت
عمدهترین نهاد نظام سیاسی ایران به شمار میآمد ،اما در دورههای کوتاهی وزیرانی نیز پا به
عرصه وجود میگذاشتند که کوشش میکردند ،وزارت را به عنوان نهادی در کنار سلطنت ،اما در
استقالل نسبی از آن ،به نهاد متولی حوزه «مصالح ملی» تبدیل کنند .چنین کوششهایی بویژه با
خواجه نظام الملک طوسی در فرمانروایی سلجوقیان و خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی در عصر
مغولن آغاز شد .در دوره قاجاریه نیز قائممقام و امیرکبیر با دریافت ویژهای که از نهاد وزارت پیدا
کرده بودند ،کوشش کردند حوزه وزارت را به عنوان نهادی مستقل از نهاد سلطنت سامان دهند»...
(مکتب تبریز و مقدمات تجددخواهی ـ فصل دوم «بساط کهنه» و «طرح نو» در اندیشه سیاسی ـ
ص )199
و اما در تأکید بر «تجدید اندیشه سیاسی» و تداوم «سنت وزارت» در عملِ قائممقام ،و همچنین
تداوم آن توسط امیرکبیر که دکترطباطبایی شرح دقیقتر از زندگی و دلیل قتل میرزا ابوالقاسم را از
طریق قیاسی از زندگانی سیاسی و قتل امیر ممکن میداند ،زیرا نوشتههای تاریخی بیشتری در
باره سیاست ،حیات و قتل امیر ،این صدراعظم بزرگ ایران ،در دست بوده است ،میگوید:
«شیوههای وزارت قائم مقام و امیرکبیر ،از دیدگاه تاریخ وزارت در سدههای متأخر بویژه به دنبال
یورش مغولن و با انقراض نسل وزیرانی مانند خواجه نصیر طوسی و خواجه رشیدالدین فضلاهلل
همدانی ،تمایزی بنیادین با آداب وزارت دوره قاجار داشت ...این واقعیت است که به دنبال زوال
اندیشه سیاسی و انحطاط تاریخنویسی در ایران ،اصل در وزارت "نوکری" شاه بود و نه نمایندگی
مصالح ملی( ».همانجا ـ ص )155
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و البته عمل به این «اصل» ،یعنی بر گُردِه گرفتن نمایندگی «مصالح ملی» در اداره کشور ،به تدبیر
عقل ،توسط وزیران کاردان ،هنگامی به امری بس خطیر و بیش از پیش تعیین کننده هستی یا
نیستی کشور بدل می شد که «گستره فرمانروایی شاهان از محدوده حرمسرای شاهی فراتر
نمیرفت ».و "صاحب" ایران ،شاهی بود چون فتحعلی شاه که «خزانه شاهی را برای ترتیبات
زنان بیشمار حرمسرای شاهی و شاعران بسیار دربار میخواست» و در هنگامه جنگ با دشمنی
چون روسیه که جنگ و صلحش برای ایران ،به گفته میرزا ابوالقاسم ،به یک میزان بال بود،
«نمیدانست که هر بار که پول تدارک اسباب نمیرسید ،امر جنگ معطل میماند و مصلحتها
فوت میشد ».و یا "متولی" ایرانزمین سلطان حسینی بود که در سختترین شرایط و در حال
سقوط تخت فرمانروایی و پایتخت ایران «معتکف حرمسرا شده» ،آش نذری میپخت و در عزای
کشته شدن فرزندان خود و شاهزادگان ایران و قتل عام و تاراج مردم ،بدست قومی وحشی ،خاک
بر سر میریخت .و اگر هم شاه "ولینعمتی" بود دلور و آراسته به جنگاوری ،به زور شمشیر از
انبوه سران مردمان "خود" کوه میساخت و جان و مالشان را به یغما میبرد و سیخ داغ در
چشمان ولیعهد خویش میکرد و راه تداوم فرمانروایی خاندان خود را کور و زمینه آشوبها و
خونریزیها میان ایل و قبایل و ناامنی و بیثباتیهای بیشتری را میگشود .بدین ترتیب احیای
سنت وزارت توسط وزیران کاردان هنگامی به دادِ ایران میرسید که به زبان امروز نویسنده
«مکتب تبریز» کشور بار دیگر بی«متولی» میشد.
در باره وضع ایران و عمل شاهان ،کتاب «دیباچهای بر نظریه انحطاط ایران» و فصل نخست آن
«از چالدران تا ترکمان چای» آینه تمام قدیست که دکترطباطبایی در برابر نظامهای فرمانروایی
ایران در دوره «گذار ایران اسالمی» برافراشته و «سقوط اصفهانِ» وی مکان بازتاب چهره و
هیئتیست هراسآور از عاقبت کار سستی شاهان در همین دوره ،و در عین حال ،بس تکان دهنده
و آموزنده ،حتا ـ و شاید هم به ویژه ـ برای امروزمان ،در قیاسی میان ناتوانیهای درون و "توحش
بیرون".
بر آنچه دکترطباطبایی در «عملِ» و همچنین در مکاتباتِ بزرگترین صدراعظمهای دو قرن اخیر
ایران ،قائممقام و امیرکبیر ،نظر دارد و در فصل دوم «مکتب تبریز» به بسط و تفسیر و تدوین آن
می پردازد ،بر عهده گرفتن نمایندگی «مصالح عالی» کشور است .وی در فصل دوم «مکتب تبریز»
مفهوم «مصلحت ملی» یا «مصالح دولت» را به مثابه محکی ،برای ارزیابی ،تعیین و تبیین سرشت
عمل و نظرات مکتوب در مکاتبات قائممقام و امیر ،در دست دارد و تصمیمات و عمل این دو
صدراعظم را ،همچون رخدادهای تاریخی ،به محکِ مصالح عالی به عنوان یک مفهوم عام میزند.
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به عبارت دیگر وی «ماده تاریخ» را با «ضابطه مفاهیم» و بر بستر مناسبات جهان نو و الزاماتش
مورد تحلیل قرارمیدهد.
پیش از این ـ در بخ ش نخست این نوشته ـ توضیح و تعریفی از ایشان در باره مفهوم «مصالح
عمومی» و پیوند آن با «منافع ملی» و میدان تأثیر عملش را در مناسبات بینالمللی ،از حدود پنج
قرن اخیر تا به امروز ،آوردیم و در اینجا بار دیگر به اقتضای سخن و برای یاری گرفتن از
دکترطباطبایی به قسمتی از آن مراجعه میکنیم:
«این نکته را نباید از نظر دور داشت که سدهها پیش ،دورانی نو در مناسبات سیاسی میان کشورها
و ملتها آغاز شده است که مفهوم بنیادین آن دولت ملّی و تأمین منافع ملّی است ،ماکیاوللی
میگفت « :به ننگ یا به نام« .حتی اگر در زمان سلطنت شاه عباس ،اداره کشور بر پایه 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( ».مصاحبه با
دکترجوادطباطبایی ـ فصلنامه تالش شماره 15ـ سال )1382
بدیهی ست ،آن چه که دکترطباطبایی از معنای «منطق منافع ملی» و «تبعیت» از آن میگوید و
دریافتی از آن و الزامات پایبندی بدآن را که به افکار ،سخنان و عمل دو شخصیت صاحب منصب
و نمایندگان واقعی «مصالح ملی» در دربار قاجاران نسبت میدهد ،آن هم در شرایطی که بیشتر
شاهان آن دوره ماندن در حرمسرا ،در پایتخت کشور ،و صرف وقت "نیک اختر" به "خوشباشی"
یا سفرهایی با کل همان حرمسرا و همه دم و دستگاه خوشگذرانی به مکانهای مقدس "زیارتی"
که بعدها به "زیارت" فرنگ با هزینههای کمرشکن برای ملت و زدن چوب حراج به منابع کشور و
به بهای فروش استقالل آن بدل شده بود ،سخنی نیست که بی توضیح بنیادی و تاریخی و
بیرابطه با وضعیت و وقایع آن روزگار ایران آورده و ،همچون سخن بیریشهای در میدان
بازی های سیاسی و روش معمول روشنفکری ایران ،رها نماید .دکترطباطبایی تا جای مفاهیم را در
دل تاریخ ایران و دوره های مختلف آن روشن نکند و آگاهی بر آن و کاربردشان را با این تاریخ
نسنجد ،آنها را به امان خود رها نمیکند ،تا وسیله بازیهای زبانی روشنفکری و سیاستبازان
بیمایه گردد.
برای توضیح این که مفهوم عامی چون مصالح ملی به عنوان ضابطه کلی سیاست و اداره کشور در
کدام عمل و نظر و در رابطه با کدام معنا ،در آن دوره ،مصداق خود را یافته و آگاهی بدان چگونه
حاصل شده است ،دکترطباطبایی ابتدا در آغاز فصل دوم تصویری روشن از شرایط کشور و وضعیت
نیروها در محدوده مرزهای ایران و در گستره جهان ،در سدهای پیش از پیروزی انقالب مشروطه

فرصتی برای قدردانی

25

ارائه می دهد؛ وضعیتی که خود ادامه یک دوران توقف و زوال فکر و انحطاط عمومی ،به ویژه از
نیمه دوم حکومت صفویان ،بود و لجرم از ضعف قوای کشور و ناتوانی محض در برابر نیازها و
الزامات جهان نو حکایت میکرد:
«سده هایی از تاریخ ایران که پیشتر «دوره گذار» نامیدهایم ،با چیره شدن آقامحمدخان بر بخش
بزرگی از این کشور به پایان رسید .جانشین او فتحعلی شاه ،در سال  1213هجری ،فرزند خود،
عباس میر زا را به عنوان ولیعهد به دارالسلطنه تبریز اعزام کرد و شش سال پس از آن ،نخستین
دوره جنگ ایران و روس به فرماندهی نایبالسلطنه آغاز شد( ».مکتب تبریز و مقدمات
تجددخواهی ـ فصل دوم ـ ص )131
نتایج دو دوره از جنگهای ایران روس و شکستهای ایران و از دست رفتن بخشهایی از
ایالت های شمالی کشور ،همچون «وهنی بزرگ» در خاطره همه ایرانیان باقی ماند و همچنان
مانده است .اما نقش وضعیت ضعیف و سستی نظام سیاسی «متکی بر ایالت و عشایر» ایران و
وضع ارتش آن که همچنان به «شیوههای کهنه لشکرکشی» و به جنگافزارهای بیاثر و بیفایده
نظیر «شمشیر و تیروکمان» و حداکثر «تفنگهای فتیله» "آراسته" بود ،آن هم در مقابل سپاه
دشمنی مجهز به توپخانه سنگین ،و همچنین دهها عوامل و دلیل دورنی از جمله خودکامگی
دربار و اشراف و "بزرگان" ،افکار کهنه و پوسیده در پس اذهانشان ،غلبه نفاق و تفرقه در کشور و
نزاع حقارت بار بر سر منافع خصوصی در کانون قدرت مرکزی کشور ،نادانی آن درباریان و
"بزرگان" به موقعیت جهان نو که پیروزی روسیه تزاری بر ایران تنها نمود بسیار کوچکی از
دستاوردهای بزرگ آن بود ،در آن زمان توانست تنها بر ذهن تعداد اندکی از رجل فرهیخته کشور
اثر گذارد ،آ ن هم بیشتر در صف مقدم آن جنگ ـ یعنی در ایالت آذربایجان جبهه مقدم در
جنگهای ایران در برابر روسیه و عثمانی و در مرکز فرماندهی آن یعنی در دارالسلطنه تبریز ـ و
توانست توجه ولیعهد ایران و آموزگار با تدبیرش قائممقام را به خود جلب نماید .دکترطباطبایی در
همان آغاز فصل دوم در وصف نتایج آن نادانیها و غفلتهای دراز ،از زبان محمدحسین فروغی،
میآورد:
«با معاهده ترکمانچای ،که در پنجم شعبان  1242ـ دهم فوریه  1838به امضاء رسید ،دفتر
جنگهای ایران روس بسته شد و دورهای از تاریخ ایران ،با فروپاشی ایران زمین ،به پایان رسید.
محمدحسین فروغی ،در عبارتی کوتاه ،به درستی ،معاهده ترکمانچای و پیامدهای آن را وهن
بزرگ به ملت ایران خوانده و با اشاره ای به علل و اسباب آن نوشته است که این «وهن بزرگ»
که برای ایران حاصل شد ،اول ،از نادانی بود ،دوم ،از نفاق و تباهی اخالق بزرگان ایران»
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و همانجا با بهره گیری و بسط سخن فروغی و با نظر به تأثیر این وهن بر برخی اذهان ایرانیان و
پدیدار شدن نشانههای آگاهی بر «علل و اسباب آن شکستها» ،دکترطباطبایی بر روندها و وقایع
دورهای انگشت میگذارد که در برگیرنده حوادثی بر خاستگاهِ آن آگاهی و در تعارض با وضع حاکم
بود ،و به تعبیری به مثابه «طرحی نو» در جدال و چالش با «بساط کهنه» ،قد برافراشت .وی در
باره چگونگی این آغاز با بهرهگیری از سخن فروغی میگوید:
«با سود جستن از سخن فروغی میتوان گفت که انتقال از دوره گذار به دوران جدید تاریخ ایران
و ،بیشتر از آن ،از نیم ه دوم فرمانروایی صفویان تا شکست ایران در جنگهای ایران و روس،
گردونه تاریخ بر محور «نادانی ،نفاق و تباهی» میچرخید ،اما اختالف اساسی میان «دوره گذار» و
«مکتب تبریز» ،به رغم تداوم نادانی مردم ،نفاق و تباهی اخالق بزرگان ،آن بود که ایران ،که در
«دوره گذار» فر صت آشنایی با منطق دوران جدید و الزامات آن را از دست داده بود ،در «مکتب
تبریز» میبایست به اجبار به آن تن درمیداد .چنین مینماید که ،نخست در دارالسلطنه تبریز،
حس «این وهن بزرگ» به آگاهی از «نادانی ،نفاق و تباهی» تبدیل شد و این آگاهی به تدریج ،در
همه سطوح جامعه ایرانی رسوخ پیدا کرد .قرینه ای در دست نیست که نشان دهد در «دوره گذار»
حسِ وهنِ بزرگِ فروپاشی ایرانزمین در پایان فرمانروایی صفویان به آگاهیِ از نادانی ،نفاق و
تباهی تبدیل شده باشد( »...،همانجا ـ ص )132
دکترطباطبایی مکان معنوی و فکری بسته شدن این نطفه آگاهی ،به عبارت دیگر ،سرآغاز بروز
تبدیل «حسی» به «آگاهی» ،که از آن تحت عنوان «آگاهی از بحران» و به مثابه کلید رمز آغاز
دوران جدید ایران یاد می کند ،را در دل همان پرسش مشهور شاهزاده گرامی تاریخ ایران ،از
فرستاده فرانسوی ،دانسته و بار دیگر آن پرسش را در صفحه  134کتاب خود آورده و از آن ،به
آگاهی به سرچشمه «جستجوی رمز و راز انحطاط ایران» و منشأ چارهاندیشی برای «احیای
ایرانیان» سخن به میان میآورد .و به دنبال این پایهگذاری نظری ،یعنی تبدیل «حسی» در ما
ایرانیان ،که بیشتر از راه «وهن» و «شکست» بیدار شده ،به «آگاهی» که از طریق جستجوی
ریشهها و کوشش برای حل بحران بدست می آید ،دنباله سخن را درفصل دوم اثر به توضیح
پیدایش اندیشه و برنامه اصالحات و تالشهای عملی ولیعهد ایران و وزیر کاردانش در راه این
اصالحات و حوزههایی را که در بر میگرفت ،پی میگیرد .و همانند یک طراح و معمار ماهر بنایی
عظیم ،در دل توضیحات خویش پی میافکند و خطوط اصلی و پایهای تصوری از ایران به عنوان
کشوری که فروپاشی های خود را پشت سر گذارده ،و تصویری از نظم جدیدی را که در دل همان
بحرانها به تدریج شکل و در اذهان جا گرفته و نازدودنی میشود ،در تاریخنگاری نوین و نظری
خود آورده و در سلسله عبارتهایی آن را ترسیم میکند:

فرصتی برای قدردانی

27

«آمدن آقامحمد خان ،آغازِ پایان دورهای از خأل قدرت مرکزی بود و او توانست حکومت واحدی در
بخشهایی از ایران بزرگ ایجاد کند».
یعنی ،به باور ما ،توضیح و تکیه بر همان «هسته سختی» که از ایران همچنان باقی مانده است و
بعد از آن «وهن بزرگ» به نظر نمی رسد؛ ایرانیان از ضرورت دفاع و حفظ آن هسته باقی مانده
غافل شده باشند ،که پرهیز از ایجاد خأل قدرت مرکزی از نیازهای اصلی آن دفاع و محافظت
است.
«آقا محمد خان که خواجهای ابتر بود ،زمینه انتقال قدرت به جانشین خود را فراهم آورد و با
برتخت نشستن فتحعلی شاه قدرت مرکزی کمابیش مقتدری تجدید شد».
در این عبارت آن چه بیش از هرچیز به آن عصب و حس ایرانی برخورد کرده و در دلِ جانش
مینشیند؛ آن تالش و سنتیست که ،پس از قرنها انقراض ،تجدید میشود؛ یعنی در اندیشه تداوم
نظام و حیات دولت بودن .به برداشت ما و با رجوع به حس درونی ،میتوانیم ادعا کنیم که برای
ایرانیان ـ تا فرصت برآوردن نظم و نظام مطلوب خویش ـ وجود نظمی سراسری و نظام حکومتی
حاکم بر تمام سرزمین ایران ،همواره بر هر آشوب و هرج و مرجی ارجح بوده و حتا در سختترین
ش رایط بیزاری از حاکمان وقت ،تا از حضور قدرت و دولتی "در سایه" مطمئن نشدهاند ،پا به میدان
عمل نگذاشتهاند.
«با فتحعلی شاه ،دارال سلطنه ولیعهد ،به عنوان دربار دومی ،در تبریز تشکیل شد و سومین فرزند
ارشد شاه ،عباس میرزا ،به عنوان نایبالسلطنه ،در آن دربار استقرار پیدا کرد .از دیدگاه تاریخ
حکومت و نیز اندیشه سیاسی در ایران ،انتقال ولیعهد به دارالسلطنه تبریز از اهمیت بسیاری
برخوردار است ،اما به نظر نمیرسد که نظر تاریخ نویسان را به خود جلب کرده باشد( ».سه گفته
آورده از همانجا ـ ص )136
دانهای که ما از بذر تاریخ نویسی نظری ،در حوزه اندیشه سیاسیِ دکترطباطبایی در این عبارت
برمیداریم؛ این است که :برای نخستین بار ،و پس از قرنها انقراض سنت و زوال آگاهی به ضرورتِ
پرورش و آماده سازی جانشین و نماد نهاد حکومت برای دولتمداری و اداره سرزمین ،که بدون
دوام دولت بقایش دیر یا زو د از میان خواهد رفت ،بار دیگر این سنت تجدید شد و ولیعهد از
«مبحس حرمسرای شاهی و آموزش و پرورش عجایز و مخنثان رهایی یافت ».و بذر دوم این که
در آن زمان از بخت بد تبریز مقر فرماندهی خط مقدم جنگهای سخت با دو دشمن قدر ایران و
میدان و مکانی برای آموزش کشورداری و برای هدایت بحرانی بزرگ در ایران بود .و از بخت بلند
کشور و مردمانش ،آن مکان بیرون از دسترس پایتخت که مرکز خودکامگی و نمونه فساد و تباهی
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سراسری بود .البته این مکان از وجود شاهزاده و ولیعهد و وزیری بهرهمند بود .دکترجواد طباطبایی
در باره آن مکان و در وصف آن دو وجود و در مورد مشخصات آن دوره مینویسد:
«بدیهی است که در دوره ای از تاریخ ایران ،که موضوع سخن ماست ،در مناسبات میان دولتها،
مدار کارها بیشتر از آن که بر مذاکره باشد ،بر دشمنی و جنگ بود ،و ،در واقع ،مذاکرات و مصالحه
همچون وقفهای در فاصله رخوتناک دو جنگ خونین به شمار میآمد .وانگهی ،دارالسلطنه تبریز
تنها کانون نوسازی ایرانِ ویران و اصالحات نبود ،بلکه خط مقدم جبهه جنگ با عثمانی و روسیه،
و ،به این اعتبار ،دریای ژرفی بود که جز خیزابههای بلند بحران از آن برنمیآمد .عباس میرزا و
میرزا ابوالقاسم قائممقام ،اگرچه مرد اصالحات و اهل تدبیر حکومت بودند ،اما هر یک در مقام
خود ،نه تنها مردانی جنگاور بودند ،بلکه در مدیریت بحران نیز ید بیضاء میکردند( ».همانجا ص
)181
و در ادامه این عبارتها در همین صفحه و همچنین در صفحههای قبل ،و بر بستر بررسی روند
مذاکرات «صلح پر بال» با روسیه و همچنین مذاکرات با ترکهای عثمانی ،در تحلیل
دستورالعمل های صادره به مأموران ،فرستادگان و نمایندگان منافع کشور در عمل ،و ارزیابی
تذکرات بیدارباش و هوشیارباش مذاکره کنندگان در این مذاکرات و ملزم ساختن آنان به جمعآوری
اطالعات از وضع دشمن در زمان اقامت در سرزمین و پاییتختشان ،در عین حال ،دکترطباطبایی
بر آنچه که در «بینش سیاسی قائم مقام» در جریان جنگ و هدایت مذاکرات صلح و آگاهیهای
وی از ضرورت تدارک ابزار جنگ به مثابه اسباب این مذاکره تکیه میکند ،جلبِ نظر است به
هسته اصلی موضوع و به آموزهای در باره یک مفهوم بنیادین در این بینش:
«مفهوم بنیادین در بینش سیاسی قائم مقام «صالح دولت» ،به عنوان مفهومی ناظر بر کلیات بود،
که با عقل فهمیده میشد و همچون واسطهالعقدی سالح را به صالح ،سیاست داخلی را به
مناسبات خارجی و جنگ را به الزامات اصالحات پیوند میزد( ».همانجا)
البته در این اثر گرانقدر و در فصل دوم پُر بهایش بسیار بیشتر از آنچه از این قلم خام برمیآید،
آمده است .خاصه بحث های مفصل آن در باره همان «پیوند الزامات اصالحات» برای هدایت
کشوری محاصره در صف دشمنان ،به میدان آوردن نخستین گامهای اساسی در مسیر استوار
ساختن نهاد وزارت ،نه به عنوان «جوی حقیر لولیدن» نوکران شاه ،بلکه به عنوان مکان و جایگاه
عمل نخبگان خادم منافع ملت و کشور ،گردآوردن انجمنی از نخبگان و صَرف همت در آموزش
کشورداری آنان ،محدود کردن و بستن دست «سلطنت مستقل در تعیین مقامات کشور»،
«شکستن دیوار خودکامگی» و بیرون کشیدن مصالح مملکت از زیر سایه هوا و هوس شاهان ،و
در آرزوی ریختن پایه «دولت منتظم» و ایجاد «دولت مرکزی مقتدر» در هدایت کشور و ملت ،و

فرصتی برای قدردانی

29

اداره بحرانهای بزرگ آن و تدارک لشکری قدرتمند ـ به نام ارتش ایران ـ به عنوان پشتوانه آن
اقتدار ،بخشهایی از آن بحث هاست که به عنوان خطوط اصلی در «بینش سیاسی» وزیر کاردان
آن دورۀ پربالی ایران یعنی میرزاابوالقاسم قائممقام دوم و خلفش امیرکبیر ارائه شده است؛ دو
وزیری که در خاتمه دورهای از اصالحات ناتمام و به گناه «خیال برقراری «دولت منتظم» و
«کنستیتوتسیون در ایران» به قتل می رسند .تکیه بر هیچ یک از این مباحث ،به تنهایی ،برای
دریافت جامعی از مصالح عالی کافی نیست .دریافت از مصالح کشور به مثابه «صید مرواریدی»
است که نیازمند غوطهور شدن در دریای پرخروش مسایل کشوری پر بالست و باید ابزار ،اسباب و
«بینش سیاسی» آن فراهم باشد ،که دکترطباطبایی شرطش را چنین تبیین و وجودش را در بینش
سیاسی قائم مقام تشخیص و وی را از این منظر «نخستین رجل سیاسی دوران جدید ایران»
معرفی میکند:
«در سیاست ،بویژه در سیاست خارجی ،واقع و نفسالمر ،عین ظاهر امور نیست؛ آن ،قلمرو صالح
دولت است و این قلمرو رابطه نیروها .سیاست خارجی ناظر بر دو قلمرو تأمین صالح دولت و
تحلیل رابطه نیروهاست و نماینده سیاسی ،در معنای دقیق آن ،باید چشمی به این و چشمی دیگر
به آن داشته باشد تا بتواند صالح دولت را در محدوده رابطه نیروها تأمین کند .تمایزی که
قائممقام ،در این مقام ،میان واقع و نفسالمر و ظاهر ،میان بود و نمود ،وارد میکند ،از اصول
بینش سیاسی اوست و به این اعتبار باید او را نخستین رجل سیاسی دوران جدید ایران به شمار
آورد( ».همانجا ـ ص )171
و در ادامه ،در چند صفحه بعد ،دکترطباطبایی به تأکید دوباره بر بینش سیاسی قائممقام و اهمیت
آن از این حیث که در مناسبات با دیگر دولتها یگانه معیار سیاست را «تأمین صالح دولت»
دانسته و از این رو یعنی با همین معیار سیاست ایران را به «آستانه دوران جدیدش» پرتاب کرد،
مینویسد:
«در شرایطی تاریخی که ایران در «آستانه» دوران جدید قرار گرفته بود ،و در همجواری با سه
قدرت عثمانی ،روسیه و انگلستان ،ایستاد ن در آن «آستانه» و تأمین صالح دولت با صِرفِ
جاهطلبی ممکن نمیشد .عباسمیرزا و میرزا ابوالقاسم ،به هر مناسبتی ،در جنگ و در صلح ،به
مردی یا نامردی ،به ننگ یا به نام ،برای حفظ تمامیت ارضی ایران بر تأمین صالح دولت تأکید
کردهاند( .همانجا ص )194
دکترطباطبایی در صفحات آخرین این فصل از مرگ «زودرس» عباسمیرزا ،ضامن و پشتوانه
اندیشه و خیال اصالحات وزیر کاردانش ،مینویسد .و از زبان قائممقام بار دیگر از «خاک بر سر
شدن ایران» سخن میگوید ،و با «شکست» مجدد اصالحات به دنبال قتل آن وزیر و وزیر بزرگ
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بعدی ،دفتر این فصل را میبندد .اما به باور ما و براساس دامنه گسترده و افقهای وسیعی که
تاریخ نگاری نظری دکترطباطبایی در برابر ما گشوده است ،و همانگونه که از نظرات ایشان
میتوان فهمید ،این شکست و شکستهای بعدی به تنهایی تعیین کننده سرنوشت ایران نبوده و
نمیتوانند به تنهایی تبیین کننده ناآرامیها و خلجان روحی دو سدهی بعد ایران و ایرانیان تا امروز
باشند .وانگهی اگر «مکتب تبریز» شکست خورده بود ،با نظر به درکی که در میان ما از شکست
متداول است ،اصالً «حکومت قانون» نمی آمد و ما را در یافتن درکی از آینده مبتنی بر آن ،وامدار
خود و دکترجواد طباطبایی نمیکرد!
 26مرداد 1393
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«ایراندوستیِ» ما و اندیشههای دکترجواد طباطبایی
بخش نخست
ما در دو نوشتۀ( )1پیشین خود ،ضمن برخورد به برخی سخنان آقای موقن ،از مترجمین میهنمان،
علیه دکترجواد طباطبایی ،به دو استنباط نادرست ایشان پرداختیم؛ یکی در زمینه برداشت محدود و
یکسویۀ ایشان از جریان و جدال فکری در غرب و انتقال دریافتی تنگ و مخدوش از درهمتنیدگی
بنیانهای فکریِ ساختارهای اجتماعی و فرهنگی این جوامع و دیگری در نشناختن جایگاه
بحثهای نظری و فلسفی در بارۀ تاریخ اندیشه در ایران و خلطی که میان تدوین تاریخ نظری این
کشور و کار مترجمین در تاریخ ایران وارد ساخته بودند.
و این نوشته را ،که در حقیقت در ادامۀ برخورد به همان سخنان آقای موقن علیه دکترجواد
طباطباییست ،به صورت بخشی مجزا آورده و آگاهانه از پیوند آن به دو نوشتۀ دیگر اجتناب کرده
و از گذاشتن عنوان بخش سوم بر آن خودداری ورزیدیم .زیرا خاستگاه این متن ،حسی عاطفی و
در دفاع از مهر به کشور و ملت ایران است .مسئله بر سر ایراندوستیست ،که موضوع هر
ایرانیست ،در هر جایگاه اجتماعی و در هر مرتبه از سطح دانش و فکر که باشد .به نظر ما امروز،
بار دیگر ،تقویت دلبستگی به ایران بر محور الویت حفظ این کشور و ملت ،خاصه برای بیرون
آمدن از خطراتی که هستی آن را تهدید میکند ،تنها زمین مطمئنیست که میتوان ،با ایستادن
برآن ،خود را از فرورفتن در مرداب فالکت و خون و خشونت و پاره پاره شدن کشور و آوارگی
مردمان آن بیرون نگه داشت و میهن و ملت را از غرق شدن در امواج سهمگین رذالتی که سراسر
پیرامون کشورمان را فراگرفته و روزگار پرادبار مردمان «کشورهای» همجوار را یکی پس از
دیگری در خود فرومیبلعد ،حفظ کرد .ما معتقدیم رفتار و گفتار از سر دلمشغولی و تأمل بر
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نگهداری ایران بالترین درجه از عقالنیتِ آمیخته به میهندوستیست ،که ملتی در شرایط ایران،
که بخش مهمی از نظام سیاسی ،زور و زر آن دست کسانیست که به حفظ کشور نمیاندیشند،
میتواند از خود نشان دهد .به باور ما امروز ،تا جایی که بتوان ،باید در تقویت مهر به ایران کوشید
و در برابر آنان که تاب دیدن این مهر را ندارند و عقلی هم در دریافت اهمیت تاریخی آن نیافتهاند،
کوشید .و این مسئلۀ روز ماست ،اما این مسئله ،موضوعی ریشهدار و از دل تاریخ سربرآورده و
دکترطباطبایی بر این تاریخ و براین ریشه انگشت گذاشته است.
لذا ما در این نوشته تالش میکنیم ،برخالف آقای موقن که تاب دیدنِ «ایرانپرستیِ»
دکترطباطبایی را ندارند و آن را موجب و مبنای «توهم» ایشان در تدوین تاریخ نظری ایران
دانسته ،و از همین دیدگاه به نظریۀ ایشان در بارۀ «تاریخ تکوین دولت ملی» در ایران میتازند،
روشن سازیم که اگر به عنوان ایرانی و با علم به دلبستگی به ایران و با اِشراف به وجود هزار رشته
پیوند به سرنوشت این کشور و این ملت در چشمانداز تاریخ نظری و منظرگاهی که دکترطباطبایی
گشوده است بنگریم ،چه میبینیم.
اما پیش از بحث در بارۀ آنچه که در دستگاه نظری دکترطباطبایی بر ما آشکار شده است ،لزم
است بار دیگر بر این نکته تکیه کنیم که موضوع ایراندوستی که امروز هم مسئلۀ روز و هم زاویۀ
نگرش ما به گذشته و همچنین نقطۀ اتکا ما در نگاه به بررسیها و نقادیهای تاریخی
دکترطباطبایی است ،در این سرزمین داستانی دراز دارد و از آن نمیتوان به راحتی عبور کرد .این
دوستی و دلبستگی تنها «گناه» و «جرم» دکترطباطبایی نیست ،موضعِ «گناهآلود» نسلهای
متمادی این ملت است .بخشی از طبیعت و طبع و روح ایرانیست .دست بر قضا آنجا و آن
لحظههای تاریخی که این ملت ،خواسته یا ناخواسته ،آگاه یا ناخودآگاه چشم بر طبع
ایراندوستیاش بسته و نسبت به این حس خویش بیتفاوتی پیشه کرده یا ،به «هدایت» سرآمدان
خود ،گام در راه دشمنی و نفی آن گذاشته است ،درست از وجود چنین لحظههایی ،در سرگذشت
خویش ،از خود شرمنده و از بیعنایتی به این مهر و دلبستگی سرافکنده و از آسیبهایی که دیده
در رنج است .بنابراین هر جا و به هر اسمی و علیه هر نام و چهرهای به «گناه» داشتن طبع
ایراندوستی حملهای صورت گیرد ،اعتراض هر ایرانی به این حمله و ایستادگی در برابر آن در عین
حال دفاع از خود و از طبیعت ایراندوستی خویش است.
پس موضِعِ ما در این نوشته نیز دفاع از دلبستگی به ایران و نشان دادن زمینیست که بر آن
ایستاده و از آنجا ،در برابر کسانی ایستادگی میکنیم که به هر بهانه ،در لوای هر موضوعی و در
پسِ حمله به هر فردی ،در اصل علیه مهر به ایران ،مهار از زبان برداشته و قلم از نیام برون آورده،
نسبت ناروایی به این عاطفه و روحیه بسته و زخمی بر آن وارد میسازند .اما اگر نام دکترطباطبایی
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در این نوشته و در این میدان بسیار به گوش میخورد ،نه از سر این ادعاست که میان ایشان و
خوانندگانِ آثارشان همگنی حسی و عاطفی «رازآلودی» نسبت به کشور و ملت ایران وجود دارد،
که گویا به عنوان قُبح یا «نقطه ضعف نظری» دکترطباطبایی به دست «روشنفکران» رنگارنگ از
پرده برون افتاده است ،بلکه از آن روست که رؤیت حس ایراندوستیِ ایرانیان و دریافت عقالنی در
بارۀ چگونگی تکوین و تکامل تاریخی و مسیرهایی که این دلبستگی طی کرده ،و همچنین توقف
یا انحرافیهایی که از آن وجود داشته است ،برای نخستین بار در دستگاه نظری دکترجواد
طباطبایی مطرح و الزام به بازبینی ،سنجش و چالش این روح و این عاطفه با محک عقالنیت در
این دستگاه نظری ممکن شده است.
به نظر ما این مهم نیست که درجۀ ایراندوستی دکترطباطبایی به چه میزان است .همچنین مهم
نیست که «نقطه ضعف» ایراندوستی دکترطباطبایی هر چه آشکارتر به محبوبیت ایشان افزوده
شده است؛ مهم آن است که در منظرگاه تاریخی که ایشان گشوده است «وجدان نگونبخت» کمتر
ایرانیِ سرآمدی از دارِ نقد و داوری تاریخی ایشان در بارۀ اندیشیدن ما آسوده و به سالمت بیرون
میآید .هرچه بر دامنۀ روشنگری این تاریخ دراز در آثار ایشان افزوده میشود ،سهم هر سنت
فکری و نمایندگان آن در وضعیتِ ضعفِ ملی که بدان گرفتار شدهایم آشکارتر و به همان میزان
ناآرامی سهامداران قدیم و جدید کمپانی آسیبرسانی به مصالح و منافع تاریخی کشور بیشتر
میشود .آنجا که همۀ اندیشهها و اعمال در سنجش بر محور ایران و بر میزان تضمین بقا و دوام و
تقویت آن به عنوان یک کشور یک ملت ،بر کفۀ بازاندیشی ریخته میشوند ،پای خطر سیهرویی
بسیاری ،که غشی داشتهاند ،به میان میآید .بسیاری از سروران بجای نشان دادن جرأت نگاه در
این تاریخ ،چوب ضدیت با ایراندوستی را ،پوشانده در خار واژههایی شدّاد و غلّاظ ،که گاه بیهیچ
معنا و مبنایی در این سرزمیناند ،دست به دست گردانده تا هر کس از جبههای به پیکر نظام
فکری دکترجواد طباطبایی حملهای بَرَد و به خیال خود ضربهای زَنَد .یک روز مارکسیستهای
سابق ،بدون داشتن کوچکترین شرمی در وجدان خویش و بدون توجه به تاریکی پروندۀ این
گرایش فکری در عدم تعهد به حفظ کشور و منافع آن به «ناسیونالیسم» دکترطباطبایی میتازند و
همفکرانشان از شادمانی حمله به دکترطباطبایی از خود بیخود شده ،سر از پا نشناخته و مشوق
سخنان زشت و ناروا از آلودهترین دهانها ،علیه دکترطباطبایی میشوند ،بار دیگر یک
«اصالحطلب دینی» به نام آقاجری بر صندلی دفاع از «روشنفکری» ایران جلوس کرده و علیه
«ناسیونالیسم حذف کننده» دکترطباطبایی حکم صادر میکند .و زمانی مترجمی مانند آقای موقن
برای جا انداختن چند کتاب ترجمهای خود چوب ضدیت با «ایرانپرستی» دکترطباطبایی را بدست
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گرفته و میخواهد با «ضربات» خود ایشان را از «توهم» در بارۀ تاریخ ایران و از غفلت
«اسطورهای ـ عرفانی» بیدار و ایرانیِ اسیر را از «ذهنیت ابتدایی»اش برهاند.
جا دارد در اینجا به دوستانی که ،با جدیت و دقتِ نظر ،دیدگاهها و نظریههای تاریخی
دکترطباطبایی را دنبال و بر هستههای سخت آن تکیه و تأکید دارند ،حق داد که میگویند؛
مخالفین دکترطباطبایی حرفهای نسنجیدۀ خود را از یگدیگر وام گرفته و دهان به دهان
میگردانند و به تقلید از هم تکرار میکنند ،بدون آنکه از آنچه دکترطباطبایی گفته است حتا بویی
برده یا نظری بدان از روی دانش و شکیبایی انداخته باشند.
همۀ کسانی که به نام ایرانی از موضع ضدیت با روح ایراندوستی به دیدگاهها و نظریههای تاریخی
دکترطباطبایی میتازند ،درنمییابند که بر سر شاخ نشسته و بن میبرند و مهمتر از آن ،این کسان
اساساً اصل موضوع و ماهیت تاریخی مسائلی که بر دامان اندیشههای دکترطباطبایی پدیدار شده و
نقدی را که ایشان بر این ماهیتها وارد کرده است ،نفهمیدهاند؛ از جمله یکی از این مسائل
«دریافت حسی»ست که دلبستگی به ایران در پیوندی تنگاتنگ با آن قرار دارد .به عبارت دیگر
خاستگاه این مهر به خود و به سرزمین خویش همان دریافت حسیست که صورت عینی و عملی
و قوت و ضعف خود را در دستگاه نظری دکترطباطبایی بر ما آشکار کرده است.
ما در اینجا برای روشن کردن موضوع ناگزیریم به اصل ،یعنی سخنان خود دکترجواد طباطبایی،
در بارۀ «دریافت حسی ایرانیان از تاریخ خود» رجوع کنیم .اما پیش از این رجوع ،برای روشنتر
ساختن منظور خویش و همچنین روشنتر ساختن تفاوت میان جایگاه نظری دکترطباطبایی و مقام
سایر ایرانیان دلبستۀ ایران به عنوان نگرنده در دستگاه نظری ایشان ،به دو تفکیک میان سه نکته
یا سه مسئلۀ اساسی توجه دهیم که متأسفانه مخالفین دکترطباطبایی که به ایراندوستی وی
میتازند ،از این تفکیک و فهم آن تا کنون ناتوان بودهاند .این سه موضوع عبارتند از؛ یکم:
دلبستگی ایرانیان به ایران و وجود همین دلبستگی در نگاه به چشمانداز تاریخی گشوده شده توسط
دکترطباطبایی ،دوم :منظرگاه تاریخی که دکترطباطبایی با تحقیقات و تأمالت نظری و فلسفی
خویش از دل متون ،مکاتب فکری و رویدادهای تاریخ دراز ایران بیرون و به تصویر کشیده است و
سوم :اجزا و ماهیتهایی که بر این تصویر تاریخی سراسری از سیر اندیشه در ایران پدیدار شده و
به چشم ما ـ ایراندوستان ـ میآیند .پس نخستین تفکیک را باید میان حس ایراندوستی ما و
نظرات دکترطباطبایی قائل شد ،یعنی میان نگاه ما و نگاه پرسندۀ ایشان که با مواجهه با
عقبماندگی کشور و تشخیص وضعیت «بحرانی تاریخی» به تحقیق در بارۀ علتها روی آورده و
وضعیت عقبماندگی ایران و دلیل و عوامل تاریخی آن را مورد توجه و بحث قرار داده و
ریشههای درونی این عقبماندگی و عمق و دوام بحران طی سدهها در این کشور را آشکار نموده
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است و این امر هیچ ربطی به ایراندوستی یا هر حس و عاطفۀ دیگری ندارد .دومین خط تفکیک را
باید میان دستگاه نظری ـ تاریخی ایشان و نتایج حاصل از آن کشید و باید تفاوت میان تحقیقات
علمی و نظری را با حقایق ،ماهیتها و پدیدههایی که بر بستر آن تحقیقات تاریخی ـ نظری پدیدار
و آشکار شدهاند ،تشخیص داد .از جملۀ این ماهیتهای آشکار شده آن «دریافت حسی» است که
ایرانیان از خود داشتهاند« .دریافت حسی» که در عمل به پیوندی دیرینه و دیرپا بدل گشته و از
رشتههای محکم و حیاتی ماندگاری این کشور و ملت بوده است.
بدون این دو تفکیک میان این سه موضوع ،ما همچنان در دایرۀ اتهامات و بحثهای بیمعنا و
بیمبنایی چون «ایرانپرستی» یا «ناسیونالیسمی» که هیچگاه به دامن ایراندوستی ایرانیان ،به
ویژه دکترطباطبایی ،نچسبیده و نمیچسبد ،گرفتار خواهیم ماند .هیچ ایرانیِ آگاه و صاحب عقل و
واقعبینی که وضعیت بحرانی و ناآرام و سراسر کاستی و خُسران و ناتوانی امروز این کشور و ملت
را میبیند و از علل حقیقی و تاریخی و فکری و فرهنگی آن میپرسد ،به عنوان یک ایرانی ،الزاماً
نباید تهی از مهر و احساس تعلق به این کشور باشد و نیست .و دلبستگی به یک کشور و ملت ،در
دل آحاد آن ،نه حکم جامهای را دارد که به هنگام بویناکی ،کهنگی یا اندراس بدور افکنده شود و
نه این دلبستگی مانع حقیقی پرسش از وضع عقبماندگی خود بوده و میتواند باشد .مهر به کشور
و ملت را تنها میتوان در شرایط سخت آزمود و با پرسشهای عقالنی تازه کرد .ما ایراندوستان به
یاری دکترطباطبایی آموختهایم؛ آنچه را که به دل بستهایم تنها از راه عقل میتوانیم ببینیم و
مسیرهای رفتۀ درست و نادرستش را ارزیابی کرده و چارهای به حال نزار و ناآرام امروزش
بیاندیشیم.
عالوه براین بر هیچ کس پوشیده نیست که بحث و جدالهای نظری دکترطباطبایی ،با همه
جریانهای فکری و ایدئولوژیک ،از جمله با آنهایی که داعیۀ ایراندوستی نیز داشتهاند ،با پرسش از
علل «شکست» آغاز شده و مضمون و هسته اصلی تالشهای ایشان انداختن «پرتوی بر ریشه و
منطق این شکست» که آن را درونی میبیند ،بوده است .این سخن آغازین دکترطباطباییست که
در جای جای همۀ آثارش یافت میشود:
«علم به گذشته مستلزم تاریخنگاری واقعی و توجه به منطق شکست ما است که جز تحلیلی
درونی ندارد».
پرسش ما این است که در بیان فوق ،و با اشرافِ واقعبینانه به شکستی که در وضع کنونی ما ،که
قریب به کمال ظاهر شده است ،و در آن نگاهی که ریشههای شکست را درونی ،تاریخی ،فکری و
محتوم دانسته و سعی کرده است پرتوی بر منطق این شکست بیافکند ،کدام «توهم» خوابیده و
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نسبت آن با «ایرانپرستی» و «ناسیونالیسم حذفی» یا آن بددهانیهای مارکسیستهای وطنی
چیست؟
تا زمانی که مخالفین رنگارنگ دکترطباطبایی پاسخی درخور به این پرسش ندادهاند ،و همچنان به
«ایرانپرستی» یا «ناسوینالیسم حذفی» دکترطباطبایی تاخته و به نوبت از آن حاشیهای بیمبنا ،اما
پر غوغا ـ با تالش برای انحراف از موضوع اصلی ـ میآفرینند ،نمیتوان آنها را جدی گرفت .و
مهمتر از آن ،نمیتوان چشم از منظرگاه تاریخی که دکترطباطبایی گسترده است برداشت؛ زیرا در
این منظرگاه است که ایرانیان با خود و با ماهیتی که از خود ساخته و ارائه کردهاند روبرو شده و
رودررو قرار میگیرند .از این روبرو شدن و رودررویی دیگر نمیتوان گریخت .به عبارت دیگر
ایرانی به نقطهای رسیده است که باید خودِ تاریخیِ خویش ـ از جمله آن مهر و دلبستگی ـ را
موضوع تأمل اندیشمندانه قرار دهد .یا به قول آقای مصطفی نصیری:
"«ایرانی» در توهمات روشنفکرانۀ خود میپنداشت که به عنوان «سابجکت» دارای موضوعات و
مسائل خود است ،اما با ظهور جواد طباطبایی بود که این خودآگاهی حاصل شد که «ایرانی موضوع
و مسئلۀ ایرانی است»"
ما در بخش بعدی این نوشته به موضوع «دریافت حسی» ایرانیان از خود بر بستر بخشی از آثار
دکترطباطبایی و به وجوهی از رودرویی با این «حس» خواهیم پرداخت ،یا به عبارت دیگر در
اینجا ،وعدۀ مالقاتی با «خود» بر بستر آن منظرگاه تاریخی گذاشته و با این «حس» و سابقۀ دراز
آن روبرو خواهیم شد.
تفکیک بخش اول از قسمت دوم این نوشته را هم لزم دانستیم تا مبادا نظریهها و بررسیهای
عقالنی دکترطباطبایی ،در بارۀ حس و عاطفۀ ایرانی ،را با دلبستگی خویش به ایران بیآلییم ،و یا
وجودِ ماهیتی عاطفی و حسی را با عقلی که به آن مینگرد ،خلط کرده و مرزهای تفکیک آن دو را
درهم ریخته و بهانه به دست مخالفین بدهیم.
 17فروردین 1394
ــــــــــــــ
 1ـ زیر تازیانۀ توهینِ روشنفکریِ ناتوان
http://bonyadhomayoun.com/?p=13887
دکترجواد طباطبایی صاحبِ نظر است ،نه مترجم!
http://bonyadhomayoun.com/?p=13899
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«ایراندوستیِ» ما و اندیشههای دکترجواد طباطبایی
بخش دوّم
گاه گزارشگران ایرانی و بیگانه در دورههای گوناگون و دور از هم ،و ظاهراً بیهیچ ارتباط و
پیوندی ،از مشاهدات خود در بارۀ رویدادهای مختلف و پراکنده یا از عمل فرمانروایان ،شیوههای
فرمانروایی و کارکرد نظامهای سیاسی ایران نکاتی را نگاشته و به یادگار گذاشتهاند که عالوه بر
گردآوری ،بازگویی و استناد به آنها به عنوان اسناد و شواهد تاریخی ،توسط نویسندگان تاریخ،
همچنین نیازمند نگاهی از سر فرزانگی به کلِ آن اسناد و شواهد نیز هست ،تا فراتر از این
ظاهرهای پراکنده ،ربط درونی ،پیوند مضمونی و تداوم معناییشان نیز انکشاف و دریافته شوند .آثار
دکترجواد طباطبایی در حوزۀ تاریخ اندیشه و اندیشۀ سیاسی در ایران از نظر این ویژگی دارای
برجستگی بیمانندیست.
شاید واژۀ «آثار» ،که کمیتهای گوناگون و جدا از هم را نیز تداعی میکند ،در بارۀ مجموعه
کتابهای دکترطباطبایی چندان اصطالح درستی نباشد ،و به نظر ما نیست .پیوند و انسجام درونی،
ربط موضوعات این آثار با یکدیگر ،آشکار شدن صورتهای ثابت با ماهیتهای تغییریافته در
دورههای مختلف ،پرده برداشته شدن از ماهیتهای یکسان و پایدار در اشکال گوناگون در گذر
زمان ،توضیح تداومها و گسستها ،نشان دادن تغییرها و پایداریها ،بر بستر یک تاریخ ،سرگذشت
یک سرزمین ،یک کشور ،و جریانِ بود و باش مردمانی که بر آن ساکن بوده و به عنوان یک
اجتماع به هم پیوسته دوام آورده و به عنوان ملت به رسمیت شناخته شدهاند ،مانع از آن میشود
که بتوان در بارۀ کتابهای ایشان از «آثار» گوناگون سخن گفت .تنها اگر ضرورت و اهمیت
مرزبندیهای مضمونی و دورهبندیهای تاریخ ایران بر مبنای معناها و مفهومها و آشکار ساختن
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حقایق منفک ،اما در پیوند با هم ،در این دورهها نبود و از نظر تکنیکی نیز ممکن میشد ،تفکیک
مجلدات از هم ضرورت نمییافت.
البته این سخن بدان معنا نیست که ما در تاریخنگاری خود تا کنون فاقد آثار چند جلدی بودهایم .یا
کسانی نبودهاند که دست به دوره بندی تاریخی ایران نزده باشند .تاریخ دراز کشوری که از «سپیده
دم تاریخ جهان» حضور داشته ،حوادث بیشماری را پشت سرگذارده و دوام آورده است ،تنها
شمارِش و شرحِ سلسله مراتب مهمترین رخدادهای آن و فهرست کردن آمدن و رفتن سلسلهها و
شاهان و فرمانروایانش از یک ،دو ،سه و چندین جلد فراتر میرود .اما بیرون کشیدن معنا و مفهوم
از دل این تاریخ و نشان دادن حرکت ماهوی و سیر معناها بر بستر آن و در دورهها و دورانهای
گوناگونش ،و ارائۀ مفاهیم خاص برای تدوین آن تاریخ ،حدیث دیگریست .دورهبندی تاریخ ایران
بر مبنای مفاهیم و مضامین ،که ما با این مضامین و با الزام به اصالت و انطباق آن مفاهیم و آن
دورهبندیها با «مادۀ تاریخ ایران» ،نیز در نظریههای تاریخی دکترجواد طباطبایی آشنا شدهایم؛
هیچ سنخیت و همانندی با "تاریخنگاریهای" گذشته و حال ایرانیان و بیگانگان ندارد و از
ویژگیهای استثنایی و تازگی برخوردار است .به برداشت ما و برای جلب توجه خوانندگان به این
پیوند و انسجام درونی این آثار است که خودِ دکترطباطبایی ،با کمترین استثنا ،در معرفی هر جلد از
کتابهای خویش ،آن جلد را یا مقدمهای بر مجلدات آتی و یا حاشیهای ایضاحی بر موضوعات
اصلی می نامند .به باور ما آنجا هم که ایشان دست به ترجمۀ اثری زدهاند برای نشان دادن و
تدقیق یکی از ارکان نظری ـ تاریخی خود بوده است .برای بیان روشنتر وجود این پیوند به زبان
شیوای خودِ دکترطباطبایی رجوع کنیم که ،به عنوان نمونه ،در نخستین سطور از «درآمد» جلدِ
نخستِ «تأملی در بارۀ ایران ـ دیباچه ای بر نظریۀ انحطاط ایران» و در معرفی این اثر و پیوند آن
با آثار دیگر میگوید:
«این دفتر ،نخستین جلد از پژوهشی است که از سه دهه پیش در بارۀ تاریخ اندیشۀ سیاسی پنج
سدۀ اخیر و دورههای تجدّدخواهی در ایران آغاز کرده بودم .بخشهایی از این پژوهش مفصل از
دو دهه پیش فراهم آمده بود ـ اگر چه مجال انتشار پیدا نکرد ـ اما با پیشرفتی که در تحقیق و
نوشتن حاصل میشد ،به این نتیجه رسیدم که پژوهش در بارۀ تاریخ اندیشۀ سیاسی جدید در ایران
بدون بازگشتی به خاستگاه های آن آب در هاون کوبیدنی بیش نخواهد بود .از این رو پژوهشهایی
را که پیش از آن در بارۀ تاریخ اندیشۀ سیاسی قدیم در ایران انجام داده بودم ،از سر گرفتم و در
سه دفتر برخی از زو ایای تاریخ اندیشۀ سیاسی در ایران را بررسی کردم .در رسالۀ چهارمی نیز با
عنوان ابنخلدون و علوم اجتماعی کوشش کردم تا برخی از نتایجی را که از بررسی تاریخ اندیشه
در ایران گرفته بودم ،به مجموعۀ تمدن اسالمی تعمیم دهم .به مناسبت یادآوری میکنم که دامن
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پژوهش و تأم ل در بارۀ مباحث آن چهار دفتر را که همه پیش از این در دسترس خوانندگان قرار
گرفته است ،رها نکردهام ....کار پژوهش مجدد و بازنویسی برخی از آن دفترها بویژه زوال اندیشۀ
سیاسی در ایران آغاز شده و در آیندهای نه چندان دور باید به صورت ویراست جدیدی عرضه شود،
اما ب ه هر حال تا انتشار ویراست جدید آن دفترها باید نتایج کلی آنها را به عنوان مقدمات بحث سه
کتاب حاضر به خاطر داشت .در این جلد نخست طرحی از «نظریۀ انحطاط ایران» عرضه شده
است ،نظریهای که در واپسین فصل زوال اندیشۀ سیاسی در ایران نیز به آن اشاره شده بود».
اما به رغم این پیوستگی گسستناپذیر ،جلدهای جداگانه برخاسته از ضرورت تفکیک دورههای
مختلف تاریخی و هر دوره خاستگاه بدیهی و ناگزیر هر جلد بوده است .ضرورت این تفکیکِ مبتنی
بر دورهبندیِ ویژۀ تاریخ ایران در دستگاه نظری و تاریخی دکترطباطبایی ،در عین حال ،به خواننده
اهل دقت و طالب شناخت یاری میرساند تا با حقایق و ماهیتها و پدیدههای خاص هر دورۀ
تاریخی روبرو شده و در دستگاه مفهومیِ ویژۀ آن دورۀ موردِ بحث ،بیاندیشد و از تداخل معنایی و
مفهومی و آشفتگیها و ابهامهای خلطآمیزی که تاکنون در تاریخنگاری و به ویژه در "تفکر
تاریخی" روشنفکری سیاسی ایران متداول بوده است ،بپرهیزد .به عبارت دیگر ،دکترطباطبایی ،در
مجلدات جداگانه ،دوره های تفکیک و برجسته شده از تاریخ ایران را با مشخصات و ویژهگیهای
خاص آن طرح میکند ،و هر دوره را با ذکر فشردهای از رویدادهای تأثیرگذار ،و ارائۀ شرحی از
مناسبات قدرت ،اقدامات و اعمال شخصیتهای مؤثر در حوزۀ سیاست و نظامهای سیاسی و
فرمانروایی خاص آن ،با اتکا و استناد به متون و گزارشاتی که به آن دوره پرداخته یا از دل آنها
برآمدهاند ،میشناساند ،و بر بستر و روند این شناسایی و شناساندن ،حقایق آن روزگار را آشکارکرده
و مفاهیمی مبتنی بر این حقایق را ارائه میکند ،بدون آن که مرزهای معنایی یا حد فراگیری آن
حقایق و مفاهیم را ناروشن و مسکوت گذارد ،یا در هم آمیزد .از این طریق و با این روش ،ایشان
در درجۀ نخست فهم آن دورهها را به یاری محک آن مفاهیم که وسیلۀ سنجشی یگانه در برابر
رخدادها ،مناسبات و عملکردهای گوناگون در همان دوره ،برای خوانندگان آسان میکنند .ثانیاً راه
دستیابی به انسجام فکری و منظم اندیشیدن و داشتن دیسیپلین در عدم تداخل مفهومی و معنایی
دورههای تاریخیِ پیوسته ،اما منفک از هم ،را به خواننده میآموزند .و عالوه بر این خواننده ایرانی
را از عوالم دو روش؛ کلیگوییهای بیمعنا و بی مبنا با مفاهیمی ناخوانا در بارۀ تاریخ ایران و یا
غرق شدن در اجزاء پراکنده و گسسته که از ارائۀ تصویر سراسری در بارۀ این تاریخ دراز عاجزند،
بیرون میکشند.
بنابراین ،و از منظر توضیح فوق ،و بسته به این که خواننده کدام جلد از تاریخنگاری ویژۀ
دکترطباطبایی را در دست داشته و همراه ایشان در کدام دورۀ تاریخی ایران بسر میبرد ،همان اثر
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و همان دوره ،در نگاه خواننده از درخشش و اهمیتی استثنایی برای فهم تاریخ ایران و از دست
ندادن رشته و ربط موضوعات و معناهای حیاتبخش تاریخ این کشور ،جایگزینناپذیر مینماید .به
عبارت دیگر هر جلد از این مجموعه آثار مقدمهای بر جلد آتی و مؤخرهای برای پیش از خود بوده
و چشمپوشی از هر جلد ،به درستی ،حلقۀ مفقوده در یک سلسلۀ پیوسته مینماید.
بر بستر چنین تاریخنگاری است که ما ،در «دیباچهای بر نظریۀ انحطاط ایران» ،جلدِ نخستِ
«تأملی در بارۀ ایران» ،در کنار حقایق و عناصر برخاسته از یک دورۀ سه سدهای در تاریخ ایران،
یعنی «دورۀ گذار تاریخ ایران اسالمی» با عنصری «حسی» روبرو میشویم ،که به یاری نگاه و
عقالنیتی مشرف بر آن د وره و بر کلِ تاریخ ایران ،حضورش آشکار و به مثابه یک ماهیت تاریخی
مورد توجه قرار گرفته و وجوهات و صورتها و کیفیت های گوناگون کارکرد یا غیبت آن در
بزنگاههای تاریخی آشکار و شناسانده میشود.
ما در نوشتۀ پیشین خود حین جدا ساختن «دریافت حسی ایرانیان از تاریخ خود» از «نگاه عقالنی»
به آن «دریافت حسی» ،که در دستگاه نظری ـ تاریخی دکترجواد طباطبایی ممکن شده است ،با
آن «حس» وعدۀ مالقاتی گذاشتیم .حال به منظور وفای به عهد ،در این نوشته ،نگاه خود را بر
«جلدِ نخستِ تأملی در بارۀ ایران ـ دیباچهای بر نظریۀ انحطاط ایران» متمرکز میکنیم .زیرا به
نظر ما در این اثر است که دکترطباطبایی ابتدا ،به اشاره ،در فصل اولِ این اثر ،و سپس با شرح
مبسوط تری ،در صفحات پایانی فصل دوم آن ،به این «دریافت حسی» و معنای تاریخی آن
میپردازد ،یا به عبارت دیگر به این «حس» مقام و معنای تاریخی میبخشد.
دکترطباطبایی فصل دوم «دیباچه ای بر نظریۀ انحطاط ایران» را با طرح این پرسش و چنین آغاز
میکند:
«با توجه به آن چه در بارۀ تاریخ سیاسی ایران در دورۀ گذار ـ که به طور عمده از گزارش
تاریخنویسان ایرانی آوردیم ـ گفته شد ،میتوان این پرسش را طرح کرد که مایۀ ثبات و تداوم
قلمرو سرزمینی ایران در "دولت مستعجل" فرمانروایی سلسلههایی که بر ایرانزمین حکومت
کردند ،چه بود؟»
بر پایه و در انتهای شرحی که در فصل نخست این اثر آمده و سراسر سه قرن تاریخ ایران را ،که
به دورهای میان دو جنگ چالدران و جنگهای ایران و روس اختصاص دارد ،و به استناد متون
برجای مانده از این دوره ،آن را تصویر میکند ،گذاشتن این پرسش ،در برابر نگرندگان و ناظران
تاریخ ایران ،به همان میزان اساسی و بنیادین است که پرسش از عقبماندگی و جستجوی
ریشههای آن در این سرزمین .به باور ما این دو پرسش و ضرورت تالش برای یافتن پاسخ
ریشهای به آنها ،از دل تاریخ ایران ،اساسی ترین و بالترین دلمشغولی اهل نظر ایرانِ کنونی را
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تصویر میکند .در حالی که پرسش از عقبماندگی از چگونگی ماندگاری میپرسد ،دیگری یعنی
پرسش از ماندگاری ،چرایی ماندگار شدن را مد نظر دارد .یکی تقلیل و تنزل کیفیت فرهنگی با
ابعاد فراگیر آن را مرکز ثقل قرار داده ،و آن دیگری عینیت داشتن و عینیت یافتن دوبارۀ سرزمینی
و بقای ملی ،به عنوان یک ماهیت و فراز و فرودهای آن را با اتکا به نیروی خود ،مورد تأمل قرار
میدهد .به نظر ما هر دوی این پرسشها ،به جد بار دیگر ،ایرانی و روان ناآرام او را تسخیر
کردهاند .طرح یکی بدون دیگری راه به جایی نمیبرد .به رغم این اما ،خطاب پرسشوار ما در برابر
آنان که سخت از ایرانیان ،به دلیل سیر پایینروندۀ فرهنگی و اجتماعی و سیاسیشان ،ناامیدند این
است که :این ماهیت عینی ،یعنی ایران ،به مثابه یک سرزمین و یک جغرافیای سیاسی و مردمانی
با بود و باشی مشترک و به هم پیوسته ،اگر بارها از دل نابودی ،حضور عینی دوبارهای نمییافت و
برجای نمی ماند ،آیا اساساً پرسش از علل تقلیل و تنزل یا به قولی «انحطاط» آن مطرح میشد و
به ضمیر اهل نظر آن راه مییافت؟
لزم به تأکید نیست که تا کنون تکیۀ یک سویه تنها بر یکی از این دو پرسش ،حاصلی جز
درماندگی و عقیم ماندن نظریه ها در بررسی و تبیین تاریخ ایران نداشته و جز وصل و پینهای ناساز
از این تاریخ نبوده است .دکترطباطبایی از نادر اهل نظریست که این دو پرسش را ـ و هر یک را
در جایگاه خود ـ به موازات هم طرح میکند ،و حتا در اوج فرازهای مقطعی این تاریخ ،نطفههای
«شکست محتوم» و منطق آن شکست را مینمایاند .در این زمینه «دیباچهای بر نظریه انحطاط
ایران» که به سه قرن تاریخ فراز و فرود دوبارۀ ایران در دوران برآمد و سقوط صفویه میپردازد،
همان احساس استثنایی بودن این اثر ،که پیش از این توصیف آن رفت ،را در ذهن خواننده
برمیانگیزد.
در تصویری که در فصل نخست «دیباچهای بر نظریۀ انحطاط ایران» ترسیم شده ،و یا آنچه که در
«سقوط اصفهان» آمده ،میتوان تصور کرد که زهر هر گوشهای از حوادث و جنگهای آن دوره
که تنها شرح آشکارترین و مهمترین های آن در آن فصل آورده شده ،به نظر کافی میرسید تا به
عمر آن ماهیت ـ یعنی سرزمین و ملت ایران ـ به طور قطعی و نهایی خاتمه دهد .برآمدن دوباره
ایران و احیای سرزمینی ،هر چند تقلیل یافته و تحلیل رفته  ،و استقرار دوبارۀ نظام فرمانروایی آن،
پس از سست عنصری و بیلیاقتی برخی فرمانروایان ،یا خودکامگی* برخی دیگر ،که در انتها جز
به بیکفایتی نابودکنندهتر ،نمیانجامیده ،و از سرگذراندن جنگهای درونی و بیرونی نابودکننده ،آن
هم در بیتوجهی پاک و غفلت مطلق از مناسبات جدید نیروها در همسایگی ایران و در جهان ،و با
وجود همه اینها ،ادامۀ بقای خود و رساندن ملتی به «آستانه دوران مدرنش» ،در نظر حتا
بیانصافترین خرده گیران «ملت» ایران ،حتا در چشم آنان که زیر تلقین برخی تئوریهای غربی
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کلِ «حس» ایراندوستیشان فلج شده و از کار افتاده ،امری شگفتآورست و باید پاسخی منطقی
داشته باشد.
دکترطباطبایی پس از طرح «پرسش» از «مایۀ ثبات و تداوم قلمرو سرزمینی ایران» در آغاز فصل
دوم «دیباچه ای بر نظریۀ انحطاط ایران» تحت عنوان «طرحی از نظریۀ دولت در ایران» به دو
عامل تداومبخش حیات ایران و احیاکنندۀ «وحدت در کثرت» این سرزمین اشاره داشته و
مینویسد:
«در دورۀ اسالمی تا برآمدن صفویان ،شاه در رأس هرم قدرت سیاسی قرار داشت و سامانبخ ِ
ش
نظم و نسق اجتماعی ،اقتصادی ،و سیاسی بود ،ایرانزمین یا "ایرانِ بزرگ" کشوری با اقوام
گوناگون بود که در آن ،از دیدگاه تاریخی و سیاسی ،برابر اصول اندیشۀ ایرانشهری" ،شخص"
شاه" ،خدای بر روی زمین" ،سبب سازِ وحدتِ در عین کثرت آن اقوام بود و بدین سان شاه ،اگر نه
یگانه نهاد ،اما لجرم ،استوارترین "نهاد" این نظام سیاسی به شمار میآمد .در کنار این "نهاد" ،در
حیات اجتماعی و سیاسی ایرانزمین ،عوامل وحدتبخش دیگری نیز وجود داشت که فرهنگ
ایرانی ،در گستردهترین معنای آن ،عمدهترین آن عوامل به شمار میآمد و چنان استوار بود که
توانست تداوم تاریخی ،آیینی و فکری ایرانیان را در سدههای طولنی تضمین کند .فرهنگ ایرانی
که اندیشۀ ایرانشهری در کانون آن قرار داشت و در دورۀ اسالمی با شعر و ادب فارسی درآمیخت،
در کنار "نهادِ" شاهی دومین ستون بقای ایرانزمین به شمار میآمد و خود همچون "نهادی" عمل
میکرد که حتی در دورههای فروپاشیِ پی در پیِ "نهادِ" شاهی ـ که از ویژگیهای نظام حکومتی
ایران بود ـ راه تداوم ایرانزمین را هموار میکرد .شالودۀ ایرانزمین بر سامان آیینی و فرهنگی استوار
بود و حتی در دورههایی نظام سیاسی کشور بر پایۀ آن قوام میگرفت و مشروعیتیابی "نهادِ"
شاهی را نیز امکانپذیر میکرد».
آنچه در این سطور آمده است ،به طور فشرده اما بسیار پایهای به نکات اساسی که ،به برداشت ما،
از عناصر تشکیل دهندۀ «روحیه» و نوع کارکرد ذهنی و «فکری» ایرانی بوده است ،اشاره دارد .از
جمله اشاره به این که در تصور ذهنی ایرانیان ،سرزمین و اجتماعِ انسانها ،از همان آغاز ـ که
اندیشۀ ایرانشهری فلسفۀ آغازین ایرانست ـ با «نهاد» و نظام «فرمانروایی» و نظم و نسق همراه و
در پیوند بوده است .به عبارت دیگر اگر خود را مجاز بدانیم و این امر را با اصطالح دیگری که
امروز هم متداول و هم به شدت قابل رؤیت و لمس است ،بیان کنیم :نزد ایرانی ثبات و امنیت و
نظم و نسق که به قوام و دوام قدرتمند ایران بیانجامد ،آرمان ،و خأل قدرت سیاسی کابوسی
هراس آور است .ایرانی در ضمیر آگاه ،و چه بسا حتا ناخودآگاه خود ،خاطرۀ تاریخی مثبتی از نظام
اجتماعی خود داشته و از تکرار تجربۀ تلخِ ناامنی و از هم پاشیدگی ملی و سرزمینی همواره ،حتا به
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قیمت تحمل رذیلتها و ظلمهای بسیاری از سوی فرمانروایان ،گریخته و در صورت فرارسیدن
دورههای آشوب و ناامنی و ازهم پاشی ،و به خیال و امید استقرار دوبارۀ امنیت و ثبات به گرد کانون
قدرتی تازه دست به کار شده است.
در تجربه این ملت فرمانروایان آمده و رفتهاند ،ملت و سرزمین ایران ،به رغم از همپاشیدگیهای
مکرر و از دست رفتن بخشهایی از آن ،مانده و باید بماند و به برداشت ما ،با نگاه به عمل و
واکنش مردم ایران ،باقی خواهد ماند .برخالف درک محدود بسیاری از روشنفکران از «اندیشۀ
ایرانشهری» ،که از همان آغاز ،با طرح مجدد این اندیشه توسط دکترطباطبایی ،به عنوان یکی از
ارکان فرهنگی و نحوۀ تفکر ایرانی ،ضدیتشان با آن را پیشۀ خود ساختهاند ،این اندیشه آینهایست
که ـ اگر بتوان گفت ـ "دولتمداری" و "سیاستمداری" ذهنیت ایرانی را که از سپیده دم تاریخ
آن شکلگرفته است بازمیتاباند .و آن روشنفکران ترجمهای و مکتبی که تابِ چنین درکی از
دولتمداری ،و تعلق خاطر به نظم و نسق ،به عنوان رکنی از ارکان بقای ملت و تداوم سرزمینی
نزد ایرانیان را نداشته و با آن درافتاده و ریشه دولت را از اساس مورد حمله قرار میدهند ،عِرضِ
خود را میبرند .و درست برعکسِ چنین روشنفکریی ،دکترطباطبایی راز «دریافت ایرانیان از نظام
حکومتی» را به عنوان تضمینی در بقای ایرانزمین دریافته و آن دریافت را به عنوان شالودهای
برای تداوم ایران و حتا پایهای برای احیا و قوام نظامهای فرمانروایی و مشروعیتیابی آنها
مینامد .و در بارۀ آن مینویسد:
«دری افت ایرانیان باستان از نظام حکومتی یکی از استوارترین عناصر اندیشۀ ایرانیان است و به
رغم حوادث تاریخی پر اهمیتی که هر یک از آنها میتوانست گسستی در اندیشۀ فرمانروایی ایرانی
ایجاد کند ،تداوم پیدا کرده است ،از اینرو ،به نظر میرسد که هر گونه کوششی برای تبیین نظریۀ
دولت ،در ایران ،حتی در دورههای متأخر تاریخ این کشور ،جز با بازگشتی به خاستگاههای اندیشۀ
سیاسی ایرانشهری و واقعیت تاریخ ایران امکانپذیر نیست».
و در چنین تبیینی ،یعنی استوار بودن نظام فرمانروایی بر دریافت مردمانی از خود و انتظاراتشان از
این نظامها که ریشه در ذهنیت تاریخی شان داشته ،است ،برای نخستین بار ،در دستگاه نظری و
تاریخی دکترطباطبایی ممکن شده و تفاوت ما را نیز با بسیاری از ملتها آشکار میکند؛ که
تشکیل شان به یاری تک عناصری چون قوم و نژاد و دین و به ارادهای زورمند و عارضی وابسته و
آغاز تاریخی این تشکیلها نیز لجرم ،طبق عادتها و «دانشهای جدید» قابل رؤیت ،معین و
قابل تدوین بوده است .و برخالف آنها ،این که به قول دکترطباطبایی ،تشکیل «ملت ایران» که
شالودۀ پدیداری نظامهای فرمانرواییاش بوده است ،منطقی در تبیین دارد که باید «تیغش را در
کورۀ خالف آمدِ عادت بودن آب داد».
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نکتۀ اساسی دوم در گفتاورد فوق این است که ایرانیان از دیرباز فرهنگ و آیینی ـ به ویژه در حوزه
سیاست و آیین کشورداری ـ داشته اند که توسط فرزانگان فرهنگی این مردمان ،همچون الگوهایی
پرفضیلت ،از راه شعر و ادب در ظرف زبانی و ادبیشان جاری شده و نه تنها همچون گوهری در
دل این مردمان جای گرفته و حفظ شده است ،بلکه به صورت یک «احساس ملی» در شریان
دریافت جمعیشان جاری بوده و به نسلهای پی در پی آن انتقال یافته و به رغم همۀ حوادث،
خاصه هجوم اقوام مهاجم و گسستهای ناشی از آن ،موجب تداوم ایران بوده است .دکترطباطبایی
در فصل دوم همان اثر مینویسد:
"آنچه در تاریخ ایرانزمین شگفتانگیز می نماید ،این نکته است که اگر چه تحول نظام
«شاهنشاهی» ،بویژه در دورۀ اسالمی و با زوال اندیشۀ ایرانشهری ،در جهت برتری قومی و در
خالف جهت حفظ وحدت «ملی» بود ،اما تداوم «ملی» در تنوع قومی پایدار ماند .به نظر میآید
که با زوال تدریجی اصل نظام «شاهنشاهی» ،فرهنگ و ادب ایران به شالودۀ این پایداری «ملی»
اقوام ایرانی ،تبدیل شد....اصل در تداوم ایران ،تجدید نظام «شاهنشاهی» به عنوان نهاد حکومتی
نیست؛ ایرانزمین ،از آغاز ،قلمرویی فرهنگی بود و به طور طبیعی ،پس از هر گسستی ،بازگشت به
اندیشۀ ایرانشهری به شالودهای برای تجدید حیات تبدیل میشد .پشتوانۀ تکوین «ملیت» ایرانی
اندیشۀ ایرانشهری است و نه نظام «شاهنشاهی» ،اما واقعیت تاریخی ایران با اقوام متنوع و
ضرورت حفظ وحدت سرزمینی آن ایجاب کرده است که ایرانیان و بویژه وزیران که دورههایی
نمایندگان راستین تمدن و فرهنگ ایرانی بوده اند ،آن شیوۀ فرمانروایی را حتی به اقوام مهاجر
تحمیل کنند .تداوم ایران ،فرهنگی است و وحدت فرهنگی ایران.....پیشتر از آن ایجاد شده بود که
بتواند موضوع علوم اجتماعی جدید قرار بگیرد .از این رو تکوین «ملیت» ایرانی پیش از آغاز دوران
جدید آن امکان پذیر شد ،اما جای شگفتی است که احساس «ملی» نتوانست ،دولت ملی خود را
ایجاد کند و تنها در سدۀ اخیر توانست به دولت ملی تبدیل شود.....پدیداری که زودتر از موعد و
زمانی ظاهر شود که نمیبایست ظاهر میشد ،به این خطر تن در داده است که از نظرها پنهان
ماند .تبیین پدیدار «جدیدی» کهنه ،نیازمند دستگاهی از مفاهیم و مقولت است که بتوان مضمونِ
پدیدارِ «نوِ کهنه» را در قالب آن مقاهیم ریخت .نگارندۀ این سطور بر آن است که پیدایش هوّیت
ملّی ایرانی یکی از همین پدیدارهاست و به سبب همین وضعیت پرتعارض مورد توجه قرار نگرفته
است .وانگهی ،برابر نظریههای جدید تا زمانی که دولتی ملّی ایجاد نشده باشد ،پیدایش ملّت را
نمی توان توضیح داد ،زیرا اصل در دولت ملّی دولت است و نه ملّت«....ملت» واحد ایران ،در مکان
و زمانی تکوین پیدا کرده است که تدوین مفهومی برای آن امکانپذیر نبود ،اما امتناع تدوین
مفهوم را نباید به عدم مضمون آن فهمید" .
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البته "روشنفکری" ترجمهای و مقلد تئوری دولت ـ ملتهای جدید اروپایی به کتمان این
«مضمون» میرسد و وجود چنین حس جمعی و «احساس ملی» را درکی "ابتدایی" و متوهم
میشمارد و اگر میدانی یابد بند از زبان بی ادبی گشوده و ادب فارسی را که مکان تبلور چنان حسی
بوده است ،سبکسرانه به سٌخره میگیرد .بیتردید هستند فراوان کسانی که بسیاری از اسائه ادبها
در نوشتههای چنین "روشنفکری" به مقام شاهنامۀ فردوسی را بخاطر میآورند؛ همان قلمهای
بیلگام و سبکی که این اثر را یا سند و دفاعیۀ "ستمشاهی" و یا نٌقل مجالس «خوشباشی
شاهان» و یا وسیلۀ سرگرمی و نقالی مردمان سادۀ ساکن دشت و کوه و بیابانهای ایران توصیف
کردهاند .ما در اینجا در صدد پیگیری و بیرون افکندن کاستی فهم و سستی چنین سخنانی
نیست یم ،تنها با این یادآوری خواستیم به عنوان نمونه قیاسی کرده و گفته باشیم که برای رؤیت
عقالنی «سرشت تاریخی هویت "ملی" ایرانیان» ،نمیتوان به عقل کور چنین «روشنفکری
تاریک اندیشی» اعتنا کرد.
خوانندگان با ارجی که دکترطباطبایی در آثار خود برای شعر ،ادب و زبان فارسی قائل است و این
که آنها را حامل فرهنگ ایرانی و شالودۀ تداوم «ملی» این ملت میداند آشنا هستند .و برای آشنایی
با مقام و جایگاهی که ایشان از جمله برای شاهنامه فردوسی میشناسد ،جز خواندن آثار ایشان
راهی نمیشناسیم .اما برای ارائۀ نمونهای از روش تبیین ایشان از جایگاه این اثر بلندمرتبۀ زبان و
ادب فارسی در نگاه ایرانیان« ،حتی از پائینترین طبقات» و «حتی عوام» آنان ،به صفحات پایانی
فصل دوم «دیباچهای بر نظریه انحطاط» و به بررسیهای ایشان از گزارشات «آرتور دٌ گوبینو» از
سفرش به «ایرانِ آغازِ دورانِ ناصری» رجوع میکنیم .دکترطباطبایی از این گزارشات قولهای
نسبتاً مفصلی میآورد تا نشان دهد که در چشم این «سفرنامهنویس اروپایی» ایرانیان در برداشت و
دریافت از خود و آگاهی به تاریخ خویش ،چگونه مردمانی به نظر میآمدند .و ما ،برای مالقاتی با
«روح» خود در این اثر ،بخشهایی از آن گفتاوردها را باز میگوییم .گوبینو مینویسد:
«در ایران هرگز به کسی ،حتی از پایینترین طبقات ،برنخوردم که دستکم از خطوط کلی این
نوشته های تاریخ طولنی که با عالم آغاز و با شاه کنونی به پایان میرسند ،آگاهی نداشته باشد.
تردیدی نیست که داوری آنان در بارۀ بسیاری از واقعیتها خطاست و اعمالی را به برخی از
شخصیتهای تاریخی نسبت می دهند که از اینان سر نزده است ،چنانکه در نظر آنان چهرۀ
جمشید درخشش بیشتری دارد ،رستم پهلوانی بس بزرگ است و به گفتۀ قاطرچیان نیز همۀ
کاروانسراهای ایران را شاهعباس بزرگ بنا کرده است .من این نکته را از این حیث نقل نمیکنم
که برای دانستن روایتی درست از سلسله های ایران ،باید به عوام مراجعه کرد ،بلکه تنها میخواهم
بگویم که گذشتۀ ملت حتی برای عوام نیز از جالبترین موضوعات گفتگوست....من انجمنهای
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بسیاری را دیدهام که گویندگان و شنوندگان آن همه از عامیترین گروهها بودند .این انجمنهای
علمی ،در بن دیواری خرابه یا در گودالی ،در حالی که جمعیت روی زمین نشسته بودند ،تشکیل
می شد ،اما همگان به همان اندازه به مطالب گفته شده توجه میکردند که اگر آن انجمن در
تالری تشریفاتی برگزار میشد و شرکتکنندگان در مبلهایی که دور فرشی یشمی رنگ چیده
شده اند نشسته باشند.....در طول چهارماهی که من در بیابانی در بیست فرسخی تهران در چادری
بسر می بردم ،خدمتکاران من ،هر شب ،در چادر یکی از پیشخدمتها یا آبدارچی جمع میشدند و
در آنجا کتاب میخواندند و در بارۀ حوادث تاریخ باستان بحث میکردند .افراد بومی محل اردوگاه
از حاضران همیشگی این انجمن بودند؛ آنان که چیزی میدانستند ،در بارۀ آن سخن میگفتند و
کسانی که دانشی نداشتند ،گوش میدادند و کوشش میکردند تا چیزی یاد بگیرند .حتی سربازان
نیز از این فراغت بهرهای داشتند ....آشکار است که قومی که تا این اندازه به گذشته بها دهد ،از
اصلی حیاتبخش و نیرویی بزرگ برخوردار است».
بحث تاریخ ایران پردامنه است و پردامنهتر از آن بحث در بارۀ حس و مهریست که ایرانیان نسبت
به سرزمین و تاریخ خویش داشتهاند ،و سخن در بارۀ تاریخ پیدایش آن حس و مهر بس دراز و
روایت عقالنی و تازۀ آن ،توسط اندیشمندانی چون دکترجواد طباطبایی ،تازه آغاز شده است.
 30فروردین 1394
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*«خودکامگی» ،به عنوان نمونه ،از جمله یکی از آن مفاهیم تاریخی و کلیدی در توصیف محتوای
نظام های سیاسی ایران است که شرح تکوین و تبلور آن در دورهای مشخص و مرزبندی شده بر
بستر تاریخ ایران در آثار دکترطباطبایی آمده است .برای دریافت درستتری از مفهوم خودکامگی
شاهان ،آغاز و پیدایش تدریجی آن از طریق قلب ماهیت «قدرت مطلق در نظام شاهنشاهی ایران
باستان» ،و تداوم به صورت ماهیتی قلب شده تا نیمۀ دوم سلسلۀ قاجاران و در نهایت چگونگی
«ترک برداشتن دیوار خودکامگی» با شکلگیری مقدمات مشروطهخواهی در دو جلد پی در پی «
تأملی در بارۀ ایران» یعنی «دیباچهای بر نظریۀ انحطاط ایران» (فصل دوم ـ صفحات  139ـ
 ) 145و «مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی» (فصل دوم ـ «بساط کهنه» و «طرح نو» در اندیشۀ
سیاسی ) به تفصیل آمده است.
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رسالۀ «یک کلمه» در پرتو نخستین نظام حقوقی جدید

نزدیک به ده سال پیش ( 18ژانویه  )2003در سمیناری که بر گِردِ نقد و بررسی کتاب «دیباچهای
بر نظریۀ انحطاط» (جلد نخست تأملی در بارۀ ایران) دکترجواد طباطبایی ،به دعوت «انجمن
دوستداران اندیشه» در شهر برلین و با حضور وی برگزار شد *،دکترطباطبایی به عنوان آخرین
سخنران در برابر برخی انتقادهای حاضرین به وجوهی از دیدگاههای خود گفت:
«در مورد کلیات بحث و جهتگیری اساسی آن پاسخ من همان است که مارتین لوتر در نشستی با
حضور کارلوس پنجم امپراتور اسپانیا که برای محاکمۀ او تشکیل شده بود ،در پایان جلسه ،به
عنوان فصلالمقال موضع خود ،گفت .او که در واقع هر نوع مصالحای را با کلیسای رسمی رد
میکرد ،خطاب به امپراتور و حاضران در جلسه ،گفت من اینجا ایستادهام و جز این کاری از من
ساخته نیست.
اگرچه همان طور که اشاره کردم ،بسیاری از ایرادها و مالحظات شما را میپذیرم ،اما به هر حال
من هم میخواهم بگویم اینجا ایستادهام .معنای این حرف آن نیست که به هر قیمتی از همۀ
مطالبی که نوشتهام دفاع میکنم ،بلکه میخواهم بگویم که باید در جائی ایستاد و بر آنام که تنها
کسی میتواند از یک موضع نظری دفاع کند و بیشتر از آن ایرادی را بپذیرد که در جائی ایستاده
باشد وگرنه دفاع از موضع نظری ،جزمیت و پذیرفتن ایراد ،وا دادنی بیش نخواهد بود».
امروز با مطالعه چند اثر پایدار دیگر وی از جمله دو کتاب «مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی» و
بعد از آن «نظریهی حکومت قانون در ایران» (بخش اول و دوم از جلد دوم تأملی در بارۀ ایران) ما
نیز میتوانیم ،با اقتباس از او و سخنی که در بال از زبان لوتر در شرح حال خود گفت ،بگوئیم که
او بر پیروزی جنبش مشروطهخواهی ایستاده است .بر این نظر ایستاده است که با پیروزی انقالب
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مشروطه ـ مشروطیت به عنوان نظام حکومت قانون ـ پدیدار و استقرار نخستین نظام حقوقی جدید
ایران ممکن شد .این پیروزی و این استقرار ،ایستادن ایران در آستانه دوران جدید را برای همیشه
تثبیت کرد .و این تثبیت به باور ما چنان بر وجدان آگاه ایرانیان نقش بست که بعد از آن نیز
خودکامگان ــ چه دینی و چه غیردینی ــ با همۀ شائبههائی که تا کنون در عمل بر آن وارد
ساختهاند ،اما نتوانستهاند ،حضور خود را بالکل از پرتو وجودی این آگاهی دور داشته و لجرم تن به
تناقضی ـ ناشی از قبول وجود قانون و نهادهای آن و رأی مردم ـ دادهاند که جز دامن زدن به
تنش میان حکومت قانون و خودکامگی نبوده است؛ تنشی که در نهایت همچون خورهای در پایهها
و بر جان نظام خودکامگی ،آن را در خود ،به طور قطعی ،فرو میریزد.
برپایۀ برداشت ما از نظرات دکترجواد طباطبایی ،مشروطیت در ایران به عنوان «طرحی از حکومت
قانون» بر پایۀ فلسفه و نظام حقوقی جدید ،که تا آن زمان در ایران وجود نداشت ،و آنچه وجود
داشت جز سلطۀ نظام خودکامگی و سلطۀ احکام ناسخ و منسوخ شریعتمداران بر احوال شخصیه و
مصیبتبار مردم و بر پایه قوانین شرعی نبود ،در اصل پاسخی بود که ایرانیان مشروطهخواه در
مواجهه با بحران عظیمی که همه جنبههای حیات آن روزگار ایران را در بر گرفته و ایران را در
آستان فروپاشی دیگری قرار داده بود ،دادند؛ پاسخی برای شکستن سد خودکامگی سیاسی و
مذهبی؛ پاسخی که امکانش بدون پیدایش نطفههای آگاهی نوآیین و بدون تحول در سایر
حوزههای زندگی اجتماعی فراهم نمیشد.
شرح گستردۀ این تحولت در افکار ایرانیان و نقطههای آغازین «بسته شدن نطفۀ آگاهی نوآیین»
زیر تأثیر آشنائیهائی با فرهنگ و اندیشه مدرن و تمدن جدید جهان غرب و چگونگی تأثیر پذیری
ایرانیان و نوع برداشتهایشان از جهان نو ،در آثاری که در بال از دکترطباطبایی ذکر کردیم ،به
تفصیل وگاه جزء به جزء آمده است .و پیش از این دو کتاب ،دکترطباطبایی برای اینکه تصویر
روشن و دقیقی از چگونگی وضع ایرانیان از نظر فکری و آگاهی ملی در لحظه برخورد با غرب و
تأثیرپذیری از مظاهر تمدن و فرهنگ و نظامهای سیاسی و اجتماعی غربی ،ارائه داده باشد،
کتابهای دیگری در شرح زوال تدریجی اندیشه به طور عام و اندیشه سیاسی به طور خاص در
ایران را تدوین و به جامعه فرهنگی و سیاسی آن ارزانی کرده بود1( .ــ درآمدی فلسفی بر تاریخ
اندیشه سیاسی در ایران2 ،ــ زوال اندیشۀ سیاسی در ایران ـ گفتار در مبانی نظری انحطاط در
ایران3 ،ــ خواجه نظامالملک و 4ــ ابنخلدون و علوم اجتماعی)
کتاب «دیباچهای بر نظریۀ انحطاط» که بر «نتایج کلی» آن چهار اثر نوشته شده است ،نشان
میدهد ،ایرانیان چگونه و از چه مسیرهائی و تحت چه شرایطی به خواب غفلت طولنی و قرون
وسطائی خود فرو رفته و هنگامی که در آستانه جنبش مشروطه و در امتداد «وهن بزرگِ شکست
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از روسیه» چشم بر جهان سراپا دگرگون و نو شده غرب گشودند ،چگونه در عسرت فکری که
دکترطباطبایی آن را نتیجۀ «تصلب سنت» مینامد« ،در میدان جاذبه اندیشه و مناسبات نوین
جهان مدرن قرار گرفتند» .بحثی را که دکترطباطبایی در بارۀ تصلب سنت ـ به منزلۀ قطع پیوند
آن با حیات اجتماعی به صورتی که نتواند از درون خود و در انطباق با نیازهای جدید برخاسته از
دگرگونیهای اجتماعی پاسخی دهد ـ و در بارۀ زوال اندیشه گشود ،در همان زمان به کانون
جدالها و بیش از آن غوغاهائی بدل شد و عدهای که عسرت فکری خود را در آینۀ نظریه جدید
تاب نمیآوردند ،عجولنه به این نتیجه رسیدند که گویا دکترطباطبایی به دنبال دمیدن جانی به
اندیشه سنتی و قدرت شریعتمداران حاکم است .حال آنکه وی در پی فراهم ساختن طرحی برای
تدوین پایهای تاریخ اندیشه در ایران ،و با توجه به جایگاهی که تفکر سنتی و تداوم آن در این
تاریخ داشت ،در صدد تبیین و روشن نمودن منطق تداوم سنت توقفیافته و توجه دادن به ضرورت
نقد سنت بود ،که خود میتوانست زمینۀ پیدایش سنت فکری تازهای را به مثابه اسباب نگارش
تاریخ ایران به دست ایرانیان فراهم آورد ،که این از نظر دکترطباطبایی ،شرط لزم و بستر پیدایش
خودآگاهی ملیست.
با توجه به محوری بودن این مهم در دیدگاههای دکترطباطباییست که ما به یکی از نکتههای
کانونی اهمیت و جایگاه انتشار کتاب «جدال قدیم و جدید» ـ بخش نخست ،از نوزایش تا انقالب
فرانسه ـ به عنوان حاصل پژوهشهای وی در بارۀ سیر تحولی اندیشۀ سیاسی جدید در اروپا پی
میبریم ـ همان اندیشهای که ما ایرانیان بیدار شده از خواب غفلت و با دستانی تهی از اسباب
جدال فکری و زیر سلطۀ تداوم سنت از کارافتاده را در میدان جاذبه خود گرفت« .جدال قدیم و
جدید» که پیش از چاپ ،چشمهای از آن در رسالهای تحت عنوان «مفهوم ولیت مطلقه ،در
اندیشه سیاسی سدههای میانه» ارائه شده بود ،هنوز ناتمام است و دکترطباطبایی در پیشگفتار
همین کتاب وعدۀ آثار دیگری در ادامه آن را داده است .شاید طرحی مقدماتی از آنها ،همان
درسنامههائی باشند در باره تاریخ تحولی اندیشه نو در اروپا ،بر بستر شرح ـ وگاه ترجمۀ ـ
تفسیری برخی از مهمترین متون فلسفی و اندیشه سیاسی اندیشمندان بزرگ غرب که به تدریج به
دست عالقمندان و پیگیرندگان نظراتش میرسند .به هر صورت با مطالعۀ این آثار است که ما از
روی نمونههای جدال فکری در اروپا به صورت قابل لمسی به معنای تصلب سنت فکری ـ از
جمله «سنت قدمائی» ـ خود پی میبریم .آن آثار بیش از هرچیز تصوری واقعی ،روشن و زنده و به
هم پیوسته از تحولت فکری و فلسفی در اروپا ،از کهنه به نو ،از قدیم به جدید ،از سنت به تجدد
و برآمدن اندیشه مدرن از درون سنت پویا در اروپا ارائه میکنند .به بیانی دیگر و به قول یکی از
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پیگیران آثار و اندیشههای طباطبایی ،یعنی سیروس پرویزی در مقالهای تحت عنوان «روشنفکری
در زمانۀ عسرت»:
«اقدام طباطبایی در تدوین کتابی در تاریخ اندیشه سیاسی جدید ـ که بیشتر تاریخ اندیشه است تا
اندیشه سیاسی ـ از این حیث دارای اهمیت است که اگر توضیحات او در بارۀ سنت در اروپای
مسیحی را ندانیم ،معنای سنت در ایران ،به گونهای که طباطبایی طرحی از آن به دست میدهد،
روشن نخواهد شد».
از دیگر نتایج گران بهای آثار و بحثهای دکترطباطبایی در «جدال قدیم و جدید»« ،مفهوم
ولیت مطلقه» و همچنین درسنامهها آشنائی خوانندگان با سیر تاریخی تحول اندیشه و اندیشه
سیاسی در غرب و مراحل مختلف آن و آشنائی با سرشت جهانبینیهای متفاوت ،چهرهها و
نیروهای گوناگونی که در این سیر درگیر و بر آن مؤثر بودهاند ،میباشد .چنین آشنائی منطق پویائی
و سرشت تداوم تاریخ غرب را مینماید و مانع از آن میشود ،تا افراد با چشم بسته بر پروسۀ
تاریخی و زیر تأثیر «سحر» آن به چاه «تقلید» بیافتند .ناآشنائی و چشم برهم نهادن در برابر روند
و سیر تحول دراز و پر پیچ و خم اندیشه در غرب و خالصه کردن آنها در مکتبها و ایسمهای
رایج جز به «تقلید» از این یا آن ایسم نمیانجامد و از آن جز دشمنی یا ستایش هنر دیگری
برنمیخیزد.
شرح فوق و ذکر برخی وجوه برجستۀ آثار پژوهشی دکترطباطبایی در قیاس با توضیح کامل
رابطهی موضوعی و پیوند درونی که میان این آثار وجود دارد و همچنین انسجامی که در دیدگاهها
و نظریههای وی مشاهده میشود ،بسیار ناقص و اجمالیست .اما آن را از این جهت آوردیم که
روشن سازیم ،هر نظریه ،هر رساله ،هر مصاحبه و حتا هر عبارتی که از دکترطباطبایی ،مانند هر
اندیشمند دیگری که مجموعه دیدگاههای خود را تدوین و ارائه کرده است ،اگر در جائی نقل
میشود ،جز بر بستر آشنائی با مجموعه نظرات و جز بر بافتار به هم پیوسته دیدگاههای وی
نمیتوان مورد تعبیر و تفسیر قرار داد .با علم به این نکته و با نگاه به مجموعۀ آثار دکترطباطبایی و
به ویژه با تأکید بر دو اثر وی در باره جنبش و انقالب مشروطه در ایران است که در آغاز این
نوشته آوردیم؛ وی مهمترین دستاورد انقالب مشروطه را تشکیل مجلس قانونگذاری و تدوین
قانون اساسی میداند و از آن به عنوان گامی بنیادی در استوار شدن نخستین نظام حقوقی جدید
ایران دفاع میکند .امری که به صورت رخدادی بازگشت ناپذیر و به گفتۀ وی از طریق «تبدیل
شرع» ـ نظم سراسر بینظم قانونهای شرعی و احکام ناعادلنه ناسخ و منسوخ صادره از سوی
شریعتمداران ـ «به نظام حقوق عرفی» صورت گرفت ،واقعهای نبود که تنها در ایران اتفاق افتاده
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باشد و نمونهای در جهان غرب نداشته باشد .یا به عبارت درستتر مشروطیت ایران چیزی جز
همان طرح حکومت قانون نبود که کشورهای مدرن امروز نیز هریک به طریقی برخاسته از روند
حیات و بستر تاریخ اجتماعی خود بدان دست یافتند .دکترطباطبایی در این زمینه میگوید:
«اگر بخواهیم در یک عبارت کوتاه دستاورد این تحول را به اجمال بیان کنیم ،باید بگوییم که
تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید ،به عنوان شالودۀ حکومت قانون در ایران ،قرینۀ «عرفی
شدن» ـ که در تداول علوم اجتماعی به زبانهای اروپایی  secularisationخوانده میشود ـ
در مسیحیت بود .البته ،این تعبیر را از باب تقریب به ذهن میآوریم وگرنه کاربرد این اصطالح در
بارۀ حقوق شرع در اسالم ،که مبنای عرف را میپذیرد ،درست و دقیق نیست( ».نقل از کتاب
«نظریه حکومت قانون در ایران» ـ فصل دهم ،ص )658
در اینجا ،و توضیحاتی که در ادامه این گفتاورد در کتاب «نظریه حکومت قانون در ایران» آمده
است ،اهمیت آنچه که گفته میشود در این است که در ایران با انقالب مشروطه نظام حقوق
عرفی پدیدار شد که در چرخۀ خود به طور طبیعی در تبعیت از عرف جامعه که ذات دگرگونی را از
آن نمیتوان گرفت ،تحول مییافت .حتا اگر نظام سنت قدمائی آنچنان نفوذ و قدرتی داشت که
«از پذیرفتن مضمون حقوق شرع ،به عنوان ناحیهای مهم از نظام قدمائی» گریزی نبود ،اما آن
نظام حقوقی میبایستی با اسلوب حقوق جدید فهمیده شده و «با توجه به نظریههای حقوق جدید
ـ فلسفه حقوق ـ مورد تفسیر قرار» میگرفت ،تا از دل آن تفسیرها ،با توجه به نیازمندیهای تازه
جامعه ،تغییر قوانین کهنه یا تدوین قوانین تازه امکان یابند ،امری که اهل دیانت مشروطهخواه
بدان تن داد و در همان دستگاه فکری خود راه حلهای مهمی برای بیرون کشیدن سیاست که
پیوند ناگسستنی با حقوق دارد از زیر سلطه «دو استبداد» ارائه نمود؛ دو استبدادی که به باور آن
روز روحانیت طرفدار مشروطه ،نوع دینیاش بسیار بدتر بود .آنها برای دادن چنین نظری احتیاج
به تجربه انقالب اسالمی و حکومت ولیت مطلقه فقیه نداشتند .نظریههائی که برخی از اهل
دیانت مشروطهخواه دادند از درون سنت فکری خودشان بود ،نه برخاسته از دل نیروهای
«سکولر» که تا آن زمان هنوز سنت فکری منسجمی ارائه نکرده بودند تا سد سکندر نفوذ باور
دینی را بشکند .شرح مفصل آن نظریهها و مخالفینشان یعنی نظریه مشروعهخواهان اهل دیانت
ضد مشروطیت ،در فصلهای هفتم تا نهم «نظریۀ حکومت قانون در ایران» آمده است .این
فصلها ،اگر از سر تأمل و بیرون از پیشداوریهای سیاسیِ عجولنه و مصون از فشار بیزاری از
حکومت اسالمیِ کنونی خوانده شوند ،پرتوی بر این پرسش نیز میافکنند ،که راه درست و
ثمربخش «اصالح دینی» در ایران کدام و با چه مضمونی بوده است؟ آنچه از عهده
مشروطهخواهان در زمان تدوین قانون اساسیِ مشروطه برآمد؟ یا باورهایِ جمعی از روشنفکران
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دینی و غیردینی که به قول یکی از امروزیهایشان ،موضوع «عرفیگرائی» تا بعد از انقالب
اسالمی در دستور کارشان نبوده است! و به تبع آن نمیدانستند که سر رشتۀ عرفیگرائی کجاست
و چرا باید آن را از دست نمینهادند ،تا در گَردِ خیل براه افتادۀ سپاه «امت» گم نشوند.
به برداشت ما از دیدگاه دکترطباطبایی ،با انقالب مشروطه چنان درک و تصوری از نظام حقوقی و
مکانیسم جدید آن پدیدار شده بود که بر بنیاد آن تدوین قانون اساسی ،به عنوان مکان ظهور
فلسفۀ حکومت جدید و مناسبات قدرت و همچنین مجموعه قوانین موضوعه تازه ،از جمله
مهمترین آنها یعنی قانون مدنی ایران ،با همه کم وکاستیهایش ممکن گردید .اشاره وی به
لیحهای که قانون حمایت خانواده نام گرفت ،در همان کتاب ،در اصل نمونهای برای نشان دادن و
قابل فهم نمودن ،نوع چرخه طبیعی یک نظام حقوقی عرفی و اسلوبهای جدید اخذ قوانین نو
است ،یعنی همان مکانیسم اصالح قوانین که طبعاً با نظام حقوق شرع هیچ نسبتی و هیچ انطباقی
نداشت.
درست است که نطفۀ فکری هر دگرگونی اجتماعی و رخداد تاریخی پیش از واقعه گذاشته و تاریخ
آن بعد از واقعه نگاشته میشود ،اما انقالب مشروطه یک امر بیاهمیت و بدون تأثیرات ریشهای و
عظیم اجتماعی نبود که بتوان امروز با استناد به پارامترهائی از نظرات فرزانگان و کوشندگان آن و
یا بر پایه تفسیرهای محدود و متناقض یکی دو اصل قانون اساسی مشروطیت ،آن را بستر ساز
انقالب اسالمی جلوه داد .تاریخ این دو انقالب را نمیتوان به مثابه تداوم و یگانگی مضمونی
رخدادهای پیاپی نمایاند .تضاد میان این دو رخداد بزرگ و پراهمیت تاریخی ایران در تناقض و
تعارض سرشتی آنهاست ،یکی آب است دیگری آتش.
جنبش مشروطه خواهی ایران یک جنبش اجتماعی تجددخواهی بود و برای شناسائی نطفهها و
شناخت مبانی فکری آن در حوزههای گوناگون زندگی اجتماعی از جمله ادب و فرهنگ و تحول در
زبان فارسی ،اصالح دینی ،سطح علمخواهی متجددین و… را باید در مکتب تبریز خواند ،بر بستر
نظریههائی که برای شناخت آن نطفهها ،به عنوان مقدمه دگرگونیهای ریشهای در آن کتاب ارائه
شدهاند؛ نظیر نظریۀ ضرباهنگ کند و طولنی سنت ،گسست میان وجوه متنوع حیات اجتماعی و
فرهنگی ایران ،همزمانی امور ناهمزمان ،رخداد بحران و تخالف در ضربآهنگهای حوزههای
مختلف جامعه ،رابطۀ میان بحران و آگاهی ،بازتاب کنش و واکنش بحران و آگاهی در وجدان
جمعی و سپس نخستین اقدامات نخبگان و روشنفکران که نمایندۀ آن وجدان جمعی آن روزگار
بودند و رسالهها و نوشتههایشان که از منظر آن بحران و آن آگاهی مورد بررسی «مکتب تبریز»
قرار گرفته است .در آن کتاب باید دید که نقش برخی از چهرههای مورد عالقه امروز ما ،نظیر
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آخوندزاده ،در جایگاه خودشان به عنوان نخستین روشنفکران و پیشگامان آزادیخواهی و
تجددخواهی ایران ،مورد بررسی قرار داده شده است.
پس از شکافتن آن مبادی و مقدمات ،اما دکترطباطبایی ،به عنوان اندیشمند و پژوهشگر اندیشۀ
سیاسی و تاریخ آن ،و در بحث ما پژوهشگر اندیشه مشروطهخواهی و مشروطیت به عنوان پدیده و
رخدادی تاریخی در حوزه سیاست ،به دو رکن اساسی این حوزه یعنی حقوق و اقتصاد توجه ویژهای
دارد که درخور اهمیت تعیینکنندهشان است .بدون تحول ریشهای در نظام حقوقی و نظام
اقتصادی تحول سیاسی جز سرنگونیهای پی در پی و بیحاصل رژیمها نخواهد بود و آرزوی
آزادی و سودای حقوق فردی و شهروندی ،به جائی نخواهد رسید.
کتاب «نظریۀ حکومت قانون در ایران» و نظریههای مطرح شده در رسالههای مورد بررسی آن ،از
منظر دو رکن فوق ،به ویژه از منظر بررسی مبانی نظام و فلسفه حقوق جدید در اندیشه
مشروطهخواهی ایرانیان جایگاه ویژهای دارد .یکی از مهمترین این رسالهها «یک کلمه» است که
در فصل چهارم این کتاب به تفصیل و از منظر «تجدد حقوقی» و پدیدار شدن فکر نظام و مبانی
حقوق و اسلوب جدید تفسیر و اخذ قوانین موضوعه مورد توجه قرار گرفته است ،که از این منظر نه
از سوی روشنفکران و نه تاریخنویسان مشروطه مورد توجه نبوده است .نوشتۀ دوست ارجمندمان
آرش جودکی (جای خالی اصل حاکمیت ملت در رساله یک «کلمه») در بررسی رساله یک کلمه،
که به باور ما بیرون از بافتاری که رساله بد ان تعلق دارد صورت گرفته است ،ما را بر آن داشت تا
خالصهای از بررسی مفصل دکترطباطبایی ـ فصل چهارم کتاب نظریۀ حکومت قانون ـ را در
انتهای این نوشته ارائه نمائیم .پیش از آن اما لزم است برای توجه دقیقتر خوانندگان اضافه کنیم
که برای روشن شدن و فهم بهتر جایگاه تالشها و تأمالت نظری و اصالحگرانۀ میرزا یوسفخان
مستشارالدوله در رسالۀ یک کلمه ،که طباطبایی آن را مکانی در تکوین اندیشۀ قانونخواهی ـ به
معنای استقرار نظام قانونی بر بستر یک نظام حقوقی جدید ـ مینامد ،به نظر ما توجه به فصلهای
پیشین کتاب در بارۀ سابقه جنبش اصالحات و نتایج آنها اهمیت اساسی دارد .به عبارت دیگر
توضیحات دکترطباطبایی در بررسی خود رساله یک کلمه در فصل چهارم ،به تنهائی برای درک
جایگاه آن رساله کافی نیست ،زیرا دکترطباطبایی در این بررسی ناگز بیشتر به رد نظراتی میپردازد
که تا کنون جز سوءتفاهمهائی در بارۀ این رساله و جایگاه آن ایجاد نکردهاند.
 14آبان 1391
ــــــــــ
* ـ گزارش جامعی از این سمینار ،همراه با متن سخنرانیها در دو شمارۀ فصلنامه تالش ( 12و
 )15تحت عنوان “اثری پایدار بر تاریخ” ،در فاصلهای کوتاه ارائه گردید.
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قدردانی از استاد احسان یارشاطر
در نگاهی به کتاب «گفتگوی یارشاطر با ماندانا زندیان»
هنگامی که داریوش همایون در سخنرانی خود در مراسم بزرگداشت هشتادسالگی ،موضوع عمر و
تقسیمبندی های تازۀ آن را مورد توجه قرار داد و به اجمال به شرایط اجتماعی که نسلهای
گوناگون با نیازهای خود و در محدودۀ آن می زیند ،اشاره و بر «نقش و خویشکاری» نسل خویش
در انتقال تجربهها اعم از درس و دستاورد ،به نسلهای آینده تکیه نمود ،در نگاهی ژرفتر موضوع
توسعه و «انباشتن دارایی های مادی و فرهنگی جامعه» و «اولویت دادن به انباشت ملی» را در نظر
داشت؛ انباشتی که در طول تاریخ دراز و سراسر گسست ایران بارها و بارها همچون رشتههای
بافته شده «در تاراج و کشتار و ویرانیهای پردامنه پنبه شده» و از دست رفته است؛ از دست رفتنی
ک ه اگر «ضعف سیاسی مزمن جامعۀ ایرانی» ،به معنای «کمدانشی عمومی»« ،پایین بودن هوش
عاطفی»« ،فرصتطلبیهای کوتهبینانه»« ،انحراف از اولویتها» و در نهایت بیاعتنایی به
دستاوردها نبود ،چنین سنگین نمیافتاد.
وجهی از این گسست تاریخی ،گسست میان نسلهاست که داریوش همایون در سخنان خویش،
در آن شب ،بدان نیز نظر داشت .وی بارها در نوشتههای خود به تقسیم نسلها از انقالب مشروطه
بدین سو و به شرایط گوناگون اجتماعی هر یک از آنها و به روحیات طبقۀ سیاسی و سرآمدان
فکری و فرهنگی هر نسل ،و همچنین به گسست میان آرمانها و الویتهای نسل
مشروطهخواهان و نسلهای پس از آن ،پرداخته است .بدیهیست بدون رابطه و پیوند میان
نسلها ،انتقال دارایی های مادی و فرهنگی و انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر میسر نمیگردد.
انتقال تجربه به رابطهای دو سویه نیاز دارد .اگر تجربهها ،اعم از درسها و دستاوردها ،در انتقال به
نسلهای آینده به درهای بسته اصابت کنند ،گویی اصالً وجود نداشتهاند تا در آموختن یا افزودن
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بکار آیند و به همان نسبت پراکندگی و عدم گردآوری و به طبع ناگفته گذاردن تجربهها و به
محک نکشیدن آنها نیز از همان مقولۀ انگار نه انگارِ وجودی آنهاست.
البته تشخیص این که در تجربه ها چه چیز درس است و کدام دستاورد ،برای هیچ نسلی ساده و از
پیش آماده نیست ،عالوه براین همۀ آینده را نیز آگاهی به گذشته تعیین نمیکند و همچنین «سیر
گذشته را نمیتوان به دگرگونیهای آینده تعمیم داد ».هر نسلی ،در شرایط تازه ،تجربههای خود را
خواهد داشت و احتمال اشتباه در آنها نیز کم نیست .اما چشم و گوش بستنِ آمدگان بر آنچه وقوع
یافته و رفته است ،این خطر را دارد که هر نسلی عالوه بر اشتباهات خود ،اشتباهات پیشینیان را نیز
تکرار کند ،یا محکوم به آغاز دو باره از نقطۀ صفر باشد ،که خود به منزلۀ تکرار و نوعی درجازدن
است.
بیتوجهی به گذشته ،به تجربه و تاریخ به خوابگردیهای پرغفلت و بیاعتناییهای پرنخوت
می ماند؛ حال آدمی را دارد که اصالً هشیار نیست و نمیداند کدام عناصر و عوامل بر کنش و
واکنشهای وی تأثیر گذارند و چه نتایجی دنبال خواهند داشت؛ همچنان که در دهههای انقالب
اسالمی از سوی بخش بزرگتر روشنفکری آن نسلها رخ داد ،که در عاقبتِ اِعراض نخوتآمیز
خویش در شناخت گذشته ،جز بیدار شدن بر بستر نابسامانترین و تهیترین نظمهای فرهنگی و
سیاسی برآمده از قعر این گذشته و بیربطترین افکار با موقعیت امروز و تاریخ ایران سرنوشتی
نیافت.
از دل تجربۀ سهمگین انقالب اسالمی و زیستن در شرایط سخت و محدودیتهای آن ،نسل و
نیروی تازهای پا به حیات ایران گذاشته است که رویکرد تاریخی و تالش برای شناخت گذشته و
کنجکاوی در بارۀ سراسر تاریخ ایران از شاخصترین گرایشات فرهنگی اوست .از این نظر بیتردید
نسل پس از انقالب اسالمی بیشترین پیوند و نزدیکترین رابطه را با پایهگذاران جنبش مشروطه و
پدران آن انقالب و نسل بالفصل آن برقرار نموده که از مهمترین موضوعات و دلمشغولیهایشان
شناخت تاریخ و فرهنگ ایران بود .به عبارت دیگر فضای میان نسلهای امروز ایران و
مشروطهخواهان را ،باید گفت ،خالیی از بی اعتنایی به سراسر تاریخ ایران و خاصه پشت کردن به
چهره ها و دستاوردهای گذشته پر کرده بود که انتقال مستقیم هر تجربه و تداوم تالشهای صورت
گرفته برای ساختن ایران نو را ناممکن مینمود .آن خأل امروز رفته رفته برطرف و درها به کوشایی
نسلهای جوانتر یک به یک گشوده میشوند .کوشایی در تشخیص و شناخت درسها و
دستاوردها ،تأمل بر حاصل تالشهای اجتماعی نسلهای پیشین و امروز ،اصلی پذیرفته شده
است .در هر سو موج همت و خدمت در گردآوری و تجدید انتشار آثار گذشتگانِ دور و نزدیک و
گرایش به بازخوانی و سنجش دوبارۀ آنها اوجی امیدبخش یافته است .از جمله جمعآوری خاطرات
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معاصران و همروزگاران و انتشار آنها ،پیش از آن که به نیستی سپرده شوند .رشد
زندگینامهنویسی ،هر چند که هنوز در ابتدای راه آن هستیم ،امیدبخش شده است .جوانترها
میخواهند بدانند و می پرسند و سالخوردگان به رسم «خویشکاری» پاسخ میدهند .امیدوارکنندهتر
آن که نسل جوانتر در تالش خویش ،از شتاب و قدر قدرتی زمان نیز ،هرجا که ممکن شده ،پیشی
گرفته است؛ پیش از آن که لیههای پر گرد و غبار گذر زمان ،بار دیگر ،میان تجربه و آگاهی
فاصله انداخته و فرصت قدرشناسی نیز از نمایندگان و بانیان گردآوری اسناد و منابع شناخت ایران
و سپاس از آنان که امکان و مقدمات انباشتن آگاهی ملی از مسیر این شناخت را فراهم آوردهاند،
به کمال از دست برود.
انتشار کتاب «احسان یار شاطر در گفتگو با ماندانا زندیان» را میتوان نمونهای در میان این
نشانه های امیدبخش دید و سپاسگزار بود که او داوطلب گردید تا با همت و تالش بسیار خود،
برای انتشار این کتاب ،پیام قدرشناسی بسیاری از ایرانیان را در برابر خدمات بزرگ استاد یارشاطر
به فرهنگ ایران ،در فرصت باقی مانده ،به وی برساند.
مقارن با  95سالگی استاد احسان یارشاطر کتابِ «احسان یارشاطر در گفتگو با ماندانا زندیان»
منتشر گردید؛ مجموعهای که در بخش نخست شامل گفتگوییست در بارۀ زندگانی و خاطرات
یارشاطر و دربخش دیگر حاوی متن برخی سخنرانیها ،مصاحبهها و مقالت ایشان .کتاب اثریست
به ثمر رسیده پس از ماه ها استواری و پیگیری آمیخته به مهر و احترامی سرشار در برابر شخص و
شخصیت استاد و محل گردآوری و ارائۀ نمایهای فشرده از دستاوردهای برآمده از زندگانی
یارشاطر ،که نه تنها در نگاه به طول سراسر کار و تالش بیآه و منت آن بلکه به عمقِ پر معنایش
جز به تحسین و سپاس لب به سخن نمیتوان گشود .تنها نمایۀ هشت ـ نه صفحهای نخست
کتاب تحت عنوان «سالشمار زندگی احسان یارشاطر» حاوی نام و تاریخ تأسیس سازمانها و
نهادهای بسیاریست که به کوشش و پشتکاری سخت استاد یارشاطر پایهگذاری و بانی خدمات
گر انقدر به فرهنگ و تاریخ ایران شده است .شرح مضامین و آثار برآمده از تحقیقات تاریخی و
فرهنگی پژوهشگران غربی و ایرانی در بارۀ ایران که ،بازهم به همت و مدیریت با فراست استاد،
در این نامها و نهادها ریخته و در آنها گردآمدهاند ،از زبان استاد و به نیروی حافظهای ستودنی ،به
تدریج طی گفتگو ،ارائه شده است و خواننده ای را که از پیوند میان اطالعات ،علم و آگاهی ،درکی
و بر رابطۀ الزامی میان گردآوری و حفظ منظم و متمرکز اسناد و منابع برای حصول علم و آگاهی،
معرفتی یافته است ،در برابر این همه تالش مستمر به خضوع و احترام وامیدارد .و در خاتمه برای
وی ،آن گفتگو ،معنایی فراتر از زندگی نامه یا یادآوری خاطرات انسانی فرهیخته ،ادیبی بادانش و
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فرد ایرانی با حس مسئولتی قوی و با مهری بیکران به زبان فارسی و افتخارات فرهنگی برآمده از
این زبان و در خدمت آن مییابد.
با استاد یارشاطر و به همراه خاطرهگوییهای وی ،ما با نامها و چهرهها وشخصیتهای برجسته
ادب و فرهنگ و تاریخ معاصر ایران ،از همروزگاران تا نسلهایی پیش از وی ،روبرو میشویم که
در یک برداشت کلی ،تصویر مشترک آنان ،در این اثر به روشنی و به صورت اغماضناپذیری،
رنگ گرفته از مهر سرشار به ایران و هدف خدمت از دل و جان به فرهنگ و زبان این سرزمین
تاریخی بوده است؛ به مصداق همان سخن معروف که همۀ دلمشغولیها و اهداف آن نسلها
«گردونههایی» بود که تنها بر «محور ایران» میگردید.
و اما در برداشت کلی دیگری ،شاید بتوان آن نامها و چهرهها را از نظر نتایج عملی کارهای
علمی ،تحقیقی و فرهنگیشان در دو گروه جای داد؛ که به تقریب ،در ترتیبِ زمانی ،در پیوستگیِ
کار و در تداوم بدون گسستِ فعالیت اجتماعی و فرهنگی در پی یکدیگر آمدهاند .نخست نسلی که
در آغاز حیات ایران نو گوش و چشمش به روی سخنانی باز شد که «اهل فرنگ» در بارۀ ایران و
تاریخ و قدمتِ فرهنگی ،فکری و زبانی این سرزمین ،البته در یک درهمآمیختگی با تمدن اسالمی،
می گفتند .این گروه از دانشمندان و پژوهشگران ایرانی ،با آموختن و به پیروی از روشهای غربی،
در گردآوری این گفتهها و استنادات و اسناد آنها همت وال گذاشت .و سپس گروه دیگری که به
دنبال آمد و عالوه بر ادامۀ همت پیشینیان خویش ،همراه با فروتنی و احترام سرشار در برابر آنان،
و در تالشی وصف ناپذیر در همان مسیر کوشید تا همۀ آنچه که گردآمده بود و آنچه که در دست
پژوهش بود ،آن آثاری را که به آشنایی و فهم ما از خودمان یاری دهنده بود ،در داخل کشور و در
پیوند تنگاتنگ با نهادهای بین المللی و محافل علمی غرب سازمان دهد و نهادینه سازد .نگاه به
همان نمایۀ هشت ـ نه صفحهایی آغاز کتاب «یارشاطر در گفتگو با ماندانا زندیان» جای برجستۀ
کوششهای استاد در این نسل نمایان میشود .امتیاز دیگری که به نام این نسل و گروه دوم
می توان نوشت ،آغاز تالشی بود ،برای وارد کردن خطِ تمیز و مرز تفکیک فرهنگی و تمدنی که
میان ایرانِ به قول معروف «درون جهانِ اسالم» و در عین حال «بیرون» از این جهان ،وجود
داشت .البته این مرز و خط تفکیک ،در دورۀ بعدی خود ،که همین حال ماست ،توسط فرزانگان
بزرگ تاریخ ایران ،در قالب نظریههای تاریخی جدیدتر ،وجودی پر تابش و حضوری پرپیمان و
هیأتی انکارناپذیر یافته است.
شاید اهل نظرِ تاریخ و تمدن ،که همۀ عمر و دانش خود را وقف ارائۀ تصویری سراسری از تاریخ
تمدنها میکنند و در پیوند میان «بود» و «هستِ» جامعهها و در چگونگی این پیوندها برهان
می آورند ،خود هیچ قصد و غایتی بر نشان دادن راههایی نداشته باشند که از مسیر این نظریههای
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تاریخی ،در برابر نسلهای همروزگار و آیندگان خویش میگشایند .ما نیز کم نشنیدهایم که اهل
نظر الزاماً سی استگر یا مصلح اجتماعی نیست .البته در ایران رسم و روال غالب نیز بر این بوده است
که بیشتر اهل نظر بر عدم مداخلۀ خود در «سیاست» تأکید دائمی داشتهاند .به رغم این ،خواسته یا
ناخواسته ،نظریهها ،از جمله نظریههای تاریخی ،تأثیر خود را بر رفتار و تصمیم نسلها و سرآمدان
و فعالین آنان در حوزه های مختلف حیات اجتماعی خواهد داشت .اگر غیر از این بود بحث «تأثیر
نظر بر عمل» محلی از اِعراب نمی یافت .از این دیدگاه نیز برخی سخنان در کتاب «احسان
یارشاطر در گفتگو با ماندانا زندیان» که نظرگاه و موضع کلی استاد ،در قبال سرنوشت تاریخی
ایران و فرهنگ و تمدن این سرزمین ،را آشکار میکند ،شایستۀ توجه و تأمل است .اما پیش از
طرح تأمالتی پرسشگرانه بر قضاوت استاد یارشاطر در این باب لزم به یادآوریست که احسان
یارشاطر در میان همنسالنِ همنوع و هماندیش خویش ـ پیش از انقالب اسالمی ـ از جملۀ نادر
کسانی ست که نگاهش به تاریخ و تمدن ایران از دریچۀ «نظریۀ جامعی» بوده است ،از دریچۀ
«نظریۀ ادواری ابنخلدونی».
«مقدمۀ ابنخلدون» با ترجمۀ محمد پروین گنابادی ،که در تقدیر این مترجم و ترجمۀ فارسی وی
از «مقدمۀ» آن اندیشمند اسالمی ـ تونسی ،دکتر جواد طباطبایی ،در زیر نویس اثر خویش
«ابن خلدون و علوم اجتماعی» سخن گفته است ،پیش از آن که در سال  ،1361بار دیگر ،زیر نام
«انتشارات علمی و فرهنگی» تجدید چاپ شود ،به همت «بنگاه ترجمه و نشر» منتشر گردیده بود.
یارشاطر مؤسس و مدیر «بنگاه ترجمه و نشر» آن اثر را از کارهای بسیار مهم قلمداد میکند .وی
در بخشی از پاسخ های خود در آن گفتگو در بارۀ برخی کارهای آن مؤسسه از جمله «مقدمۀ
ابنخلدون» میگوید:
«ترجمۀ کتابهای مهم ایرانشناسان اروپایی ،آمریکایی ،روس و عرب ،دربرگیرندۀ آثار پژوهشی،
سفرنامهها ،تاریخ ایران و هر اثر مهمی که ب ه زبان فارسی در بارۀ ایران و ایرانیان نوشته شده بود و
نیز تألیف بعضی داستانهای ایران باستان و داستانهای شاهنامه ،به شکل گرفتن مجموعۀ
ایرانشناسی با شصتوهشت عنوان کتاب انجامید ،که از کارهای بسیار مهم بنگاه ترجمه است.
مهمترین اثر این مجموعه مقدمۀ ابنخلد ون ،با ترجمۀ محمد پروین گنابادی و مقابلۀ عباس
زریابخویی و محمد فرزان است».
و به نظر میآید که براستی «مقدمۀ ابن خلدون» برای ما ایرانیان اثری بسیار مهم و در عین حال
حاوی نظریهای بس اثرگذار بوده است ،تا آنجا که رنگ و بوی تأثیر و نفوذ نظریۀ تاریخی وی را
بر برخی اندیشمندان صاحب نام میهنمان و در نوشتههای هموطنان اهل پژوهشهای تاریخ ایران،
در دوران جدید ایران ،نمیتوان احساس نکرد و نادیده گرفت .اما احسان یارشاطر از نادر
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افرادیست که اشارهای صریح به اخذ موضع نظری خویش از ابنخلدون در بارۀ تاریخ و تمدن و
«انحطا ط تاریخی» ایران کهن دارد ،چنان که در طی گفتگوی در این کتاب و در گفتگوهای پیش
از این و یا در مقالت دیگری ،بر این نظریه و بر نتیجهگیریهای خود از آن تأکید مکرر میکند؛ و
به نوعی تا امروز ،یعنی در  95سالگی ،بر این باور مانده است ،بر این نظر که گویا؛ «اجل مقدّر
تمدن ها مانند مردمان است که روزی به دنیا آمده و فرتوت شده و روزی میمیرند .هر که زودتر
بدنیا آمده زودتر هم میمیرد ».و ایران سرزمین کهنسالیست که قوای جوانیاش از دست رفته
فرتوت شده است .نتیجۀ نهایی آن که استاد یارشاطر به تبع ابنخلدون ،به زبان دکتر طباطبایی:
«کهنسالی را عامل انحطاط و زوال» می داند .نتیجۀ قابل تأمل دیگری که از این نظر میتوان
گرفت این که استاد در قبال سرنوشت ایران از «ما» رفع مسئولیت میکند؛ چه آنچه محتوم است،
چارهپذیر نیست تا در آن «راه» و «چاه» معنا و مصداقی داشته باشد!
برای فهم درست تر گفتار و برای رعایت استناد به اصل ،ما خوانندگان عالقمند را به مطالعۀ مقالۀ
یارشاطر ـ «در جستجوی راز بقا :مسئله رستاخیز فرهنگی خراسان» ـ رجوع میدهیم و همچنین
برای آگاهی از نقدی که دکتر جواد طباطبایی در این زمینه به دیدگاههای احسان یارشاطر وارد
ساخته و پرسش هایی که در این باب مطرح کرده است ،آنان را به خواندن کتاب ایشان یعنی
«تأملی در بارۀ ایران ـ جلد نخست :دیباچهای بر نظریۀ انحطاط ایران» و فصل انتهایی آن (صص
 500تا  511ـ چاپ اول  )1395ترغیب میکنیم ،خاصه به مسئلۀ محوری توجه میدهیم که در
نقد بر یارشاطر از سوی دکتر طباطبایی و بر مبنای دیدگاه وی بر نامحتوم بودن آیندۀ تمدنها
استوار است و هستۀ اصلی آن برای ما ایرانیان ،در هر رده ،بسیار پر اهمیت و پذیرش آن بسیار
پردامنه و پر مسئولیت خواهد بود .از نظر دکتر طباطبایی هیچ سرنوشت محتوم و مقدّری وجود
ندارد .در لحظههای تاریخی ،این مردمان و گزینشهای آنهاست که یا «راه شاهی» را به سوی
آینده میگشایند و یا «کوره راه» را .به گفتۀ ایشان «انتخاب سراشیب هبوط در تاریخ
ایران ناگزیر نبود».
البته جای آن نوشتۀ مهم استاد ،به نظر ما ،در میان مقالت برگزیده ایشان برای درج در کتاب
«یارشاطر در گفتگو با ماندانا زندیان» خالیست .خواندن آن رساله از یکسو و همزمان مشاهدۀ
نزدیک به هشت دهه تالش و عمل در خدمت به یک فرهنگ و به یک کشور از سوی دیگر،
ل تصور ملموستری از این پرسش ما را بدست میداد که اگر «کهنسالی» ایران «عامل
احتما ً
انحطاط و زوال» آن بوده است ،پس عمل استاد و بسیاری از اهل فرهنگ و ادب و تاریخ ایران و
آن همه تالش برای گردآوری و ضبط و ربط آن همه اسناد و نشانههای مفاخر فرهنگی و جمع
کردن ،مشوق شدن و به کارگماردن این سپاه پژوهشگری برای چه بوده است؟ و آن زندگی
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گرانقدر را از چه مقوله ای باید به حساب آورد؟ آیا «کفر نعمت» یا جسارت نیست که عمر استاد را
تنها در جرگۀ خدمت به علم باستانشاسی و عتیقهشناسی بدانیم و پیکر کهنسال فرهنگی ایران را
مومیایی نموده و در موزهها به نمایش بگذار یم؟ در اینجا البته قصد گستاخی و اسائۀ ادب نه در
برابر استاد است و نه در قبال شاخه ای از علوم یا امور فرهنگی و کم گرفتن اهمیت آنها ،اما ما فکر
نمیکنیم ،برخالف توصیۀ استاد ،گریز از واقعیت ایران و اقامت گزینی در «وطن معنوی» و با حفظ
و به نمایش گذاشتن یک گذشتۀ «پرشکوه» که تا ابد هم به حق موجب سربلندیست ،روح
پرخلجان ملتی که سرنوشتش به انحطاط کشیده و به چنین سقوطی گرفتار آمده ،آرام گیرد .دل
پراندوه استاد و حسرت از دست دادن وطن خاکی «باستانی» و «با شکوه» در آینۀ عبارتهایی ،که
به راستی دلشکنند کامالً هویداست ،و خواننده واقعبین را نمیپاید که در حسرت و رنج با وی
همدل نشود .اما اگر همه چیز چنین طبیعی و محتوم بوده است ،پس این همه حسرت و اندوه چرا؟
از طرف دیگر ،اگر رفتار زشت و ناشایستی که پس از انقالب اسالمی در قبال اهل فرهنگ و
دانش ایران در پیش گرفته شد؛ نظیر خانهنشین کردن ناتل خانلری .…،و بسیار چهرههای علم و
ادب دیگر ،یا اگر نوشتن عبارت «به زبالهدانی تاریخ پیوست» پشت دهمین جلد «دانشنامۀ
اسالمی» که تهیه و انتشار آن از  1975توسط «بنگاه ترجمه و نشر» آغاز و پس از انقالب به آن
پایان داده شد ،اگر این همه محتوم بوده است و اصالً برآمدن نظام اسالمی با رفتار ضد علمی و
ضد فرهنگی خود نمادی از انحطاط «طبیعی» ایرانست ،پس این عبارت از زبان استاد که:
«نمی شود نشست و تماشا کرد که هر حکومتی هر چه میخواهد با چنین وطنی بکند» چه معنایی
میتواند داشته باشد؟ مگر نه این که میان نظر و عمل باید پیوند منطقی منسجم حاکم و قابل
رؤیت و قابل توضیح باشد؟ حداقل ما فکر میکنیم نسلهای تازۀ ایران بر این بستر یعنی پرسش
از منطق عمل و ریشهیابی فکری آن پروردهاند.
و اما سخن آخر ما با استاد ارجمند :ایران ـ سرزمین «خاکی» ما ـ همامروز مأوای نزدیک به 80
میلیون انسان است و هنوز بالقوه  ،تا چشم کار میکند و ما بدان امیدواریم ،میتواند موطن و مکان
بودوباش میلیاردها انسان و نسلهای بیشمار در راه باشد .برای آمدگان و آیندگان و برای نسلهای
در راه بیتردید نظرات گذشتگان محترم است و دستاوردها و خدماتشان اگر به درستی شناخته و
فهمیده شوند به انباشت ملی خواهند افزود ،تجربهها ،در صورت خوردن محک درست و درجایگاه
خود میتوانند مانع خیلی گمراهیها و فالکت ها باشند ،اما به رغم همۀ اینها آینده پرسشیست
همیشه گشوده در ذهن آدمی؛ هیچ پیشگویی از عهدۀ پاسخ بدآن برنیامده است .نه «تقدیر
تاریخی» وجود دارد و «نه تعمیم سیر گذشته به دگرگونیهای آینده» درست است .آیندهای که
پیش خواهد آمد ،چه ما باشیم و چه نه ،حاصل ،آن رفتار و تصمیمیست که امروز برمیگزینیم .هر
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رازی وجود داشته باشد در همین نقطۀ کنونیست .گشودن سِر آن زیر تأثیر میزان روشنی ،درجه
آگاهی و میزان مسئولیتیست که نسبت به رفتارها و تصمیمهایمان وجود دارد .در تالش برای بال
بردن مرتبۀ آگاهی و تقویت حس مسئولیت در قبال مردم و میهن ،ما الگوهای انسانی کم
نداشتهایم .استاد احسان یارشاطر برای یادگیری و هدایت یک زندگانی اثرگذار و سرشار از حس
مسئولیت ،الگوی ارزشمندیست که در برابر وی سر تقدیر و سپاس نمیتوان فرود نیاورد.
 9مرداد 1395
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قدردانی از:
مهشید امیرشاهی
همه آنچه بود ،آمیخته به مهر ایران بود!
سالها پیش هنگامی که خبر درگذشت مولود خانلری را بدور از میهنش شنیدم غمی سنگین و
درهم شکننده اشکهای بیاختیارم را روان ساخت .سوگوارئی سراسر حسرت و تأسف ،نه تنها
برای از دست رفتن چهره و شخصیتی دیگر از کشورمان ،بلکه به حسرت و سوگ سنگین
درگذشتی دیگر از کسانی به دور از سرزمینی که زادگاه آنان بود و بدان سخت عشق میورزیدند.
زندگیهایی که تا پایان سرشار از عشق به میهن بود ،اما آن سرزمین آنقدر به آنان وفادار نبود تا به
مهر پس گیردشان و در سینۀ خود جای دهد .و بیش از آن در استیصال بیپاسخی این پرسش که
آیا ارج و قدر فرزندان خود را میشناسد؟ آیا میداند دختران آن سرزمینی که این چنین امروز سر به
شورش برداشتهاند ،میراث گردنفرازی چه کسانی را به دوش میکشند؟ آیا با نام پیشگامان آنان
آشناست؟ با نام و زندگی زنانی که از بیش از سدهای پیش حیات و هستیشان و راه و روش
زندگیشان خاری در پهلوی جامعهای خفته بود؟ زنانی که بود و باش و کرد و کارشان ،هر جا که
بودند و هر چه میکردند عطر بیداری میافشاند؟ زنانی را که نه به دیروز بلکه امروز و آینده ایران
تعلق داشتند؟
شگفتا که انسان در غلبه شادی و غم هر دو میگرید .پس از هفت سال انتظار ،با آمدن آخرین جلد
از رمان چهار جلدی «مادران و دختران» مهشید امیرشاهی ،آن حلقه نیمه باز بسته شد و انتظار
من ،و بیتردید بسیاری از عالقمندان دیگر ،همراه با احساسی سرشار از شوق و شور و غرور و
سرفرازی از خدمت بزرگ و ماندگار دیگری به فرهنگ آن آب و خاک ،پایان یافت.
آن سه پارۀ نخست و قبل از آنها آثار دیگر مهشید امیرشاهی از جمله دو جلد رمان «در حضر» و
«در سفر» و داستانهای کوتاه وی توقع را بسیار بال برده بود ،بدون آنکه معلوم باشد انتظار و
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توقع چه چیز و در کدام میدانی که وجوه مختلف آفریدههای هنری و ادبی در آنها مورد سنجش
قرار میگیرند و آثار مهشید امیرشاهی تا کنون از آن پیروز بدر نیامده باشد؟
در وصف چیرگی و بالدستی نویسنده در زمینههای گوناگون ،اهل فن ،اهل قلم و «چشمان
فرهنگآموخته و فرهنگ آزموده» بارها نوشته و گفتهاند« :تسلط نویسنده بر ساختمان داستان»،
«بهترین نویسنده رمان روزگاری ـ روزگار به معنای گذر زمان بر انسانها و در انسانهای معین ـ
...رمان سترگی که گذر یک سده دگرگونیها را همچون جامعهشناس و تاریخ نگاری همراه با دید
اخالقی و طبع هنرمندانه ادبی هر دو سختگیر »...به قلم کشیده است .در بارۀ توانائی وی در
نمایاندن واقعیتها با «نگاهی شکافنده ،با دوربینی که پرتوی همچون لیزر تا ژرفای موقعیتی
میاندازد و حقیقتش را باز میگوید» ،در وصف خدمت او به زبان فارسی که «اهمیت آن در
آفریدههای هنری نویسنده ...به حدی است که میتوان زبان را نه فقط وسیله بلکه حتا موضوع آثار
او محسوب کرد ،»...زبانی که او «حساسیت و توانائی ادبی خویش را صرف بازسازی آن کرده و
حوزۀ زبان و ادب فارسی را غنی ساخته» ،در بارۀ طنز او که همچون «کلید گشودن واقعیت» است
و آشکار کردن «چیزی بیش از آنچه که هر روز مینماید »...وسیله هشدار «گاه گزنده وگاه توأم با
لطف اما مداماً در کار است »...تا بفهماند «که این واقعیت سخت و سنگین و انبوهی که در اطراف
خود میبیند انعطاف ناپذیر نشمرد ».طنزی که نادر نیست لحظههائی که «شیرینی خنده و تلخی
اشک» باهم و همزمان از راه میرسند .در بارهی بازتاب شخصیت خودِ نویسنده در آثارش ،به
عنوان «یکی از بهترین و برجستهترین نمایندگان چهار دهه (و امروز نزدیک به پنج دهه) گذشته
دگرگونی جامعه ماست؛ دگرگونی نه به معنی هر لحظه به رنگی آمدن بلکه پابرجائی بر ارزشهای
جهانروا و گشاده بودن بر بهترینها .از دهه چهل که به نوشتن داستانهای کوتاه آغاز کرد تا کنون
که در چکاد (قله) رمان فارسی جا گرفته است ،پیشرفت را در عین استواری ،بیهیچ کژ و مژ شدن،
بیغافل ماندن از ندای هنر و دل سپردن به نغمه فریبنده «سیرون»های مد روز ،بیقناعت به
دستاوردها به نمایش میگذارد ...بییکپارچگی اخالقی در هنر به جائی نمیتوان رسید ...برجستگی
جای خانم امیرشاهی از آن یکپارچگی هنرمندانه برخاسته است»...
و خوانندگانی چون من که از طریق آثار مهشید امیرشاهی با وی آشنا و ستایشگر او شدهاند،
جرعههای گوارای همه این اوصاف را در آن آفریدههای هنری یافته و از سرچشمه نوشیدهاند ،و
همۀ اینها پیش از آمدن «حدیث نفس مهراولیا» .پس در انتظار چه هنر نمائی دیگری؟
زیبائی و شیوائی نثر همانست ،همانقدر روان همچون نهری زلل که از میان گلستانی انباشته از
واژهها ،و عبارتهای رنگانگ فارسی ،ضرب و مثلها و سخنان نیشدار با بار خنده جاریست و در
عبور و طی مسیر ،تصویری هماهنگ و دلنشین در خود بازمیتاباند ،گاه شادیآور و زمانی با
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انبوهی از غم بر دل خواننده و گاه چشمان نظارهگر را که خیره در تصویر زیبا و جاری و بدنبال
لحظههای داستان روان است در مواجهه با واژهای ،همچون گل و گیاهی ناآشنا در گلستانی که
میداند از آن او نیز هست ،به شگفتی و بعضاً شرمساری میاندازد .نغمۀ دلنواز وصف لحظهها،
موقعیتها و احساسها هر یک در جای خود و در متن داستان با کالمی که به شعر نزدیک
میشود ،خواننده را در این اثر نیز همچنان در سحر خود میگیرد.
ستیزش با عجوزههای قدرت و سنت و عرف و عادت و تابوشکنیهایش به فراخور زمان ،اما
توقفناپذیر پیش رفته است .شخصیتهای داستان انسانهای زمانهی خویشند ،ولی در میان آنان
کسانی هستند که در رفتار و گفتار خود خالف «عادتند» .نگاهی تیز و تند و گاه تا سرحد تلخی
بیاعتمادی محض به جریان «عادی» روزگار دارند .به هیچ مصلحت و مالحظهای نیز زبان در
نیام نگه نمیدارند .هرگز از جریان عمومی پیروی نکرده و نمیکنند نه در صد سال پیش که بر
بستر آن نخستین جلد مادران و دختران ـ عروسی عباسخان ـ نگاشته شده است ،و نه در سی
سال پیش و نه امروز .نویسنده در آثارش با سطح انتظاراتی از سیاست از جامعه و مردمانش که
هرگز تأمین نشده و راضیاش نکرده است ،خوانندگان را ،اگر نیمنفسی از بلندای نفس و نیم پری
در بلندای پرواز او را داشته باشند ،در محک و معیارهائی که میگذارد ،به دنبال خود میکشد.
شیوائی ،استحکام کالم در دفاع از آزادی و عدالت و فردیت و در ستایش انسانهائی که سرنوشت
خود را در اختیار خویش دارند ،خاصه زنان ،و در نکوهش بیاختیاری آدمها ،به ویژه زنان ،همانست
اما با زبانی مختص به هر دوره خاص و به فراخور فرهیختگی شخصیتهای داستانها ،انسانهائی
که از محدوده تنگ زمان و مکان خود فراتر میروند .برجستهترین ویژگی آثار مهشید امیرشاهی،
شناساندن فرهیختگی هر دورۀ خاص در این یک سده تاریخ سرزمینش است .هوشیاری در دیدن
آنچه که باید میبود ،اما نبود .آنچه که باید باشد ،اما نیست.
با همۀ تکیه بر فصلهای مشترک ،اما از روی این پارۀ چهارم به هیچ روی به آسانی نمیتوان
گذشت« .حدیث نفس مهر اولیا» ادامۀ سادۀ سه پارۀ دیگر نیست .البته که باید ابتدا پارههای
نخستین را خواند .بدون آنها خواننده درنمییابد ـ مطلقاً درنمی یابد ـ که چگونه و چرا و بر بستر
کدام شرایط و در روند کدام حوادث ،شخصیتها ،انساهائی شدند که امروز هستند و پاسخ به این
پرسش را نمییابد که آیا بدون آن مادران ،این دختران ممکن میبود؟ همان تعبیر دقیق «رمان
روزگاری» اما نه روزگاری که «مانند بیشتر آدمیان تأثیر یک سویه خود را برآنان گذاشته است.
بلکه حدیث نفس اندک کسانی که توان تأثیر بر روزگار را نیز داشتهاند ».باید پاره چهارم را به
کمال خواند و در هیچ ایستگاهی از آن در قضاوت عجله نکرد ،و بعد از این همه به تأمل و ارزیابی
نشست و از خود پرسید؛ در این اثر آخر چه یافتهام؟

فرصتی برای قدردانی

70

«حدیث نفس مهراولیا» داستانی است سراسر جدال و کلنجار مهراولیا ،یا آنگونه که دوستان
نزدیک و فرزندانش خطابش میکنند؛ «الی» ،با دیگران که در دیالوگها و منولوگهای دائمی
جریان دارد ،گاه به زبان خشم و با رنگ حق به جانبی .گاه همچون صحن محکمهای که در صدر
آن «الی» همه کس را از جامعه و جمع گرفته تا افراد ،یک به یک با ارزشهای خود که قانون
درستی ،راستی ،شرافت انسانی ،سرخم نکردن در برابر قدرت و زورحکومتی ،دست نبردن به مال و
آزادی مردم و ...مورد قضاوت قرار میدهد و کمتر کسی از آن بیحکم محکومیت بیرون میآید.
اما نویسنده با تبحری که در رفتن به دهلیزهای افکار شخصیتهای داستان خود دارد ،الی را در
این حق به جانبیاش آرام نمیگذارد و همچون ناظری هوشیار بر گفتگوهای درونی و بیرونی،
نشانههای ظریفی برجای میگذارد که حکایت از کشاکش درونی «الی» با خود نیز دارد .اما حدیث
این کشاکش و کلنجار از سرشت دیگریست .این بار مهراولیاست که در یادآوری خاطرهها وگاه از
زبان شهربانو دخترِ «الی» ،بر صندلی محاکمه مینشیند اما در این جدال و کشاکش و پاک کردن
حساب با گذشته ،حق به جانبی «الی» همچنان دست نخورده بر جای میماند ،چه او خویش را نیز
با محک ارزیابی و قضاوت بکار گرفته در مورد دیگران میسنجد و آسوده خاطر است و از
انگیزههای انسانی و اجتماعی نیک خود سربلند و وجدانی پاک دارد .او در این اطمینان خاطر و
اعتماد به نفس است که حکم ناعادلنهای را که جاری شده است ،زیر عالمت سئوال قرار میدهد
و میپرسد:
«مگر من چه کرده بودم که عمرم به حکم دیگران در غربت و بین اغیار گذشت! هم زمان شاه،
هم دوران شیخ! چه کرده بودم؟ تا بودهام من از وطن آواره بودهام ـ بعله .در غربت و بین اغیار».
این پرسش ،گله و شکایت نیست ،مهراولیا از سرگذشت خود راضی است و از زندگی خویش
گردنی افراشته دارد.
«اینجا من همه چیز داشتهام ـ لاقل به اندازۀ نیازم :آرامش ،آسایش ،آزادی ،دوستانی یکدل ،بامی
بر سر ،شامی بر سر سفره ،کتاب و کتابخوانهای در دسترس ...فقط وطن نداشتهام ...مهم است،
خیلی مهم« :دوست داشتن و مردن در سرزمینی که به تو میماند»»...
این دادخواهی نیست ،داعیهایست با نگاه به سرگذشتِ بخشی از بهترین فرزندان آن آب و خاک
که با همه مهر به میهن و با بهترین آرمانها و نیکخواهیها و به «جرم» آن به تبعید و به میان
اغیار رفتند و همراه «الی» این فرصت را نیافتند تا:
«یکی از این روزها ،دنیا چنان» گردد که آنان نه در قطار خاطره بلکه «در قطاری واقعی» بنشینند
«و به سمت زادگاهشان» بروند« ...به سوی ملکی که از آنِ» آنان بوده است ...آری «مهم است،
خیلی مهم« :دوست داشتن و مردن در سرزمینی که به تو میماند»»...
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زیر بار سنگین این داعیۀ پایانی داستان است که در ذهن خواننده کل اثر و خاصه پاره چهارم دوبار
و دوباره مرور میشود .و حدیثی میشود با رنگی دیگر .حدیث نفس مهر اولیائی که سراسر
جستجوست ،در یافتن راهی برای پیوند میان دو مهر؛ مهر به عدالت و آزادی و مهر به میهن که در
چشم او همچنان مهد بیعدالتی و کشنده آزادی مانده است .مهر و حرمت راهی که برای رسیدن
به عدالت و آزادی و آرمانهای انسانی گزیده بود و حسرت «خدمت به حقیقت» که از سر
«مصلحت» از آن زمانی دور افتاده بود .اما هرگز نه از مرزهای انسانی و نه از مرز مهر به میهنش
بیرون نرفته بود .داعیهای در برابر مام میهن که گاه به نظر میرسد ،خالف انتظار فرزند ،حتا نیم
نگاهی هم به او با همه فداکاری و از خود گذشتگیهایش ندارد .از خود گذشتگی؟ به چه معنا؟ از
خودگذشتگی را مهراولیا خود معنی کرده و به آن معنا میبخشد .اوج تبلور آن معنا را میتوان در
«خشنودی و شادی توأم با سپاسی» یافت که به «الی» هنگام خواندن شعری از «لوییز دو ویل
مرن» دست میدهد ،شعری که «شهربانو» میخواست برای «شیدا» دختر خالهاش در ایران
بفرستد ...از خود گذشتن به معنای انداختن خود زیر پای هر کس و ناکس؟ هرگز! آن هم برای
مال و جاه؟ مباد!
همه آنچه که پیش از این در آفریدههای دیگر مهشید امیرشاهی نمودار شده بود ،این آخرین جلد
رمان «مادران و دختران» است که در عین فراگیری همۀ آن اوصاف از همه آنها فراتر میرود و
با جهان انسانی امروز که در جستجوی انسانیت و سالمت نفس است و خاصه با نبض زمانۀ ایران
که در جستجوی والئی انسانی میخروشد و ناآرام است همصدا و همراه میشود .در این اثر دیدن
و بازتاباندن گوهر انسانی است که در پیچ بیراههها و در خم نامالیمات روزگار رنگ نمیبازد ،در
ماندگاری و پابرجائی سالمت نفس ،نیک سیرتی ،والئی طبع ،استقالل رأی و اعتماد به نفس در
یک انسان ـ مهراولیا ـ در همه و با همه افت و خیزهایش بازتاب مییابد و با این اثر میماند تا
روزی چون گوهری بر تارک تاریخ سرزمینش بدرخشد .مهشید امیرشاهی حقا که «دختر زمانه و
زبان سرزمینش است».
*****
مهشید امیرشاهی
مادران و دختران ،کتاب چهارم :حدیث نفس مهر اولیا
انتشارات فردوسی  /استکهلم ـ سوئد
 26آذر 1389
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قدردانی از:
مرجان ساتراپی
عاشق سرزمین خویش
آخرین روزهای سال  2011میالدی سپری میگردد ،سراسر در خشم علیه تداوم سرکوب آزادی در
میهن و کین دردل در برابر غل و زنجیر بر پای دلوران کشور ،در دلهره از تهدیدهای پی در پی از
سوی صف گسترده دشمنی با ایران و خطر حملۀ نظامی به میهن ،در نگرانی از وخامت اوضاع
امنیتی ـ نظامی تا سرحد نفوذ پذیری و تجاوز آشکار برای بدترین دشمنان ایران ،سراپا تأسف و
اندوه از وخامت وضع اقتصادی کشور و مردم و نگرانی از سختتر شدن شرایط برای بخشهای
بزرگتری از آنان در پس تنگتر شدن حلقه تحریمهای فزاینده ،در نمایش دلآزار اشغال سفارتی
دیگر و سپس پوزشخواهیهای دریوزانه مسئولین و شرمساری برجای مانده برای ملت .و در
آخرین ساعات این سال ،خبرعربدههای تحریک کننده مسئولین دست دوم و سوم ته مانده
حکومت اسالمی در بستن تنگۀ هرمز به نیروی اسلحه و تخریب است که آخرین روزنامهها و اخبار
رسانههای غرب را بخود اختصاص میدهد و سالی که از هر گوشه و لحظهاش برای ایرانیان
خاطرهای بدفرجام و ناامید کننده برجای مانده است به پایان خود نزدیک میشود ،با پرسشی بزرگ
در دل ایرانیان ایستاده در آستانه دومین سال از دهه دوم هزارۀ سوم میالدی ،که کو آن نقطه امید
و کجاست آن سرچشمه نیروی مقاومت و ایستادگی؟ پاسخ را این بار مرجان ساتراپی میدهد وقتی
به روزنامهنگار مجلۀ آلمانی اشپیگل ـ شماره یکم  2012ـ میگوید:
«سرزمینی را که این چنین حکم به محکومیتش میدهید ،بدون آنکه بشناسیدش ،سرزمینی که
این همه از آن هراس به دل راه میدهید ،سرزمینی است که زنان و مردانی از سر دلبستگی و
عشق بدان ،آمادهاند خود را در راهش به کام مرگ بیافکنند».
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روزنامه نگار مجله اشپیگل پس از نقل این گفتۀ مرجان ساتراپی ،در پرترۀ کوتاهی از این هنرمند
ایرانی تبعیدی مقیم فرانسه ،میگوید؛ نه! این بیان و زبان خیانت به میهن نیست .زبان
هنرمندیست که با نخستین اثر خود «پرسپولیس» با ارائۀ تصویری گویا و خالقانه از واقعیتهای
اندوهبار کشورش و آنچه که بر جوانان هم نسل او رفته است ،شهرتی جهانی یافت ،و بالفاصله از
سوی رژیم اسالمی «دشمن کشور» شناخته شد و از آن پس بدون به خطر انداختن زندگی و
آزادی خویش راه بازگشت به ایران را از دست داد ،اما برای بلند نگاه داشتن نام میهن و رساندن
فریاد آزادیخواهی مردم خود از پای ننشست ،و برای دفاع از آن دو ،حضور در هیچ محفل فرهنگی
و هنری و گردهمآئی جهانی را خرد و کم اهمیت نشمارد.
روزنامهنگار اشپیگل که امروز همچون میلیونها انسان غربی در هراسی بزرگ از ایران و
عربدهجوئیهای تهدید کنندۀ حکومتگران اسالمی و در نگرانی از آغاز جنگی تازه در سال جدید
بسر میبرد ،پس از گفتگوئی با مرجان ساتراپی در آتلیه وی در شهر پاریس میگوید:
«انسان به میهن دوستی استوار ساتراپی وقتی پیمیبرد که میبیند که او چگونه در مقابل
پیشدارویها و قضاوتهای سطحی غربیها همواره مجبور شده است از سرزمینش دفاع کند».
مرجان ساتراپی در گفتگو با این روزنامهنگار غربی در بارۀ ایران ،هنرمندان تبعیدی ایرانی سخن
میگوید ،از گذشته خویش از احساس پیوستگی و دلبستگیاش به سرزمین مادریاش ،در بارۀ
تازهترین اثر خود که به صورت یک ساخته سینمائی جدید بر اکران کشورهای غربی میرود .او در
یادآوری خاطرهای از دورۀ نوجوانی در زادگاهش تهران ،با خنده ،میهنش را سرزمین تناقضات و
تضادها میخواند.
چه تناقضی شگفتآورتر از اینکه هنرمندانی رانده شده از میهن ،محروم شدگان از آزادی،
انسانهائی رنجدیده از ناروائیهای بسیار ،حذف شدگان از بستر طبیعی خالقیت و افرینشگری ،با
همه نامالیماتی که دیده و چشیدهاند ،اما همچنان دفاع از سرزمین خویش را که در چنگ حکومت
پلیدی گرفتار شده است و پرده زشت و دلآزار فرهنگیاش بر چهره «زیبای غمگین ایران» کشیده
شده است بر عهده گرفتهاند و در آفریدههای هنری خویش در تبعید ،بارها و همیشه به میهن
خویش ،آن «خاک مهربانان» بازگشته و نام و سرنوشت ایران از قلم و آفریدههایشان نمیافتد.
آخرین کلمهای که فیلم تازه ساتراپی ـ خوراک جوجه با آلو ـ که همچون «پرسپولیس» بر اساس
رمان گرافیکی وی است ،با آن پایان مییابد ،واژۀ ایران است .او در برابر پرسش از منظور وی در
بکارگیری این آخرین کالم میگوید؛ میخواهد بزرگی این دلبستگی را نشان دهد ،بازسازی کند و
دوباره بیافریند و بیاری خالقیت هنری خویش و از راه آثارش ،به قول آن روزنامهنگار غربی،
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«سرزمینی را که از او گرفتهاند دوباره تسخیر و از آن خود کند» ،و خود از آن هویتی دوباره بیابد.
او در توصیف رابطه خود با ایران میگوید:
«اگر دوباره به ایران بازگردم ،احتمال ،به زندانم خواهند انداخت ،شاید هم به دار بیآویزانندم ،اما به
رغم همه اینها ایران میهن من است و همیشه خواهد ماند .خاکی که بر آن بزرگ شدهام ،هر چند
که امروز سمآگین شده باشد ،خوراکی که از آن تغذیه کردهام ،در من است .ایران همچون ریشهی
هستی (دی .اِن .آ .ی) من است».
آن روزنامهنگار غربی در حالی که این سخنان مرجان ساتراپی را در نوشته خود بازگو میکند ،به
یاد سخنانی از شیرین نشاط کارگردان و عکاس تبعیدی دیگر ایرانی مقیم نیویورک افتاده و گفتۀ
او را نقل میکند:
«ایرانی را میتوان از سرزمینش به اجبار راند ،اما ایران را از درون او هرگز نمیتوان بیرون راند».
ایران را نمیتوان از ایرانی گرفت! حال و هنگامی که بهترین فرزندان این سرزمین این چنین به
پایش ایستادهاند ،پس با این سرچشمه نیرومندی به استقبال سال  2012میرویم ،با همۀ
مخاطراتش.
 10دی 1390
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قدردانی از:
نوید کرمانی
آفرینش واقعیت به نیروی کالم
سخنرانی نوید کرمانی نویسنده آلمانی ایرانیتبار در پارلمان آلمان به مناسبت شصتوپنجمین
سالگرد قانون اساسی این کشور در میان آلمانیها همانقدر مخالف و موافق برانگیخت که در میان
ایرانیان .این سخنرانی با عنوان سندی از اسناد تاریخی پارلمان این کشور ثبت و در برخی از
پرتیراژترین نشریات معتبر آن با همین عنوان انتشار گستردهای یافت .البته میتوان تصور کرد که
دامنه تأثیر چنین رخدادی در برانگیختن بحث و نظر ،از میان مردمان ساکن این کشور و مرزهای
آن خیلی فراتر نرفته باشد .به رغم این ،بر بستر خاطرات تلخ تاریخی جهان از این کشور ،در برابر
چنین حوادث مثبتی یا در مقابل رویدادهایی از نوع منفی آن ،گوشهای حساس و چشمان بیدار
بسیاری ،چه در داخل و چه در خارج این کشور وجود دارند .وضعیت آلمان و رویدادهای آن ،اعم از
تصمیمهای سیاسی و رفتار مردمی ،زیر تأثیر و یادآوری همان خاطرات تلخ ،نه تنها توسط افکار
عمومی جهان با حساسیت دنبال میشود ،بلکه از سوی روانهای بیدار روشنفکری خود این کشور،
همچون نوید کرمانی ،دائماً در ترازوی سنجشِ خرد و نقد گذاشته و بیش از همه با محکِ احترام
هر چه بیشتر و عمیقتر به کرامت انسانی در همه زمینهها و با همه پیامدهای عملی این اصل
ارزشی و پایهای ارزیابی شده و مورد تشویق یا هشدار قرار میگیرند.
سخنان نوید کرمانی و نگاه فشرده وی به بیالن  65ساله این کشور و قانون اساسیاش بر بستری
از انصاف و با آهنگی مشوقانه و بعضاً ستایشگرانه همراه بود که کمتر در صدای روشنفکران
آلمانیالصل شنیده میشود .از بیم آنکه مبادا در اذهان یادآور آن «غرور» تهاجمی و نخوت
خانمانبرانداز و آن خاطرات تلخ گذشته گردد .به نظر میرسد؛ فرزندان خارجیتبار این مرز بوم ،بی
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آنکه آن گذشته را مسکوت گذارند ،اما در بیان احساس سربلندی آمیخته به فروتنی از وضعیتی که
کشورشان امروز دارد ،آن تناقض و چالش درونی یک آلمانی همنوع را نداشته و بیلکنت از این
نمونه موفق انسانی در بال کشیدن آدمی از پارگین پلیدی و تباهی و برپا کردن جامعهای انسانی و
توانمند سخن میگویند.
نظم حقوقی و اجتماعی برخاسته از قانون اساسی آلمان در این ششدهه ونیم ،با ظرفیت و افق
گستردهاش در بیرون کشیدن مردمان این کشور از واقعیتهای آن روزهای فالکتبار بعد از جنگ
جهانی دوم و هدایتشان به وضعیت امروز که هر آلمانی میتواند از آن خرسند و سربلند باشد،
توسط نوید کرمانی ،این نویسنده آلمانی خارجیتبار ،با ذهن خالق و تسلطی که بر ظرفیت و
زیباییشناسی واژهها دارد ،در یک عبارت فشرده و در نهایت ایجاز «آفرینش واقعیت به نیروی
کالم» خوانده شد .الهام و تصور آرزومندانه پدران و مادران قانوان اساسی آلمان و روشنفکری
حامی آن از وضعیت جامعۀ انسانی که میبایست در آینده صورت عینی به خود گیرد ،تدوین و
ترسیم خطوط بنیادین آن آرزو و الهام در متنی که تحقق و اجرایش بر زمینه واقعیت فالکتبار و
شکست اخالقی مسلط بر جامعهای بدررفته از مسیر انسانیتش در هفت دهه پیش ،غیر قابل باور و
شگفت مینمود ،تنها میتوانست بر مایههای شگفتآور انتلکتوئلی تدوینکنندگان آن نظام حقوقی
آفریده شود که به نفس نیک در آدمی باورمند و به میل سازندگی در انسان امیدوار و به نیروی
تغییر معتقد بودند .آنان به نیروی این باور و امید درونی ،در آغازی دوباره ،بی آنکه در بند
واقعیتها ،روحیات مسلط آن روزگار تلخ و تاریکی اسیر بمانند ،پروازی بلند در پیش گرفتند و در
ابتدا کالمی هدایتگر و الهام دهنده آفریدند و آن را همچون افقهای پرفضلیت در برابر نهاده و
انسانها را از قعر به فراز و به بازگشت به کرامت خویش ،به برابری ،برادری ،عدالت ،همزیستی و
صلح و به آزادی در شکوفا ساختن انسانیت و استعداد خویش وساختنی از نو فرا خواندند.
گزینش فردی با مشخصات نوید کرمانی ،برای ارائه بیالنی شصتوپنج ساله از عمکرد و تأثیر این
قانون اساسی ،به عنوان مرجع داوری نهایی و همزمان به عنوان سرچشمه الهام ،به عنوان یک
نهاد حقوقی استوار شده بر دو اصل تفکیکناپذیر دمکراسی و حقوق برابر انسانها ،ملتزم به میثاق
جهانی حقوق بشر و در پیوند با تعهد به تالش مداوم در راه صلح در جهان ،امریست فینفسه
درخور توجه که بحث بر روی آن تنها میتواند بر بستر آشنایی نزدیکتری با موقعیت این کشور
ومسایلی که جامعه امروز آلمان در درون و بیرون درگیر آنهاست ،صورت گیرد .بر این انتخاب باید
از درون انتظارات و چالشهایی که در برابر این کشور برآمده از دل آن نظم حقوقی قرار دارند،
نظرافکند .از درون انتظارات از کشوری که بار دیگر از گوشه انزوا و از زیر کنترل و دوپارگی ملی
چندین دههای سربرآورده است؛ آن هم به مثابه یک نمونه مرفه و با ثبات ،با درجه نسبتاً بالیی از
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امنیت اجتماعی و انسجام درونی و صاحب قدرت ،صاحب نفوذ و نقشآفرین در سطح جهان،
جهانی که هنوز سراسر آمیخته به بیعدالتی ،رقابت زورمندان ،ولع سیریناپذیر که دامن زده
میشود ،خشم و کین برخاسته از فقر و سرکوب و مستعد جنگ و آتشافروزیست.
آنچه کشور آلمان ،بعد از آن تجربههای تلخ تاریخی و پس از این سربرافراشتن دوباره قدرتمند در
چنین جهانی؛ نیاز داشت ،نه تکیه غرورآمیز بر برتری خویش و بر این همه ابزار و اسباب قدرت که
در گذشتۀ آن نیز بیسابقه نبود ،بلکه نیاز و ضرورتی بود در به نمایش گذاشتن ظرفیت اخالقی،
فروتنی ،توان انتلکتوئلی همراه با وجدان بیدار و آزاد روشنفکری آن ،به مثابه وزنۀ تعادلی در برابر
خودآگاهی و غرور برخاسته از موقعیت تازه قدرتمندی و مهارکننده آن ،آنهم در جهانی که میل به
سرکردگی و رقابت کشورهای قدرتمند برای این سرکردگی و سلطهگری هنوز بسیار پر وسوسه
است .دست بر قضا گزینش روشنفکری آلمانی با تباری خارجی در این کشور و کسی که بر تبار و
دین خود که از دین ونژاد اکثریت مردمان این کشور بیرون است ،تکیه دارد ،کسی که در دل
امنیت حقوقی و آزادی اجتماعی آلمان و بیتردید در دامن سختکوشی ،آزاداندیشی و آزادمنشی
خویش و والدینش ،پربار ،پرورش یافته است ،کسی که منادی صلح است و نقشآفرین و در شکل
دهی روان فرهنگی مداراجویانه و روادارانه آلمان در مسیر سیاست و آینده ممتاز انتگراسیون درونی
و بیرونی آلمان نقشی فعال و نگاهی نقاد داشته است ،برای به نمایش گذاردن آن ظرفیت اخالقی
بالی اینجامعه و برشمردن امکانات گسترده حقوقی ،نهادی وعملی این کشور ،در نشان دادن
استواری و آمادگی آن برای تداوم پیگیر و موفقیتآمیز انتگراسیون دو جانبه خارجیتباران در این
کشور و این کشور در جهان ،بیاغراق انتخابی بجا بوده است.
و اما این رخداد ،یعنی سخنرانی یک روشنفکر ایرانیتبار ،از بلندگوی خانه ملت آلمان که در
آفرینندگی و پایبندی به یکی از عادلنهترین نظامهای حقوقی جهان مورد احترام فائقهایست ،برای
برانگیخته شدن احساس سرفرازی ما ایرانیان کافی بود .به همان میزان که بسیاری از ما ایرانیان از
رفتار ناپسند ،تبغیضآمیز و انزواجویانه حکومت اسالمی و بازتاب سیاستهای ناخوشایند آن در
جهان بیزار و سرافکنده بودهایم ،در مقابل ،هر اقدام و عمل شایسته هر ایرانی ،در هر گوشهای از
جهان با هر نسبت و درجهای که ایرانی بودن را با خود داشته باشد ،در ما احساس سربلندی و غرور
را زنده کرده و میکند؛ به مصداق زمزمه این نوای درونی آمیخته به حسرت که هر دم در دل
فریاد میزند؛ من آن ملتم که اگر «بخت» یار باشد ،فرزندانم چنین مایه سربلندی جهان خواهند
بود .این حس قلبی و میل درونی به خدمت به امر معنوی انسان و انسانیت را از ایرانیان نمیتوان
گرفت .اگر خود آنان یا فرزندانشان بانی و عامل چنین خدمتی شوند ،هموطنانشان نمیتوانند از
شوق و سربلندی سر به آسمان نسایند .همین حس و تعهد درونی بزرگترین مانع فرورفتن این
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ملت به پارگین پلیدی و راه پر هیبت و جذابیتش به فراز انسانیت بوده است .ایرانی جماعت انزاوا را
دوست ندارد و دشمنی با جهان و عمل و نظر خالف انسانیت را برنمیتابد ،مگر آن زمان که نابینا
به خطا رفته باشد .حتا آن اندک ایرانیانی که در سایتهای خود و یا صفحات فیس بوکهای
شخصی به نوید کرمانی ایراد گرفتهاند ،بعضاً از موضع توجه بیشتر به عدالت و انسانیت و انتظار
فزونتر ازسیاستهای دولت آلمان بوده است.
البته ما ایرانیان دلیل قویتر و نزدیکتری به مصالح مستقیم خود داریم تا با حساسیت و همدلی
و احساس سربلندی بیشتری نه تنها سخنان نوید کرمانی بلکه فعالیتهای خستگیناپذیر وی و
همفکران و نزدیکانش در جامعه آلمان و نظیر آن در سایر کشورهای غربی را دنبال کنیم .اینکه او
بر شرمساری خود انگشت میگذارد ،آن هم به عنوان انسانی همتبار از نظر دینی با میلیونها
مسلمان که کشورهایشان محل ظلم و سرکوب مسیحیان یا ادیان و مذاهب دیگرند ،در حالی که
خود وی مانند صدها هزار ایرانی یا خارجی مسلمان دیگر ،در کشورهای غربی و در کشوری
«مسیحی» آزادانه میزیند ،اینکه او با احساس مسئولیت ،میکوشد حساب اکثریت مردمان
مسلمان را از اعمال وحشیانه گروههای کوچک یا حاکمانی که به نام اسالم خشونت و هراس
میآفرینند ،جدا نماید ،آیا نباید همدلی ما را با او و مانند او برانگیزد؟ آیا با روشنفکرانی که
میکوشند ،تصویر به ناحق آلوده شده میلیونها مسلمان به خشونتهای ضدانسانی به نام دین را از
تصور و اذهان مردمان کشورهای غربی پاک کنند ،نباید همدل و همصدا شد؟ نمایش باور دینی یا
غیر دینی ما مهمتر است یا دفاع از حیثیت میلیونها انسان که چنین ناخواسته و ناروا خدشهدار
شده است؟
هر چه میگذرد و آتش سوزنده خشم و کین و رفتار ضد انسانی گروههای بنیادگرای اسالمی
شعلهورتر میشود ،به همان میزان ،خدمت و تالش در راه هموارتر نمودن بستر انتگراسیون
میلیونها مسلمان ساکن در کشورهای دمکراتیک و پیشرفته ،به عنوان الگوی برتر همزیستی
ادیان و اقوام گوناگون اهمیت بیشتری مییابد .در چنین چشماندازیست که همت و تالش و
فعالیتهای فکری و عملی افرادی نظیر نوید کرمانی در تقویت پیام اسالم معتدل و انسانی یا به
قول متداول در ایران امروز و از دهان روشنفکران مسلمان خودمان «اسالم رحمانی» درخور
ستایش بیشتر و نزدیکتر به مصالح کشور ما میشود ،که در دل کانون آتش قرار دارد .آتش
اسالمگرایی و رادیکالیزم بیش از هر ملت دیگری تا کنون بالهای پرواز میل معنوی ما در خدمت
به کرامت انسانی و همزیستی صلحآمیز با جهان را بسته و بعضاً سوزانده است و اگر غافل شویم و
اشتباه کنیم اینبار نابودمان خواهد کرد .رابطه مهم روشنفکرانی چون نوید کرمانی با چهرههای
سرشناسی از اندیشمندان مسلمان ایرانی چه ساکن کشور و چه در میان نیروهای ایرانی تبعیدی و
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تالشهای پیگیر در فراهم کردن بلندگوهای جهانی برای آنان یا انتشار آثارشان در بیرون از
مرزهای ایران ،به تقویت و بسط چهره و الگوی انسانی از اسالم چه در جهان و چه در درون کشور
خودمان یاری بسیار رسانده و میرساند .جهان و بیش از همه جهان غرب ،بیش از هر زمانی در
دفاع از حقوق و کرامت انسانی به «اسالم رحمانی» در برابر تهاجم خونین تروریسم اسالمی و
بنیادگرایی دینی نیازمند است .آیا ما ایرانیان کمتر از این جهان به تقویت چنین پیامی نیاز داریم؟
و اما سخنان نوید کرمانی در مجلس آلمان برای ما ایرانیان ،در برانگیحته شدن توجهامان ،دلیل و
پیامهای درخور دیگری هم داشت ،که البته ساده و سرراستترین آن به گروه مذهبی حاکم در
ایران بوده است؛ اینکه امید میرود در آیندهای نه چندان دور ـ از نظر سخنران تنها  15سال دیگر
ـ از بلندگوی مجلس ایران به عنوان خانه ملت ،صدای همه گروههای مذهبی و اقلیتهای دینی
محروم از حقوق برابرشان شنیده شود .همین که سفیر جمهوری اسالمی با شنیدن این پیام و این
ابراز امیدواری ،با حاضرین در مجلس آلمان و در دست زدنهای مشوقانه آنان همراه شد ،معنای و
نشانه مثبت خود را دارد .حتا اگر از روی ادب و مالحظه و احترام به جمع بوده باشد ،بازهم با
روحیه ادب دوستانه ایرانی همخوانتر بوده است.
بدیهیست که واقعیت یافتن چنین امیدی ،در گام نخست به آزادی و احترام و برابری تضمین و
حمایت شده همه ادیان و همچنین همه گروههای انسانیِ بدون تعلقات مذهبی ،از سوی نظام
حقوقی و دستگاه حکومتی ایران نیازمند است ،یعنی آنچه که توسط سخنران در جامعه کنونی
آلمان ستوده شد .نظام حقوقی جمهوری اسالمی و قانون اساسی آن از این گام نخستین هنوز
بسیار فاصله دارد .هیچ دستگاه سنجش افکار عمومی مستقلی هم در کشورمان هنوز امکان پرسش
از مردم را در زمینه نظر آنان در باره آزادی ادیان نداشته و هیچ آمار دقیق ،دستکاری نشده،
بیخدشه و معتبری برای استناد به نتایج آن نظرسنجی در ایران در دست نیست .به رغم این اما
ابراز امیدواری سخنران ،که از اوضاع و احوال سرزمین مادریش خوب اطالع دارد ،چندان بیپایه
نیست  .با نگاه به احساس ،عواطف و افکار روادارانه و مداراجویانهای که فعالترین بخشهای
اجتماعی کشور و جامعه مدنی نوپای آن از خود نشان میدهند ،پیامهای صلحدوستی و آرزوی
همزیستی با جهان که از دهان سرآمدان فرهنگی و هنرمندان ایرانی نمیافتد ،و همین طور
سخنان تازهای که از سوی بخش بزرگی از پایوران دین و روحانیون در دفاع از اسالم رحمانی
شنیده میشود ،و همچنین با توجه به مواضع برخی از چهرههای شاخص نظام حاکم و حاشیه
پرقدرت و پرنفوذ آن در میان مردم ایران که در مورد ضرورت التزام به حقوق همه شهروندان
کشور اعالم میگردد ،مایههای این خوشبینی قوام بیشتری مییابد؛ اینکه شاید پیشبینی نوید
کرمانی ،نه چندان دور ،در ایران نیز صورت «واقعی» به خود گیرد .وقوع این «واقعیت» از جامعه و

فرصتی برای قدردانی

82

فرهنگ ایران و ایرانی نه تنها هیچ بعید نیست ،بلکه به شدت انتظار میرود .انتظار جامعهای از
خود که در همزیستی دینی و درهمآمیختگی قومی سابقهای دراز داشته و روزگاری در جذب و
هضم و انتگره کردن تازه رسیدگان در خود ،حتا از نوع مهاجمشان ،پیشگام بوده است ،انتظار دور
از ذهنی نیست .پیروان ادیان و اقوام ایرانی و تازه واردشدگان غیرایرانی ،طی تاریخ پر فراز و نشیب
این سرزمین ،نه تنها در کنار هم بلکه به طور طبیعی با هم زیسته و درهمآمیختهاند .استناد
سربلندانه برآمدن سرزمین مادری نوید کرمانی ،به مثابه یک کشور و یک ملت واحد از دل چنین
کثرتی به عنوان جوهره و ماهیت این جغرافیای سیاسی ،و ضرورت تقویت این فرهنگ نیک ،و
ضرورت برانداختن هر نوع تبعیض از جمله تبعیض دینی این روزها از هر سو به گوش میرسند.
یک قانون اساسی با افقهای باز متکی بر اصل آزادی و برابری حقوقی انسانها میتواند به این
آمادگی فرهنگی و نیک نفسی آزادمنشانه انسانی در ایران صورت واقعیتی بخشد که نوید کرمانی با
امیدواری از آن یاد میکند .به عبارتی دیگر در ایران فرهنگ و روحیهاش آماده است و وقت تدوین
کالمش هم امید است نه چندان دور فرا رسد.
 19خرداد 1393
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قدردانی از:
نوید کرمانی
هدف ،تقویت اندیشۀ صلح و قوام دمکراسی است
«این بنیاد در خدمت صلح ،انسانیت و پیوند میان ملتهاست و این خدمت با اعطای جایزۀ سالنۀ
صلح ناشران آلمان به شخصیتی که با تالشهای چشمگیر خود و مقدم بر همه در حوزۀ ادبیات،
دانش و هنر به تحقق اندیشۀ صلح یاری رسانده باشد ،صورت عملی به خود میگیرد .شایستگان
دریافت این جایزه ،بدون توجه به ملیت ،نژاد و جهانبینیشان برگزیده میشوند».
قطعۀ فوق بخشی از اساسنامۀ بنیا دیست که به تصمیم اتحادیۀ ناشران آلمان در سال  1950با
هدف خدمت به گسترش اندیشۀ صلح و دفاع از انسانیت ،و شکلگیری و قوام دمکراسی ،تأسیس
و در راستای تحقق این هدف وظیفۀ گزینش چهرهای در سطح جهان از میان اهل ادب ،هنر و
دانش را ،برای دریافت جایزۀ صلح ،بر عهد ه گرفته است .مراسم اعطای این جایزه ،همه ساله ،در
آغاز پاییز ،در زمان برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب در شهر فرانکفورت در کلیسای پائول برگزار
میگردد.
بی تردید گزینش مکان فوق ،برای اجرای مراسم اعطای جایزۀ صلح بر حسب تصادف و بدون
توجه به معنا و جایگاه تاریخی رخ دادهای صورت گرفته در این کلیسا و تاثیر این رخدادها بر
سرگذشت پر فراز و نشیب آلمان نبوده است .این کلیسا در سالی پر حادثه و تاریخی ـ سال 1848ـ
مکان گردهمآیی نخستین نمایندگان ملت آلمان و نشستهایی بود که در ارائه و طرح آرمانها،
امیدها و تالشهای خود در تاریخ این کشور و در پروسۀ تاریخی شکلگیری قانون اساسی آن
جایگاه ویژهای داشته و جنبۀ الگویی و راهنمایی یافته است.
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از اینرو در تحقیقات و آثار تاریخی مربوط به پیدایش و تحولت قانون اساسی آلمان ،کلیسای
پائول و نشست نمایندگان ملت آلمان در آن ،همواره بخش مهمی را به خود اختصاص داده است.
از جمله در کتاب  Grundrisse des Rechts – Verfassungsgeschichteکه از منابع
دانشگاهی در رشته حقوق عمومی و تاریخ قانون اساسیست در بارۀ آن نشست آمده است«:در
گردهمآیی نمایندگان ملت در نشست افتتاحی خود در  18می  1848در کلیسای پائول فرانکفورت،
مراسم ورود نمایندگان با استقبال شورانگیزی مواجه گردید».
نشانههای آن استقبال در سرودههای میهنی و سراسر انتظار و امید استقبالکنندگان به نمایندگان
آن اجالس در تأمین وحدت کشور و تأمین حقوق ملت بازتاب یافته و در پالکاردی که بالی سر
رئیس آن مجلس آویخته بود نمودار گشت .رئیس آن مجلس که با اکثریت قاطع نمایندگان
برگزیده شده بود در سخنان افتتاحیه خود اعالم داشت:
«آلمان خواهان وحدت است .خواهان کشوری است که بر آن ارادۀ ملت حاکم و زیر نفوذ همه
اجزاء آن اداره گردد».
به گفتۀ تاریخنگاران ،آن سخنان رئیس نخستین مجلس ملی و بانی نخستین طرح قانون اساسی
دمکراتیک آلمان در حقیقت «پیوند میان همۀ افکار ملی ،دمکراتیک و مدافع حکومت قانون را
برقرار نمود» و به رغم همۀ فراز و نشیبها ،موفقیتها و ناکامیهای بعدی ،این رشتۀ پیوند بار
دیگر خود را در سالهای بعد از جنگ دوم در صورتهای مختلفی به نمایش گذاشت .البته از آن
تالشهای نخستین تا استقرار و استواری قانون اساسی جدید آلمان ( )1949یک سدهای گذشت؛
سدهای سراسر خونین ،همراه با انقالبها و نبردهای خشونتبار درونی ،جنگهای بنیاد برافکن
بینالمللی ،همراه با جنایت و اعمال ضد بشری بیمانند و در نهایت اشغال ،تقسیم و جدایی این
مردمان به دو کشور بدست متفقین.
از زمان تدوین و تصویب قانون اساسی جدید آلمان ،مبتنی بر احترام به اندیشۀ صلح و در خدمت
بدان و متعهد به تأمین و تضمین حقوق برابر انسانها و پایبند و ملتزم به هدایت و ادارۀ کشور به
ارادۀ ملت و بدست نمایندگان مردم در چهارچوب قانون اساسی آن ،تا امروز ،یعنی سربرآوردن
کشوری پیشرفته و مرفه با مناسبات انسانی ،دمکراتیک ،رفاه اجتماعی بال و با احترام عمیق به
قانونمداری که بستر استوار پیوستن موفقیتآمیز و از راههای صلحآمیز دو آلمان را فراهم ساخت،
 65سال گذشته است .در آن صد سالۀ خونین و پس از آن ابتذال و شکست انسانیت ،آن انسان
«خردورز» در اوج شرمساری از خویش و شرمنده از آلودگی به بدترین جنایتها ،برای بیرون آمدن
از دوزخ خودساخته و برای آغازی نو باید از جایی ،یا به قول متداولِ امروزی میان ما ایرانیان ،از
سنتی آغاز می نمود .در آن زمین سوخته در خاتمه جنگ جهانی دوم ،آن تجربۀ یک سدۀ پیش از
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جنگ یعنی نشست نمایندگان در کلیسای پائول فرانکفورت ،و آرمانها و دستاوردهای آن ،بیتردید
میتوانست الگوی شایستهای به حساب آید ،که آمد.
از این نمونۀ شایسته الهامها و ایده های بسیاری در تحقق اموری گرفته شد که امروز در کشور
آلمان از بدیهیات محسوب می شوند؛ از آن جمله احترام به استقاللِ عمل و تضمین آزادی و امنیت
اهل فکر ،دانش و هنر در خدمت به دوام و قوام و پیشرفت جامعه .نخستین نطفههای اولیۀ چنین
درکی از ضرورت آزادی و استقالل سرآمدان فکری و فرهنگی و بستر مناسب بکارافتادن و
شکوفایی خالقیت و استعدادهای آدمی را میتوان در همان ایدهها و آرمانهای گردهمآیی
کلیسای پائول یافت.
البته دغدغۀ حفظ صلح و تالش برای دفاع و تقویت اندیشۀ آن ،بعدها در منظومۀ فکری اهل
دانش و هنر و فرهنگ این کشور جایگاهی ویژه یافت .پس از آن تجربههای تلخ یک سدهای و
خاصه با گذشتن از جهنم دو جنگ جهانی ،در میان همۀ مطالبات انسانی عدالتجویانه و
آزادیخواهانه و قانونمدارانۀ سرآمدان فکری ،فرهنگی و سیاسی تازه ،بدیهی بود که دغدغۀ صلح و
راههای دستیابی به «صلح پایدار» چه د ر درون مرزهای کشور و چه با جهان گسترده و متنوع
بیرون ،باید مقامی برجسته و کانونی مییافت که یافت.
بدین ترتیب گردهم آیی سالنه کلیسای پائول شهر فرانکفورت ،با حضور جمعی از اهل نشر افکار و
ایدهها را امروز نمیتوان از روند حوادث تاریخی و رخدادها و تجربههای گذشتۀ این کشور جدا
نمود .تنها بر بستر چنین تاریخی و با برقراری پیوند میان امروز و آن گذشته میتوان دریافت که
چرا بخش بزرگ و تعیینکننده ای از سه نسل سرآمدان فرهنگی ،فکری و سیاسی این کشور ،که
گردهمآیی کلیسای پائول و بانیان جایزۀ صلح آن تنها نمونهای از آنست ،تمام نیروی انتلکتِ
مستقل و متکی به خود را بکار بستهاند تا در طوفان حوادث و گردبادهای بحرانهای جدید رشته
عقالنیت و انسانیت بر زمین استقالل و آزادی فکر ،بیان و قلم را از دست ندهند و کانونها و
مراکز دفاع از صلح ،بشردوستی و خدمت به برقراری پیوند میان ملتها و مردمان سرزمینهای
دیگر را خالی نگذارند .و در این راه از جستجو برای دستیابی به افکار مقوم اندیشۀ صلح و
همزیستی و کاهش زمینههای جنگ و جنگ افروزی و کاستن از حس بیگانگی میان مردمان و
ملتهای جهان دست نشویند و «امیدوار» بمانند و از هر تالش خالقانه در گشایش درهای
بیشتری به روی یکدیگر و به روی افکار ،فرهنگها و ادیان گوناگون ،مشروط به پایبندی و احترام
به منطق گفتگو و دیالوگ مسالمتآمیز ،استقبال نمایند.
بیان این مقدمۀ تاریخی ،به نظر ما ،برای گام نهادن درمسیر درستِ هر بحث و برخوردی به
برگزیدگان دریافت جایزۀ صلح ناشران کتاب آلمان و گردهمآیی سالنۀ آن درکلیسای پائول و
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همچنین در بحث و برخورد به چهرۀ برگزیدۀ امسال آن یعنی نوید کرمانی نویسندۀ آلمانی ـ ایرانی
و سخنان وی اجتنابناپذیر بوده است .زیرا خارج از هر گونه اختالف نظری با آن یا این وجه
گردهمآییهای سالنه در کلیسای پائول و صرف نظر از مخالفت با چهرهای از برگزیدگان آن
کانون ،یا اختالف نظر با این سخن یا آن نگرش یا جهانبینی دریافتکنندۀ جایزۀ این نهاد ،شرط
انصاف حکم میکند که برای چنین تالشها و امیدهای بسته بدآن سر احترام فرود آوریم .چنین
احترامی حکم خردِ آ گاه به این تاریخ و آگاه به وظایف برخاسته از شرایط تاریخی امروز است ،که از
قضا بیربط به موقعیت و وضعیت ما ،به هم میهنان ما و کشور ما ایران نیست که از هر سو که
بنگریم نفعی اساسی و بزرگ ،در گسترش اندیشۀ صلح و دمکراسی و قانونمداری و التزام به ارادۀ
ملت ،آن هم از راههای مسالمت آمیز چه در درون ،چه در منطقه و چه در رابطۀ با جهان قدرت،
دارد .اما به نظر میرسد که هنوز درجۀ انتظار چنین احترامی از سوی ما ایرانیان را باید بسیار پایین
کشید ،و پایینتر از دفعات پیش.
این بارِ نخست نیست که از سوی «روشنفکران» پرغوغا و پرادعای وطنی ما در برخورد به برگزیدۀ
هیئت داوری جایزۀ صلح ناشران آلمان ،زبان آغشته به زهرخندههای مضحکهآمیز و پرنخوت اتخاذ
شده است .تنها این بار دسترسی بسیاری از ایرانیان به رسانههای اینترنتی و به ویژه حضور گستردۀ
فیسبوکی آنان ،به بحثها ،در سطح نازلشان ،ابعاد بزرگتری داده است .وگرنه به عنوان نمونه
بازگشتی به انبوه نوشتههای نکوهشگر از سوی ایرانیان در برخورد به چهرههای برگزیده دیگر این
بنیاد ،یعنی آنهماری شیمل در  )1( 1995و هابر ماس در  )2( 2001و این بار نوید کرمانی در
 )3( 2015نشان میدهند که نوع برخو رد ما به مسائل تغییری نکرده است و از نظر «روشنفکری»
ما همه موضوعات مهم جهان باید از دریچۀ مبارزات سیاسی ما علیه رژیم ایران ،که دست
بر«قضا» اسالمگراست بگذرند ،و از دریچه نگاه ما به اسالم نگریسته شود.
در نگاه بیاعتنای ما به مضمون بحثهای اندیشمندان و روشنفکران غربی که سعی میکنند با
توجه به تجربهها به پرسشها و نیازها و چالشهای جدید خود پاسخ گویند ،اهمیتی نمییابند .به
عنوان نمونه برای ما مهم نیست که آنهماری شیمل در سخنرانی خویش به مناسبت دریافت این
جایزه ،به جریان سودجویی از اسالم در بازیهای سیاسی و قدرت میتازد و از مخاطبین غربی خود
میخواهد که به لطف و محبت به رنگارنگی جامعه های اسالمی و برداشت گوناگون آن بنگرند .یا
این که هابر ماس ،در برابر چالش جدید مدرنیته و سکولریسم در مواجهه تازۀ غرب با «دنیای»
اسالم و سیر جدید اسالمگرایی و تأثیر آن بر شرایط جهانی چه میگوید و چه روش و راهی را در
برخورد به اسالمگرایی پیشنهاد کرده و تکیۀ خود را بر تقویت کدام «دیسکورس» در اسالم و با
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اسالم و بر کدام زمینه می گذارد و به تفکیک و مرزهای روشنی در بارۀ یک جامعۀ کثرتگرا و
استقالل دین از سیاست و علم بیان میکند.
به طبع این هم ،از نظر ما ایرانیان ،اهمیتی ندارد که اساس سخن انتقادی نوید کرمانی متوجۀ خود
مسلمانان است؛ که با این همه ادعای عشق به دین خود ،تا کنون از عهدۀ کوچکترین پرسشها
در برابر بزرگترین جنایتها به نام این دین برنیامدهاند .شگفتا که این نکته در سخنان نوید کرمانی
در نظر و در ارزیابیهای ما ایرانیان ،هیچ جلوه و جایی نمییابد ،که از قضا بدترین شکستهای
تاریخ دراز خود را ،از خود ،به دلیل فقدان نگاه انتقادی به خویش و به ارکان مختلف فرهنگی و
فکری خود خوردهایم .برخالف ما ،اما از نظر روشنفکران غربی سخنرانی این نویسندۀ آلمانی ـ
ایرانی در بیان این نکته «اوج» یافته و به مرتبۀ «سخنی بزرگ» میرسد که نقد خود را فراتر از
مهر به خود و دوست داشتن دیگری را فراتر از حسابگریهای خودخواهانه قرار میدهد و میگوید:
«عشق به آنچه متعلق به خود است ،به فرهنگ خود ،به سرزمین خود و همچنین به شخص خود،
در نگاه انتقادی به خویش اثبات می شود .اما عشق سراسر برخاسته از شور و عاطفه تنها در برابر
دیگری معنا می یابد .دلبستگی به خود برای آن که به وادیۀ خودخواهی ،خودپرستی و تکبر سقوط
نکند باید دائماً با نقد خویش و درگیر شدن با خود همراه شود .همین سخن ،به ویژه امروز ،در بارۀ
اسالم نیز صدق می کند .کسی که به عنوان مسلمان با دین خود درنیافتد و آن را مورد تردید قرار
ندهد و نگاه پرسشگر نقادانهای به آن نیافکند ،چنین مسلمانی به دین خود عشق نمیورزد».
در هیچ یک از این نظرات ،بحث بر سر مضمون اسالم یا کتاب آسمانی آن نیست و در آنها تنها بر
وجود تعبیرهای مختلفی از اسالم و از قرآن انگشت گذاشته میشود .در هیچ یک از این گفتهها
ضدیت با اسالم به منزلۀ دینستیزی و اسالم ستیزی وجود ندارد .در همۀ این نگاههای بیرون از
دین اسالم و فرهنگ جوامع اسالمی ،حساب باورهای دینی مردمان از دینِ آلوده به قدرت و ابزار
سیاست جدا شده است .در بحثهای این شخصیتها هیچ مسلمانی و اساساً هیچ باورمند دینی به
صرف باور دینی خود و به دلیل دلبستگی به آیینها و مناسک آن به دیدۀ سوءطن یا تبعیض
نگریسته نمیشود و از شنیدن این سخنان احساس ناامنی و وحشت در دل هیچ انسانی ،مگر آنان
که بر ضد انسانند ،برنمی خیرد .و در نهایت همه این سخنان ،همچنان که نوای برخاسته از سخنان
دارندۀ جایزۀ صلح ناشران آلمان در سال  2015با این گفتۀ پردامنه همآوا میشوند و بنیاد آن را
تقویت میکنند که« :زیست مؤمنانه تنها در یک جامعۀ عرفیگرا ممکن است».
شاید بخش بزرگی از مسلمانانی که این روزها پناه و امنیت خود و فرزندان خویش را در کشوری
چون آلمان جستجو می کنند هرگز نام این اندیشمندان و روشنفکران از جهان فلسفه و دانش و
ادب و هنر غربی به گوششان نخورده باشد ،و کمترین اطالعی نداشته باشند که کسانی در این
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کشور بخاطر تالش هایشان در ایجاد و گسترش فرهنگ آزادی و همزیستی ادیان و زندگی
مسالمتآمیز میان اقوام و در دفاع از حق انسانی هر فردی در وفاداری به باورهای دینیاش به
گرفتن جایزهای نائل شده و میشوند ،اما این انسانهای جنگزده به غریزه و در تجربه دریافتهاند
که امنیت و صلح و رفاه ،آنجایی حاصل میشود که بر جنگ و به ویژه جنگهای قومی و مذهبی
و در صدر همه جنگ خشونتبار بر سر قدرت نقطۀ پایانی گذاشته شده باشد.
 15آبان 1394
ـــــــ
1ـ از جمله وقایع مهم  ،1995سال اعطای جایزۀ صلح ناشران آلمان به آنهماری شیمل :ترک
سومالی توسط نیروهای صلح سازمان ملل ،بعد از کشته شدن  132تن از سربازان آن در اثر
عملیات تروریستی و بعد از آن اوجگیری جنگ داخلی قومی و مذهبی در این کشور آفریقایی
2ـ یورگن هابر ماس دریافتکنندۀ جایزۀ صلح در سال  ،2001پس از حملۀ تروریستهای
اسالمگرا به برج های آمریکا و آغاز جنگ افغانستان .نظرات این فیلسوف آلمانی در بارۀ تعبیرهای
متعادل از اسالم و ارتباطات و مراودات وی با بخشی از روحانیون ایران از سوی مخالفین نظام
اسالمی در خارج کشور ،همواره مورد نقد و نکوهش شدید قرار گرفته است .به ویژه سفر وی به
ای ران در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و گفتههای وی در مصاحبهای با روزنامۀ
«فرانکفورتر آلگماینه» و نظراتی که در بارۀ تحولتی در ایران و درصف نیروهای مذهبی ایران
مشاهده کرده بود ،با برخوردهایی منفی مواجه شد.
3ـ اعطای جایزه به نوید کرمانی همزمان با گسترش هولآور جنایتهای داعش و ادامۀ جنگهای
خونین قومی ،مذهبی کشورهای عربی سوریه و عراق و لیبی ،وبه راه افتادن بزرگترین موج آوارگی
و پناهندگی بعد از جنگ جهانی دوم
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نگاهی به «صدسال کشاکش با تجدد» اثر داریوش همایون
متن سخنرانی در سمینار بررسی و معرفی کتاب صد سال کشاکش با تجدد اثر داریوش همایون
که در تاریخ  16و  17دسامبر  2006در گپسرای انجمن سخن برگزار گردید.
از نام کتاب آغاز کنیم که آن را ،همچون خود اثر و سراسر متن آن ،میتوان از زوایای گوناگون
مورد توجه قرار داد .به باور من و در درجه نخست ،این نام به بهترین شکل بیانگر ساختار اصلی و
سیر طبیعی کتاب است؛ نامی که ذکر «صدسال» در آن کنایه از سیری تاریخی داشته و به معنای
آغاز کردن از آنچه که در گذشته اتفاق افتاده ،یعنی از رویدادها و حوادثی که طی صدسال در ایران
و در جهان پیرامون آن وقوع یافته ،آغاز میکند ،همراه با تحلیلهای روشن و دقیق از آن رویدادها
و عبور از مسیر توفانی و پر طالطم پیکارهای اجتماعی که سراسر زندگی این ملت را رنگ و شکل
داده است .سپس نویسنده با ایستادن بر آگاهیهای ژرف و گسترده از فرهنگ و اندیشه فلسفی و
سیاسی غرب و با بهرهگیری از تاریخ و تحولت جهان پیشرفته ،در عمیقترین لیههای زندگیساز
این جامعهها فرو رفته ،آینهای فراهم آورده و در برابر جوامع جهان سومی ـ اسالمی ـ خاور
میانهای قرار میدهد تا خواننده در آن تصویر برگردان و عکس و عموماً هولآور این گروه دوم از
جوامع را مشاهده کند .داریوش همایون در این گذر و در اوج ژرفترین بحثهای خود به
رودرروئی دو جهانبینی میرسد؛ جهانبینی سنتی و کهنه و بسته و در بخش اعظم آن بدور
افکندنی از یک سو و جهانبینی مدرن و تجددخواهانه و گشوده بر هر نوآوری از سوی دیگر.
چنین سیری تنها در نام کتاب و سه واژه گزینش شده آن که «صدسال» درش حکایت از آغاز از
تاریخ دارد و مدرنیته در آن کنایهای از رفتن به عمق اندیشه است ،خالصه نمیشود .همچنین تنها
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مسیری نیست که از فصل اول کتاب آغاز و به فصل انتهائی رسیده و بسته شده و نتیجهگیری
شود .این روند مداومی است که آن را میتوان در تمام طول فصلها و به فراخور موضوع بحث،
مشاهده نمود .و تازه در سایه چنین برخوردی است که متوجه میشویم و لمس میکنیم که هر
عرصهای از زندگی بشر تا چه میزان شایسته و در خور عمیقترین تعمقات و ژرفترین نظریه
پردازیهاست .یعنی کاری که نویسنده در این کتاب به وفور انجام داده است .به عنوان نمونه
آنجائی که به مسئله ناموسپرستی ایرانیان یا فلکلور مذهبی و نه ایمانی برخور میکند و یا آنجا
که به روحیه مردرندی ایرانی میپردازد.
و اما در این مسیر و در این اثر ،به ویژ در مقدمهچینی و پنج فصل نخست که در اصل پیشگفتاری
بر  8فصل بعدیند ،تحلیل تاریخی رویدادها یعنی تاریخ اندیشیده دست بال را دارد .تاریخ و تحلیل
رویدادهای تاریخی ،آن هم نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان ابزار کار و وسیله دست نویسنده
در نمایاندن بهتر و بیشتر واقعیتهای امروزیست .قصد وی از بکارگیری تاریخ نه تاریخنگاری بلکه
بررسی کارنامه عمل و اندیشه و مقایسه نتیجههاست .مقایسه و نمایاندن پسرفتگی و
پیشافتادگی ،ایستائی و پویائی ،مقایسه میان جهانها و جامعههای برآمده از جهانبینی «مرگ
اندیش» و جهانبینی «زندگی اندیش» به مثابه نیروی بازدارنده یا موتور محرکه جوامع .نویسنده
مرزهای زمانی تاریخ را در هر فصل و در هر کجا که لزم است درهم شکسته تا نشان دهد که
چگونه امروز جامعه ما و جوامع ناپویا ،پسمانده و مرگاندیشی نظیر ما ،همان گذشتههای دور
افتاده و قرنهای سپری شده جوامع پویا و پیشروندۀ به سرعت نور غربی است .نویسنده در بررسی
و نقد مظاهرروحی ـ روانی انسانی و اجتماعی ما و کالبدشکافی پدیدههای گوناگونی که به این
مظاهر مربوط میشوند ،از بافتهای تاریخی هر یک از این دو نوع جامعهها نمونه برداری کرده و
در برشهای عرضی که در دورههای مختلف این جوامع گوناگون ایجاد میکند ،نمودارها و
تصویرهای روشن و قابل مقایسهای میآفریند تا خواننده با نگاه در آنها قدرت تطابق و مقایسه را
یافته و ببیند که سرنوشت بشریت از هم جدا نیست و نباید باشد .اگر امروز این همه اختالف وجود
دارد ،علتش رفتن به راههای جداگانه و افتادن ما به بیراهههاست .در پاسخهای غلطی است که ما
در برابر پرسشهای نادرست قرار دادهایم .نویسنده خود در تعریف از تاریخ در فصل هفتم کتاب
چنین میگوید:
«تاریخ به عنوان بیرون کشیدن معنی و رابطه رویدادها و گذاشتن در جای سزاوارشان در تصویر
کلی که ،مانند هنرسنجی ،مستلزم قدرت تخیل و آفرینشگری است ».و داریوش همایون در تدوین
این اثر و در بکارگیری تاریخ نشان میدهد که تاریخ سنجی است که در قدرت تخیل و
آفرینشگری تصویر کلی ،شگفتی میآفریند .مفهوم و رابطه گسستناپذیر زمان و گذرهای مداوم
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زمانی و تاریخی از گذشته به حال و آینده در این اثر ،یکی از ویژگیهای برجسته آن است که
تقریباً همه خوانندگان ژرفبین مشترکاً بدان رسیدهاند .و از آن تحت عنوان «سیالی» و «شناوری»
زمان در اثر سخن میگویند .به نظر من بهترین توصیف در باره این ویژگی ،از آن نخستین کسی
است که مطلبی در باره این کتاب و پیش از انتشار آن برای شماره ویژه صدمین سالگرد مشروطیت
«تالش» تحت ،عنوان «مبارزه حافظه علیه فراموشی» نوشت .سریرا شاگردان در باره این ویژگی
اثر میگوید:
«تفاوت نوشته همایون با نوشتههای دیگری از این دست ،در این است که هیچ فصلی از آن در
یک محدودۀ زمانی توقف نمیکند .زمان همه جا شناور میماند .چنانکه در همان فصل اول و دوم
که مختص انقالب مشروطه نوشته شده ،به غیر از موضوع اصلی به صد نکته دیگر برمیخوریم.
گذشته با همه رنگارنگی آن در این اثر بخشی از زمان حال است و زمان حال با همه نکبت و
فالکتش ادامه گذشته .بدینسان کار سخن از مشروطیت یا هر لحظه تاریخی دیگر به امروز
میکشد و بیشتر از آن به آینده نظر دارد و نتیجهگیریها نیز به فصل جداگانهای در پایان کتاب
واگذار نمیشود بلکه در خالل مطلب انجام میگیرد».
و اما واژه دیگری که در عنوان کتاب باید به دقت برروی آن تأمل کرد ،کلمه «کشاکش» است .اما
پیش از پرداختن به این واژه باید بر این نکته تکیه کنم؛ در اثری که نویسنده در برابر شکوائیه
خوانندگانش از فشردگی و سنگینی کالم آن ،پاسخ میدهد که« :از آوردن حتا یک واو اضافی نیز
بیزار است» ،واژهها و عبارتهای فشرده آن در حمل و ارائه موضوعات و مضامین ،نقشی بسیار
گستردهتر از آنچه که برروی کاغذ آمدهاند ،دارند .و در اکثر مواقع باید بر تک تک آنها ،به عنوان
یک موضوع کامل و بحث اصلی ،تعمق و تأمل نمود.
به عنوان نمونه هنگامی که وی در فصل سیزدهم تومار اسالمگرائی و جنبشهای اسالمی ـ
تروریستی را درهم پیچیده و در خالل بحث «بر بقایای گرایش چپ و ملی» ایرانی نهیب میزند
که بهتر است با «جریان اصلی روشنفکری ایران حرکت کنند و بجای «مترقی و دمکراتیک» فکر
کردن ،ترقیخواه و آزاداندیش بشوند و از قالب مدافع مظلومان بدر آمده و همراه دیگران اندکی تن
به احترام و پذیرش مسئولیت خود انسان بدهند ،مسئولیتی که میتوان خود را در سایه آن به
درجات بالئی از انسانیت رساند و یا در پشت کردن بدآن خود را در توحش و نادانی فروبرده و به
هر ننگ و ذلتی تن در داد ،و یا جای دیگری که باز هم خطاب به بازماندگان چپ و روشنفکری
سنتی ایران که وظیفه اصلی خود را هنوز دفاع از جنبشهای به اصطالح آزادیبخش و آن را
نشانه مترقی بودن خود میدانند ،به طعنه و در یک پرانتز میگوید که اساس این جنبشها نه
مترقی بودند و نه آزادیبخش ،خواننده را وادار میکند؛ به تاریخ این جنبشها ،به ویژه در آن
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سرزمینهائی که به ثمر رسیدهاند ،بازگردد و بیرون از ایدئولوژی و تعصب دوباره در واقعیتها
بنگرد و در یک ارزیابی مجدد ،میزان آزادی و ترقی را که این جنبشها به همراه آورده یا وعده آن
را میدهند ،تخمین بزند .براین نهیبها و طعنهها و بر این بیان فشرده و گاه در دو سه کلمه در
داخل کمانکها است که باید تعمقی بیشتر کرد .برروی مفاهیمی چون آزاداندیش و آزادیخواه
شدن و تفاوتش با آزادیبخش بودن ،یا فرق میان ترقیخواه شدن و ادعای مترقی بودن ،واز اریکه
فخر توخالی مترقی بودن فرود آمدن .نگارنده کتاب بارها و بارها و درجای جای اثر ،با انگشت
گذاشتن بر واقعیتها و مقابله و مقایسه دو جهان پیشرو و واپسمانده و با تکیه برعلل و ریشههای
پیشرفت از یکسو و واپسماندگی از سوی دیگر ،خواننده ایرانی را وادار میکند ،حال دیگر ،پس از
سه دهه رو به روئی و رو در روئی با حکومت اسالمی و شکست همه جانبه اخالقی ـ سیاسی
جامعه روشنفکری ـ سیاسی ایران که خود را در به ثمر رساندن انقالب اسالمی نشان داد ،به
ژرفای همه معانی و مفاهیم و الگوها رفته و در آنها بازنگری اساسی نماید.
و اما برگردیم به عنوان کتاب :همانگونه که این کتاب در نوع برخوردهای تاریخی یا به قول
دیگران در سیالیت و شناور بودن زمان در همه فصلهای آن از آثار دیگر تفکیک شده و ویژگی
یگانه پیدا میکند ،همچنین در پرداختن و توضیح معنای کشاکش در سراسر تاریخ ایران و ایرانی
اسالمی شده است که این اثر تشخص دیگری مییابد که آن را از آثار دیگری از این دست جدا
میکند .یعنی همانطور که واژه «صدسال» در عنوان کتاب حامل روح تاریخ و رویکرد تاریخی و
استفاده از تاریخ اندیشیده در بیان دیدگاههای نویسنده است ،واژه «کشاکش» نیز در برگیرنده و
نماد روح دیگری از اثر ،آنهم در زمینه جامعهشناسی ،مردمشناسی و شناخت از فرهنگهای
گوناگون است که بر محور اصلی پرداختن به انسان ایرانی و بزرگترین مشخصه آن یعنی
دوگانگی روحی و روانپارگیش در طول این تاریخ ،شکل میگیرد« .کشاکش» واژهای است که
برای فهم معنای آن باید تمام  456صفحه کتاب را خواند و جایگاه بیمانند آن را در عنوان این اثر
دریافت.
هنگامی که این اثر مرحله به مرحله و همگام با نگارش آن ،در تالش منتشر میشد؛ شاید کمتر
کسی از خوانندگان تالش به این نکته توجه کرده باشد که فصلهای نخستین یعنی تا فصل
پنجم ،عنوانی دیگر داشتند .پنج فصل این کتاب در تالش تحت عنوان «صد سالۀ گذشته ایران و
پیکار جامعه ایرانی با مدرنیته (تجدد) منتشر شد .اما از فصل ششم به بعد ،هنگامی که فصلهای
بعدی آمدند ،عبارت «صدسال کشاکش با تجدد» بر تارک آنها نشسته بود .همه راز در همین
تغییر از پیکار به کشاکش است .پیکار اگر نبرد یکی بر علیه دیگری و به معنای ستیز با نیروئی
بیرونی است ،اما کشاکش با خود است .پیکاری است که جبهه آن درون را شکافته و به دو صف،
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به دو پاره و به یگ دوگانگی روانی بدل میکند و موجب رفتاری کژ و مژ میشود .در پنج فصل
نخست و از صدر مشروطیت همه کار این ملت به روایتی نبرد و ستیز با دشمن بیرونی بوده است،
با بیگانگان استعمارگر ،با سپاهیان اشغالگر ،با دزدان و غارتگران مال و منابع این ملت با چشم
ناپاکان بر این آب و خاک ،با ظلم دربار و استبداد دین .اما از فصل ششم و در انتهای همه این
نبردهاست که این ملت با انقالب اسالمی خود و سرمست از پیروزی آن در قعر شکست خود جای
میگیرد .نویسنده از فصل پنجم و بتدریج ،رفتن به عمق و ریشههای انقالب اسالمی که شکستی
تاریخی برای ملت ایران بحساب میآید ،را آغاز میکند و برای نشان دادن اینکه این شکست نه
در نبرد و پیکاری بیرونی بلکه در اصل در کشاکشی درونی حاصل شده ،هیچ لیهای از زندگی و
هویت انسانی و اجتماعی این ملت را در هیچ حوزه و زمینهای آسوده نمیگذارد .از فرهنگ و دین
و هویت تا تاریخ و اسارت ما (همچون دیگر جوامع اسالمی ـ خاورمیانهای) در گذشته و به قول
وی گذشتهزی بودنمان را از دم تیغ این کالبدشکافی تاریخی ،فرهنگی و جامعهشناسانه میگذراند
و در هر گذر شکاف و مجاری بیرون ریختن فساد و تباهی قرنها بدست وی عمیقتر و بازتر
میشوند.
در بیان و توصیف این روانپارگی و کشاکش ایرانی با جهان درونی خود که عاقبت ما را به
گوشههای غنودن تن پروری فکری پرت میکند ،چند نمونه تکان دهنده به قلم نویسنده را برایتان
قرائت میکنم :همایون در فصل هفتم کتاب خود آنجا که به واپسنشینی طلبکارانه و غرورمندانه
جوامع اسالمی میپردازد ،در باره خود ما میگوید:
«در ایران ما بادشواری دوگانهای روبرو بودهایم .سرپیچی گردن فرازانه و در عین حال دفاعی ما به
ریشههای دورتر و دورتر ،به سه هزاره پیش برمیگردد .ما نه تنها درخشش دوران برتری اسالم را
که در آن سه سده عصر زرین ،رنگ تند ایرانی یافت به رخ میکشیم بلکه افتخارات  1500سال
پیش از آن را نیز سنگری دیگر میکنیم :هنگامی که شاهنشاهی ما سه قاره را در برمی گرفت
اروپائیان در کدام جنگل از درختها بال میرفتند؟ (یونانیان در همان زمان به قلههای المپ رسیده
بودند ).فرهنگ ما با آن همه شاهکارها چه کم دارد که از دیگران بگیریم؟ ناتوانی ما هرچه بیشتر
شده است به این تاریخ و فرهنگ نیاز بیشتر یافتهایم .فرهنگ و هویت ملی داروئی است که ما را
در برابر واقعیت همه روزه واپسماندگی یأسآور آرامش میبخشد .اگر ما از غرب برنمیآئیم نیاگان
دوردست ما برآمدهاند .افتخارات باستانیمان ما را بس است .هرروز از غرب وام میگیریم ...و
مشکل آنجاست که درماندگی از یک سو و غرور از سوی دیگر ما را به شتابزدگی و رفتار کژ و مژ
میاندازد».
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نویسند ریشه این غرور تن پرورانه و وامگیریهای طلبکارانه را در همه جا و در تاریکترین ـ و
شگفتا در نزد ما درخشانترین ـ گوشههای فرهنگی و تاریخیمان جستجو کرده و با خنجر قلم
بیرون میکشد و در پرتو نگاه و اندیشه نو به نمایش میگذارد .به عنوان نمونه هنگامی که از تاریخ
هجوم اسالم و عرب به ایران مینویسد و نشان میدهد که چگونه مبارزه و مقاومت ایرانیان با این
هجوم به کدام بیراههها افتاد .در باره این بیراههها چنین توضیح میدهد:
«در جبهه انتلکتوئل ،به صورت مذهب سازی درآمد که چندان کمکی به آزادمنشی نکرد و در
سلسلههای اهل طریقت به خانقاهها با نظام مرید و مرادی انجامید...و مسئله فردآزاد خودمختار
انسانی در یک نظام مذهبی که بزرگترین عارفان از سیطرهاش بکلی رهائی نمییافتند و،
بیشتری ،نمیجستند ،ناگشودنی ماند».
وی در ادامه همین گفته نشان میدهد که در این بیراههها روح و روان ایرانی چه آسیبها دیده و
هنوز از این کشاکش درونی رهائی نیافته است .وی در جای دیگری در همین فصل میگوید:
«ایرانی سرافراز پیش از اسالم نیز با ایرانی عربزده در همزیستی ناآسودهای بسر برد .سدههای دراز
گذشت و ایرانیان به بندگی خداوند ،از زبان آخوند ،و پیر طریقت ،و اگر خیلی سرکش بودند،
پیرمغان ،خوکردند .در زیر سنگینی بندگیهای گوناگون و در تخدیر همیشگی ادبیات رهائی (نه به
معنی رهاشدن بلکه رها کردن) ـ باز هم از همان کمانکهای در خور تأمل و تعمق ـ و روحیه این
هم بگذرد ،از روان چیز مهمی نمانده بود که پارگیش به چشم آید».
و اما کار به همینجا ختم نمیشود .و نویسنده و اثرش تنها در قالب نقد و آسیبشناسی روانی و
کشاکش تاریخی و درونی این ملت با خود ،باقی نمیمانند .او از نسل جدید منتقدین منفی گو
نیست ،تاریخ را برای تاریخ نمیگوید .از رویدادها تصویر برداری محض نمیکند ،انتقاد نمیکند که
خود را بر تخت فخر نگاه از بال به همه و بر اریکه همه چیزدان و هیچ نگو بنشاند .بلکه در
همانجا راه را به بیرون مینماید .و در اینجاست که آن تکبر میان تهی انتلکتوئل ایرانی ـ جهان
سومی ـ دیناندیش خاورمیانهای را هم ندارد و به صراحت میگوید که باید راههای خروج از این
سرگشتگی و روانپارگی تاریخی را از همان غرب آموخت .به عنوان نمونه؛ وی در ادامه همان
قطعاتی که برایتان قرائت کردم و بالفاصله در انتهای پاراگراف و در حالی که جوهر آن نقد هنوز
خشک نشده ،میگوید:
«مشکل اسالم عربی با احساس ملی و تاریخی غیرعرب ایرانی ،با عرفیگرا شدن حکومت و جامعه،
گشوده خواهد شد».
وی چه در نقد و چه راهگشائی ،مردم و دولت و سرآمدان جامعه را در یک رده قرار میدهد و در
آموختن و دگرگشت سهم یکی را کم یا بیشتر از دیگری نمیگیرد.
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و در بیان همین راههای خروج از لبیرنت فرهنگ و تاریخ و هویت و دین کهنه و سنتی ایرانی
روان از دست داده است که ساختار و مشخصه دیگر کتاب شکل میگیرد .یعنی در پرداختن به
مفاهیم اندیشه مدرن و مدرنیته است که معنای واژه آشنای «تجدد» در عنوان کتاب صورت
میگیرد .بدی ن معنا که ،اگر «صدسال» در عنوان کتاب کنایه از بررسیهای تاریخی داشته و
«کشاکش» عنصر نقد را با خود دارد که هردو از اجزای جدائیناپذیر اندیشه مدرنند و در ترکیبی با
هم ،تالشی است بر فراهم نمودن زمینه خودآگاهی تاریخی و آگاهی ملی ،واژه «تجدد» نیز در
عنوان کتاب ،بیانگر اندیشه ایجابی مدرن نویسنده است ،که خود را در ارائه راههای برونرفت از بن
بستهای تاریخی ایران مینماید و در این راه بر نظام و الگوی آزموده شده غرب و به ویژه اروپا
تکیه دارد ،بدون آنکه بستر درک عمیقتر تاریخ ایران و یافتن عناصری از آن را که فهم الگوی
غرب را برای ما آسانتر میکنند ،فراموش نماید.
این اثر سراسر انباشته است ،از مفاهیم اندیشه سیاسی مدرن ،همراه با توضیح آنها بر بستر تاریخ
و جغرافیای سیاسی و در زادگاهشان یعنی جوامع غربی و در ارتباط با جریان اندیشه بزرگترین
اندیشمندان و فالسفه و جامعهشناسان غربی با ذکر نام و نشان آنها .مفاهیمی که ما یا معنایشان
را به درستی و به کمال درنیافتیم و یا از نهادینه کردن این معانی سرباززده و لجرم درجا زدهایم.
در این بخش از ساختار کتاب ،از قدرت گرفته تا جامعه و ارکان آن ،از سیاست گرفته تا دولت و
دولت ملی و ملت و از یکپارچگی ملی گرفته تا چندگانگی قومی ،زبانی و دینی و رابطه اینها
باهم ،از حکومت قانون و حکومت قانونی گرفته تا حاکمیت و حکومت ،از رابطه فرهنگ ،دین و
هویت گرفته تا عرفیگرائی ،از رقابت سیاسی گرفته تا همرائی و همبستگی ملی همه و همه در
یک فرایافت جدید ،دوباره بررسی و تعریف شده و با شرایط ایران مطابقت داده و حتا راه
بکارگیریشان نشان داده میشود.
کتاب در این ویژگی خود است که به یک برنامه تمام عیار برای دگرگونیهای همه جانبه اجتماعی
فرامیروید و تکمیل میشود ،که من این بخش از آن را تحت عنوان «تزهائی برای آینده» نام
میبرم .دگرگونیهائی که انجام به کمال آنها ،سدهایست که به تعویق افتادهاند.
من در اینجا به منظور جلوگیری از طول کالم ،از آوردن نمونههائی از این پردازش مفاهیم
خودداری میکنم و امیدوارم دوستانم در هنگام معرفی فصلهای کتاب به این امر بپردازند .اما
نکتهای را که نمیتوانم ناگفته گذارم ،غنای ادبی ،فاخر بودن زبان این اثر و خدمتی است که
نویسنده به غنای بیشتر گنجینه واژگان فارسی نموده است.
در برخورد به ساختار زبانی کتاب ،در نگاه نخست ،این سنگینی و فشردگی کالم از نظر صورت و
محتوا است که به نظر خوانندگانی که به سبک روزنامهنگارانه داریوش همایون آشنا نیستند ،سخت
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جلوه میکند .هر فصل این کتاب در اصل میتواند رسالهای مستقل باشد .به گفته خود نویسنده،
این  13فصل حاصل یازده سال قلم زدن اوست .روش وی به عنوان روزنامهنگاری صاحب اندیشه
سیاسی ،که سیاست را میدان سنجش اندیشههای خود میداند ،پرداختن به مهمترین رویدادها و
روندهای جاری جامعه و به چالش کشیدن جریانهای فکری ـ سیاسی و بیش از همه ،به گفته
خودش ،به چالش کشیدن اندیشههای «مدروز» ،آن هم در تنگترین ستونهای روزنامهها و
نشریات است .او همیشه و بالجبار بیشترین مضامین را در ستونهای تنگ نگاشته است .و گوئی
عادت وی شده که در نوشتار و همچنین گفتار پرهیزگار باشد و از درازگوئی و درازنویسی خودداری
کند .همین عادت است که به آفریدن اثری انجامیده که از نظر مضمون ،بار حجمی چندین برابر
آنچه که پیش روی ماست ،با خود حمل میکند .به قول معروف همه کتابی میخوانند تا چیزی یاد
بگیرند ،اما این کتاب را باید بر بستر دانش و دانستههای گسترده بسیار و در زمینههای گوناگون
خواند ،تا بتوان از آن بهره گرفت .به عبارت دیگر برای دریافت و فهم نظرات همایون باید
کتابهای بسیار دیگری خوانده شده باشند .درست مانند خود نویسنده که اثرش حاصل حداقل 6
دهه تجربه و مطالعه است ،مطالعهای وسیع به پهنای جهان و به گستره تاریخ و بیشماری
موضوعات گوناگون جوامع بشری ،از فلسفه گرفته تا تاریخ و از اقتصاد گرفته تا ادبیات و هنر.
بر بستر همین دانش گسترده و آگاهی و تسلط بر فرهنگ و تولیدات فرهنگی جهان مدرن از یکسو
و چیرگی نویسنده بر زبان فارسی و تاریخ تحولت اجتماعی و ادبی ایران از سوی دیگر است که
دست وی را در ترجمه و همچنین آفرینش واژههای نو فارسی و همراه با استفادههای به کمال از
ظرفیت این زبان زیبا باز گذاشته و در عمل کتاب را به واژهنامهای غنی بدل میسازد .باز هم به
قول سریرا شاگردان که در ویژه نامه همایون ـ تالش شماره  18ـ به این توانائی برجسته داریوش
همایون میپردازد ،رفتار همایون با زبان فارسی رفتاری «فرهنگستانی» است.
اما از این نکته که بگذریم زیبائی عبارات و واژه هاست که سطح کتاب را به یک اثر ادبی غنی بال
میکشد .زبان وصف و گاه همراه با طنزهای کوتاه و بعضاً بسیار تلخ ،خواندن کتاب را که به
خشکترین موضوعات یعنی تاریخ و جامعهشناسی و اندیشه سیاسی میپردازد ،گوارا و دلچسب و
تأثیرگذار بر روح و روان انسان میکند .به عنوان نمونه از دوستان تقاضا میکنم بر عبارتها و نقل
قولهائی که میخواهم از کتاب برایتان قرائت کنم ،لحظههائی تمرکز کنید و به غنای زبان هم از
نظر بار و وسعت معنا و هم زیبائی زبان وصف و هم همزیستی واژههای دلچسب فارسی در کنار
هم توجه کنید .به عنوان نمونه داریوش همایون در وصف ایرانی که دوست دارد ،هرچه زودتر پا به
عرصه حیات گذارد ،چنین میگوید:
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«ایرانی که بالتر از همه گذاشته میشود ضد اسالم نیست ،چنانکه ضد هیچ مذهبی نیست ،و
مانند بهترین دورههای خود ،و هماوا با درخشندهترین فرزندان خود ،به دین کسان کاری ندار.
حزب اللهی نیز در آن حق زندگی با حقوق برابر خواهد داشت ولی دست و زبانش از تجاوز به
دیگران بسته خواهد بود؛ قانون اساسی لیبرال (به معنی حقوق بشر نهادینه شده) راهش را بر
درآوردن سیاست به خدمت مذهب و استفاده از مذهب برای رسیدن به قدرت خواهد بست .ضد
عرب هم نیست و تنها میخواهد از آن جهان تنگ تیرۀ هر لحظه آبستن فاجعهای دیگر فاصله
بگیرد؛ آن را به خودش بگذارد و در جهان پیشرفتهترین امروزیان بودوباش کند .گذشته این ایران
در سه هزاره است و آیندهاش در غرب ،در جهانی که مرزهایش منظومه شمسی است».
یا قطعهای دیگر در وصف دگرگشتی روحیه همه مردم ایران و به ویژه سرآمدان آنکه میگوید:
«آن رگه رواداری که تاریخ ایران با آن آغاز شد و تاریخ جهان را به مسیر دیگری انداخت ،هنوز با
همه خشونت و یکسونگری دوهزارساله مذهبی ،در روان ایرانی در کار است .خونریزی و توحش
جمهوری اسالمی ،در پسزنش فرخندهای ،میرود که رواداری را بار دیگر صفت برجسته جامعه ما
سازد .از زیادهروی بیابانی و بدوی حکومت حزباهلل تا مبالغه دلپذیر «زنده باد مخالفان ما» چندان
راهی نیست .تنها دوران ننگبار جمهوری اسالمی در میانه است .مبارزان جامعه مدنی که در
آرزوهای خود برای ایران چنان بلند رفتند ،همان انقالبیان خون آشام دیروزیاند که به رعایت سود
شخصی خود نیز شده ،دریافتهاند گره در کجاست».
و آنجا که نویسنده در وصف طبیعت سخن میگوید ،دید واقعبینانه است که به زیباترین زبان ادبی،
نثری که به شعر نزدیک میشود ،بیان میگردد:
«طبیعت ،به معنی جهان آفرینش ،از هر مالحظه اخالقی عاری است و کمترین تصوری از خوب و
بد ما ندارد و مهربانی و عدالت نمیشناسد .نه ناله و مویه ما را میشنود ،نه از نفرین و دشنام ما
باخبر میشود ،نه به نذر و نیازها و دخیلها و قربانیهای ما اعتنا میکند .قوانین آهنین آن درکارند
و از روی آرزوها و زندگیهای ما میگذرند».
«یک نگاه ساده به گوناگونی بیکرانه طبیعت نشان میدهد که مشیت یا قانون طبیعت ،نامش را
هرچه بگذارند ،دوستی و دشمنی نمیشناسد؛ کمترین اعتنائی به تصورات ،همچنانکه نیازهای ما،
ندارد و از وجود ما نیز بیخبر است .این ما بودهایم که خود را با طبیعت سازگار کردهایم ،و با
شناختن قوانینش از بالی درختان به ایستگاه فضائی منزل بردهایم و از کنج غار تاریک به ماه
تابنده پای نهادهایم .اکثریتی از مردم جهان ،مشیت را در کوتاهی دست و تنگی افق خود تعبیر
کردهاند و هر روز در پارگین فرهنگی و سیاسی خود فروتر میروند .یک دوهزار میلیون تنی دیگر
مشیت را ،چه به همان نام ،چه به نام قانون طبیعت ،مانند تند بادی پشت کشتی پیشرفت خود
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گذاشته اند و از دل کهکشان تا دل ذره را کاویدهاند و نیروهای جهان هستی را به خدمت خود
درمی آورند .آیا میتوان تصور کرد که مشیت خداوندی بر بدبختی آنان و کامروائی اینان قرار
گرفته باشد؟»
یا آنجا که در وصف ایران فشردهترین و همزمان ،جامعترین کالم را بکار گرفته و میگوید:
«ایران سرزمین سوانح طبیعی است که کسی انتظارشان را ندارد و روی میدهند ،و سرزمین
معجزات است که همه انتظارشان را دارند و روی نمیدهند؛ با مردمانی که دیر میآموزند و زود
فراموش میکنند».
در این جملهها و عبارتهای کوتاه که در کتاب پرشمار است ،در کنار فشردگی و عین حال جامعیت
کالم و زیبائی توصیف ،آن طنز تلخ پوشیده است که برای خواننده ایرانی باید تکان دهنده باشد.
نویسنده حتا آنجا که میخواهد ایدهای برای برانگیختن و تشویق ایرانی به افتادن دوباره به راه
ترقی و تجدد ارائه کند و با انگشت گذاشتن به قابل مالحظه بودنش در تاریخ و جغرافیای این
جهان میخواهد حس مسئولیت پذیریش را بیدار کند از این طنز هنرمندانه خود دست نمیکشد،
آنجائی که میگوید:
«رستگاری ما در بزرگی و تمایز ما خواهد بود ،در والئی جامعه و سیاست و فرهنگ ،و زایندگی
اقتصادی که کمک کند و همه مردمان این منطقه را بال بکشد … .شناخت والئی و رسیدن به
آن ،ایده برانگیزندهای است که ما را از گذشته و پیرامون نزدیک خودمان بدر خواهد آورد .ما ملت
قابل مالحظهای هستیم .هزار سالی پیش بر جهان دور و نزدیک تأثیر گذاشتهایم .در طول همین
نسل بسیاری ،از ما آموختند و بیش از اینها خواهند آموخت؛ و بسیاری به دنبال ما خود را به چاه
انداختند».
و در میانه چنین قطعههائی است که خواننده سر از نوشته برمیدارد و با چشمی به خنده و چشمی
به اشک ،بارها و بارها به خود و درون خود مینگرد و از خود میپرسد که آیا نویسنده به آرزوهای
خود ،آرزوهائی که طی بیش از یک دهه بر روی کاغذ روان کرده است ،نرسیده است؟ آیا او پیامی
را که میخواسته ،به خوانندگان ایرانیش نرسانده است؟ ایرانی که در به اختیار گرفتن سرنوشت
خویش به دست خود باید اول انسان مصداق آن شعر اقبال لهوری شود که نویسنده از آن یاری
میگیرد تا آن انسان را تصویر کند:
نعره زد عشق که خونین جگری پیدا شد
حسن لرزید که صاحب نظری پیدا شد
فطرت (خلقت) لرزید که از خاک جهان مجبور
خودگری ،خودشکنی ،خود نگری پیدا شد.
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در وصف اثر هرچه بگویم ناکافی است .پس باید به سهم خود که تا همینجا نیز مطمئناً از سهم
دیگران سرزده است ،بسنده کنم و با برزبان راندن توصیه آخرم در خواندن کتاب و حتماً خواندن
آن ،خاموش شوم .از همه دوستان که با صبوری به سخنانم گوش دادند ،سپاسگزارم.
1385/9/25
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آشنایی دوباره با داریوش همایون

برای بسیاری از کسان که بیرون از دایره روابط خصوصی و خانوادگی داریوش همایون را
میشناسند ،نخستین آشنائیها با وی در گردهم آئیهای سیاسی ایرانیان و سالنهای سمینار و
سخنرانی آغاز شده است و عموماً هم از فاصلهای میان صندلیهای سالن و تریبون سخنرانی و از
لبالی سخنان او در باره سیاست و فرهنگ ایران که هر بار سرشار از تازهگی ،افقهای روبه آیندۀ
پردامنهای را میگسترانند.
ورودش به سالنها در شهرها و مکانهای ناآشنا ،بدون جمع همراهان ،آرام و بدون جلب توجه
دیگران میبود ،اگر آن نام که پیشاپیش انتظار دیدن و شنیدن سخنانش را برمیانگیزد ،نمیبود.
ورودی موقر با تبسمی دوستانه و دعوت کننده ،نگاهی جوینده ،تا برای پیشی گرفتن در ادای
احترام به دوست و مخالف ،هیچکس را از نظر دور ندارد.
اگر حلقه مشتاقان همصحبتی و پرسشگران اجازه دهند ،زودتر از هر سخنران دیگر در جای خود
قرار میگیرد و در آرامشی که حکایت از تمرکز درون میکند و چشمانی که دیگر هیچکس را
نمیجویند و نگاهی دوخته به نقطهای نامعلوم ،از جمع فاصله میگیرد و در انتظار آغاز میماند.
سخن گفتن در حضور داریوش همایون آسان نیست و کسانی را که به تسلط وی به زبان فارسی و
دانش گستردهاش در باره ایران و جهان آشنائی دارند ،در قید درستگوئی و بند سنجیدن کالم
گرفتار میکند .در همصحبتی دقیق است و با هوشیاری به گفتههای همسخنانش گوش میدهد.
در گرفتن کژیهای فکری ،زبانی نرم اما صریح و روشن دارد .خود را در تذکرهای پر مالحظه و
تصحیح سهلانگاریهای زبانی دیگران و منع آنان از بکارگیری بیرویه مفاهیم« ،ماللغطی»
مینامد .اما جوانترها خود را وامدار سختگیریهای به رایگان وی میدانند .از او با عنوان
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دائرتالمعارف جنبش سیاسی ایران یاد میکنند .در واژهنگاری و گستردن ظرفیت زبان فارسی
رفتار وی با این زبان را فرهنگستانی توصیف کردهاند .نزد اهل قلم معروف است که نثر وی بسیار
پاکیزه است .اما در میان خوانندگان آثارش کم نیستند کسانی که از آسان نبودن سبک و سیاق او
در نگارش سخت گلهمندند .دکترصدرالدین الهی در پاسخ به این گلهها ،زبان نویسندگی داریوش
همایون را همچون جاده کوهستانی پرخمی که راه به قله میبرد توصیف کرده و خوانندگان
نوشتههای وی را همچون کوهنوردانی مینامد که خسته وگاه مانده به دنبال راهنمای خود روانند و
هنگامی که برفراز قله میایستند و سینه را از هوای صاف پُر میکنند و به طراوت دشتی که در
زیرپایشان گسترده است مینگرند ،به شگفتی و تحسین میافتند.
آشنائی دوبارۀ جامعه سیاسی و فرهنگی میهنمان با داریوش همایون و عموماً با کوله باری از پیش
قضاوتهای سخت از آغاز زندگی وی در تبعید و از مسیر کار و تالشهای فکری و فرهنگی او در
حوزه اندیشه سیاسی و در برخورد به سیاست روز ایران بوده است .آشنائی پر جنجال و پر جدالی
که از دشمنیهای آشتیناپذیر بسیاری با وی آغاز و در بخش بزرگتر به دوستی یا حداکثر
مخالفت سیاسی و فکری و هر دو سرشار از احترام و تحسین انجامیده است.
این تغییر موقعیت ،همچون موارد بسیار دیگر در زندگی داریوش همایون حاصل نبرد و جوششی
دائمی است که نقطه پایانش بیتردید هنوز نرسیده است ،اما نقطه شروعش خیلی زود درآغاز
نوجوانی گذاشته شد؛ در خانوادهای از طبقه متوسط بال و نوخاستۀ ایران نو با فرهنگی شهری
که بشدت رنگ زمانهای را داشت که خود وی از آن به عنوان یک دوره استثنائی یاد میکند.
داریوش همایون در مهر ماه  1307در تهران در خانه پدر بزرگ مادری دیده به جهان گشود .پدر
بزرگ هنگامی که رضاشاه مقرر کرده بود همه اتباع ایران باید نام خانوادگی داشته باشند ،نام
جمالی را برگزید که از نام جمالدین واعظ اصفهانی دائی مادر بزرگش و از سران جنبش مشروطه
میآمد .گزینش نام داریوش و نام خانوادگی همایون از خوشسلیقگی پدر و دلبستگیاش به زبان
فارسی و تاریخ گذشتههای دورتر ایران حکایت میکند.
مادرش از سوی مادری همتبار با خانواده صدر و صدر عاملی بود که با پارهای از رهبران شیعه از
جمله امام موسی صدر نیز خویشی مییابد .ثریا مادرش در سنین نوجوانی در حالی که به روال آن
روزهای ایران خیلی زود ترک تحصیل و ازدواج کرده بود ،داریوش ،نخستین فرزند خود را بدنیا
میآورد.
داریوش همایون از دوران کودکی خود به دلیل ابتال به بیماریهای سخت و زندگی ناموفق پدر و
مادر و فضای غمانگیزی که در اثر اختالفات آن دو فراهم شده بود ،به عنوان دوران ناشاد زندگیش
یاد میکند .اما از همین دوران است که نبرد دائمی وی آغاز میشود .نخست با پدر درمیافتد و
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بیاعتنا به نقشههای او برای آینده که میخواست از وی پزشکی بسازد ،اختیار زندگی خود را
بدست خویش میگیرد .با چشمی در بزرگترین آثار تاریخی و ادبی و هنری ایران و جهان که
خواندن آنها مهمترین مشغولیتش در هر فرصتی ،بوده است ،و با پائی در زندگی واقعی که برای
او از همان آغاز توجه به سیاست ایران و دخالت در سرنوشت کشور میبود ،به تربیت و پروردن
خود میپردازد  .دوران دبستان را با هوش سرشار ،کوتاه شده ،پشت سر میگذارد .به پاداش کارنامه
موفقیتآمیز ششم ابتدائی پدر به او اختیار میدهد انتخاب کند :یک دوچرخه یا یک دوره شش
جلدی تاریخ جهان اثر آلبر ماله .آن کودک تاریخ جهان را برمیگزیند.
ورود متفقین به ایران ،اشغال این سرزمین و تبعید رضاشاه که برای داریوش همایون و
همنسالنش سمبل سازندگی و ترقی و استقالل ایران بشمار میآمد ،مقارن است با اواخر دوازده
سالگی .این حادثه برای وی که با تاریخ ایران از طریق خواندن کتابهای فراوان آشنائی داشت
یادآور  150سال تحقیر ایران بدست بیگانگان و یادآور حمله ،اشغال و کندن پارههائی از خاک
میهن بود و تأثیر عمیق و نازدودنی بر وی ،بر سرنوشتی که برای خود برگزیده بود ،برجای گذاشت.
از همان سالها با تعدادی از همسالنش نخستین جمعها و سازمانهای سیاسی متعدد زندگی
اجتماعی خود را پایه گذاری مینماید .دکتر علینقی عالیخانی در باره آن سالها و آشنائی و
همکاری خود با داریوش همایون که در نهضت محصلین که آن را چیزی شبیه یک حزب
میخواند ،آغاز شد و بعد از آن درسازمان دیگری به نام «انجمن» ادامه یافت ،میگوید:
«من با داریوش در سن سیزده ـ چهارده سالگی آشنا شدم .یکی از دوستان مشترکمان پیشنهاد
کرد دورهم جمع شده و در مورد مسائل ایران صحبت کنیم… ..آنچه از همان نخستین مراحل
چشمگیر بود ،نویسندگی داریوش بود .قدرت نویسندگی با استدلل… ما به یکباره در میان جمع
خود با فردی روبرو شدیم که مسائل را به قلم میکشد ،آنهم نه تنها بقدر کافی زیبا بلکه دارای
محتوا .او با منطق سخن میگفت .از این نقطه نظر داریوش در میان ما فرد برجستهای بود…»..
در زمستان  1322پس از انشعاب در نهضت محصلین به دوشاخه ،که یک شاخه آن به حزب توده
پیوست« ،انجمن» توسط شاخه دیگر نهضت محصلین که داریوش همایون نیز در آن بود ،پایه
گزاری شد .انجمن در اصل یک گروه مخفی بود که دست به ساختن مواد انفجاری و عملیات
نظامی میزد ،بر علیه کسانی که از نظر اعضای این انجمن ،وابستگان دو نیروی بیگانه انگلیس و
روسیه یا شوروی آن روزگار بشمار میآمدند .خوشبختانه اقدامات نظامی آن گروه صدمات جانی به
کسی وارد نیاورد .در سال  1325داریوش همایون به همراهی دو تن دیگر از همرزمانش به منظور
تهیه مواد منفجره و استفاده از مینهائی که برای حفظ اردوگاه امریکائیان در منطقه امیرآباد در
زیر خاک کار گذاشته و پس از ترک خاک ایران ،آن مینها همچنان به جای مانده بود ،به این
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منطقه میروند .داریوش از سیمهای خاردار عبور میکند تا مینی را که از زیر خاک بیرون زده بود،
بیاورد ،مین دیگری زیر پایش منفجر شده و آسیب سختی به پای او وارد شد .پس از آن ،حادثه
دیگری یعنی انفجار نارنجک در یکی از خانههای مخفی انجمن و در دست یکی از اعضا منجر به
کشته شدن آن عضو و لو رفتن انجمن میگردد.
پس از آن ،انجمن از هم میپاشد و همایون که در آن زمان در سن  18ـ  19سالگی بود ،تصمیم
میگیرد تحصیل خود را دنبال کند .همزمان با دوره جدید ادامه تحصیل دبیرستانی ،همراه چند تنی
از دوستان خود نظیر سیاوش کسرائی ،سهراب سپهری ،منوچهر شیبانی ،ضیا مدرس و شاپور زندنیا
انجمنی هنری را پایهگذاری میکند و مجلهای ادبی ـ هنری با رنگ تند سیاسی نیز به نام جام جم
منتشر مینمایند .آنها از طریق آن انجمن و مجله سعی میکنند بر فضای فکری و فرهنگی به
ویژه در میان جوانان که در آن هنگام سراسر زیر سلطه و نفوذ حزب توده بود ،تأثیر گذاشته و آن
سلطه را بشکنند که به گفته همایون در این امر موفق نمیشوند.
در سالهای اوج گیری مبارزات ملی شدن نفت که همزمان با قدرت گیری روزافزون حزب توده
ایران در صحنه سیاست و مبارزات اجتماعی بود ،داریوش همایون به یک حزب دست راستی
افراطی یعنی حزب سوسیالیست ملی کارگران ایران ـ سومکا ـ میپیوندد .حزبی که به گفته
همایون تقلیدی بود از حزب نازی آلمان منهای جنبههای شدید ضد یهودیاش .در دوره فعالیت
این حزب و در زمان حکومت دکتر مصدق داریوش همایون دوبار دستگیر شده و به زندان محکوم
میشود .سومکا ،به باور امروز داریوش همایون ،از همان آغاز پدیدهای ناپسند با گرایش فاشیستی
زننده بود که بر بستر بدترین فضای سیاسی کشور که در آن گفتار سیاسی به هتاکی و ترور
شخصیت تبدیل شده و فعالیت سیاسی را چاقو کشی فرا گرفته بود ،برپایه ناسیونالیسم  16سالگان
شکل گرفته بود .پس از سپری شدن دورهای دیگر از التهاب در کشور این حزب نیز معنایش را به
تدریج برای وی از دست میدهد .با خروج همایون و تعدادی دیگر از اعضا ،سومکا همچون
«نهضت محصلین» و «انجمن» از میان میرود.
پس از  28مرداد  32و پس از ترک سومکا وی تا مدتها از فعالیت حزبی دست شسته و حواس
خود را بر زندگی و سروسامان دادن آن متمرکز مینماید .به دنبال تالش برای یافتن شغلی به
آگهی روزنامه اطالعات برمیخورد .کار نمونه خوانی و تصحیح ستونهای چیده شده روزنامه.
چند ماهی پس از آغاز کار نمونه خوانی ،برای دوره دکترای علوم سیاسی دانشکده حقوق در
دانشگاه تهران نام نویسی میکند .پس از دوره دبستان این بار دومی بود که تحصیل را جدی
میگرفت .دکترای خود را با درجهای درخور و با رسالههائی ارزشمند اخذ مینماید .پس از خاتمه
دوره دکترا در همان دانشکده ترمی را به تدریس توسعه سیاسی میپردازد که از آن به عنوان یک
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تجربه تلخ یاد میکند .تجربه ناموفق استادی با انتظارات بال از دانشجویان ،که برعکس با نظام
آموزش عالی روبرو میشود که بجای تربیت مدیران آموخته و توانمند آینده کشور ،به دستگاه
امتیاز دهی مداوم به دانشجویان بدل شده بود .در این میان از تصحیح نمونه چاپی مقالتی که
آنها را بیسرو ته و سرشار از نشانههای بیسوادی میدانست ،زده شده و با مسعودی مدیر روزنامه
برای رفتن به سرویس خارجی روزنامه به عنوان مترجم صحبت میکند .خواستش برآورده میشود.
کار ترجمه مکان پرورش توانمندی دیگری در او و به خاستگاه خدمات ارزشمند وی به گسترش
ظرفیت زبان فارسی بدل میگردد .انتقال مفاهیم از فرهنگهای پیشرفته جهان و واژهنگاری برای
آنها در زبان فارسی .کار پرقدری که روح دوم کار نویسندگی وی میگردد و زبان فارسی و فارسی
دانان امروز از جمله وامدار چنین تالشهائی هستند.
درخشش وی در کار رروزنامهنگاری و در موضوعات بینالمللی با یک روز غیبت نویسنده ستون
تفسیر رویدادهای بینالمللی که از وظائف سردبیر خارجی بود ،آغاز گردید .در سال  1337و در سن
سی سالگی به مقام سردبیری خارجی روزنامه اطالعات ارتقا مییابد .در سال  1339به دعوت
وزارت خارجه آمریکا و به منظور آشنا شدن افراد مطلعی که در تالشهای خود نامی یافته بودند ،به
عنوان یک روزنامهنگار کارآموخته و صاحب نام به آمریکا سفر میکند و به مدت چهارماه با
دستاوردهای گسترده این کشور در زمینههای گوناگون از جمله صنعت نشر و روزنامهنگاری آشنا
میشود.
همایون دوره فعالیت روزنامهنگاری و نویسندگی در روزنامه اطالعات را با رفتن به مؤسسه
انتشارات فرانکلین در سال  1341خاتمه میدهد و در آن مؤسسه صنعت نشر و راه گسترش و
نوسازی آن و شیوههای تازه نشر و توزیع کتاب را از همه و هر جا که ممکن بود و میشد ،آموخته
و همه آموختهها را در ایران به اجرا میگذارد.
در نگاه عمیقتری به سراسر زندگی اجتماعی داریوش همایون ،سه دوره از خدمات ژرف و ماندگار
فرهنگی به جامعه فکری و سیاسی ایران و به استوار سازی پایههای جامعه مدنی نوپای آن
برجسته است .نخست دورهای که از متالشی شدن حزب سومکا ،فاصلهگیری وی از فعالیت حزبی
و آغاز کار مستمر روزنامهنگاری در روزنامه اطالعات شروع و تا سفر مجدد یکسالهاش به آمریکا به
دعوت دانشگاه هاروارد برای گذراندن بورسی که هر سال به تعدادی از روزنامهنگاران صاحب نام
خارج از آن کشور تعلق میگرفت ،یعنی تا سال  1343به طول میانجامد .از جمله فعالیتهای این
دوره سهیم شدن در پایهگذاری سندیکای نویسندگان و خبرنگاران است.
ایده پایهگذاری سندیکای نویسندگان و خبرنگاران متعلق به همکاران دیگرش در مؤسسه
اطالعات و سایر مطبوعات بود و اصرار به پیوستن همایون به این ایده و تالش برای تأسیس این
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سندیکا بیشتر از هرکس از سوی زنده یاد هوشنگپور شریعتی بود .وی در باره پیوستن و نقش
همایون در این سندیکا میگوید:
«جای همایون در میان بنیانگذاران سندیکا خالی بود .برآن شدم که او را در جریان بگذارم و
همکاریش را بخواهم… با او در این باره سخن گفتم و پاسخ را هیچگاه فراموش نکردهام.
گفت :سندیکالیسم از نمادهای استعمار است.
گفتم :ولی بهرهکشی از خبرنگار و نویسنده و مترجم و خبرنگار عکاس استعماریتر است .همایون
که پذیرش سخن منطقی را یکی از ویژگیهایش میدانم پذیرفت و چندی نگذشت که خود از
سردمداران سندیکائی شد».
در انتخابات دور دوم سندیکا ،همایون به دبیری آن برگزیده شد .همچنین به دلیل سهم اساسی در
هدایت مبارزات پیروزمندانه برعلیه مدیران مطبوعات و بویژه عباس مسعودی مدیر صاحب نفوذ
اطالعات بار دیگر در مجمع عمومی چهارم سندیکا به این مقام انتخاب میشود که آن را به دلیل
اهداف تازهئی یا به گفته پورشریعتی بدلیل دلمشغولی جدیدش نپذیرفت.
دلمشغولی تازه همان سفر یکساله به آمریکا و تحصیل در رشته توسعه سیاسی در دانشگاه هاروارد
بود .آشنائی وی در این دوره یکساله با نظریههای توسعه اقتصادی ،به عنوان پیش زمینههای
توسعه سیاسی ،نظریه جامعه توانگر و نقش ارتش ،موجب شد ،هرچه بیشتر قدر استراتژی توسعه
رضاشاهی را در ایران دریابد .وی در ارزیابی و تأثیر این دوره یکساله میگوید:
«خیلی سال درخشانی در زندگیم بود .بسیار استفاده کردم .از کتاب خواندن و کالسها نزد
استادانی چون هنری کسینجر ،گالبرایت ،ساموئل هانتینگتون ،برخوردار شدم .فضائی بهشتی بود و
افق ذهنیام را گشادهتر کرد».
پس از توجه محافل روشنفکری ـ روزنامهنگاری آمریکائی و کشف توانمندیها و استعدادهای
داریوش همایون توسـط بورس دهــندگان دانشـگاه
هاروارد ،نظر دولتمردان ایران نیز به وی جلب میشود .پس از بازگشت از آمریکا چند پست
چشمگیر و با حقوق و مزایای درخور توجه به او پیشنهاد میگردد :از سوی سردبیر انگلیسی کیهان
اینترناشنال ،ریاست انجمن نفت یا ریاست روابط عمومیهواپیمائی ایران که نپذیرفت .دلمشغولی
تازه دیگر او پایهگذاری یک روزنامه انتلکتوئلی صبح بود .روزنامه آیندگان .او در مالقاتهائی که
پس از بازگشت از آمریکا به دعوت امینی و هویدا صورت میگرفت ،از آنها درخواست صدور
مجوز انتشار روزنامه آیندگان را نمود .تالش وی برای دریافت این مجوز از تابستان  1344آغاز و
پس از دوسال به نتیجه رسید.
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روزنامه آیندگان به قصد مخاطب قرار دادن سرآمدان جامعه پایهگزاری شده بود .در روند کار این
روزنامه به نقطهای رسید که از نظر محتوا ،مخاطب و پرورش استعدادهای جوان به الگوئی نو و
مدرن برای جامعه مطبوعات بدل گردید .زنده یاد هوشنگ وزیری در این باره میگوید:
«آیندگان با دو روزنامه بزرگ عصر تهران ـ کیهان و اطالعات ـ تفاوتهای چشمگیری داشت.
مباحثی در آن مطرح میشد ـ مانند نقد هنری ،بررسی کتاب و غیره ـ که در آن دو روزنامه به
آنها زیاد پرداخته نمیشد یا اگر میشد ،پاسخگوی نیاز جامعه ایران نبود که هنر و ادبیات مدرن
در آن در حال شکفتن بود .در آیندگان دو مقوله از رروزنامهنگاران در کنار یکدیگر همزیستی
مسالمتآمیز داشتند که اگر داریوش همایون نبود ،میتوانست همزیستی نامسالمت آمیز باشد… .و
دیگر اینکه آیندگان از آن محذورها و موانعی که در روزنامهنگاری ایران وجود داشت ،کمتر پروا به
خود راه میداد…».
و باقر پرهام در باره آیندگان میگوید:
«آیندگان از همان روز اول در صفحه مقالت خود مقاله را جدی گرفت و دیدگاههای خود را
انتشار داد همچنانکه در صفحه فرهنگ خود ،هنر و ادبیات را جدی گرفت و به نقد جدی هنر و
ادبیات پرداخت.
این طرز نگرش سبب شد که نویسندگان جدی به آیندگان روی آورند و به مباحث ادبی و سیاسی
به نحوی جدی بپردازند…… از رروزنامهنگاران بنام ،پرویز نقیبی ،هوشنگ وزیری ،شهرآشوب
امیرشاهی ،قاسم هاشمینژاد ،حسین مهری و از نویسندگان آزاد کسانی چون دکتر رضا باطنی،
منوچهر هزارخانی ،با این روزنامه شروع به همکاری کردند… اهمیت آیندگان حقیقتاً در تاریخ
مطبوعات کشور نیاز به تحقیق گسترده دارد».
تا رسیدن آن زمان و امکان تحقیق گسترده ،روزنامه آیندگان در روزهای وبائی انقالب اسالمیبه
سرنوشتی دچار شد که سایر مطبوعات ایران .با از میان رفتن سایه همایون بر این روزنامه ابتدا
زندگی مسالمت آمیز رروزنامهنگارانش به جهنم جدال میان چپ و راست بدل شد و نیروی چپ
انقالبی تقویت شده از بیرون در این نبرد فائق آمد .سپس نیروهای مذهبی رهبری کننده انقالب
که پایشان هیچگاه به چنین روزنامهای نرسید و نمیتوانسـت برسد ،بدنبال تحریم رهـبر انقالب
که گفت« :من آیندگان نمیخوانم» بساط و حیات آن روزنامه صبح انتلکتوئلی از روزگار محو شد.
اما یاد و تأثیرش پس از یکدهه خدمت به تاریخ و فرهنگ رروزنامهنگاری ایران همچنان باقی
است.
پیوستن به حزب رستاخیز که فرمان تشکیل آن در زمستان  53از سوی محمدرضا شاه صادر
میشود و پذیرش پست قائممقامی دبیرکل حزب توسط همایون در سال  1355در عمل زمینه
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تبلیغات گستردۀ منفی علیه مجموعه رژیم وقت و همه کسانی که مسئولیتی در آن حزب برعهده
گرفتند ،از جمله همایون فراهم آورد.
همچنین پذیرش پست وزارت اطالعات و جهانگردی در دولت جمشید آموزگار ،حادثه مهم دیگری
در دوره فعالیتهای سیاسی و اجتماعی داریوش همایون بود که در چشم مخالفان آن رژیم گناهی
شد که هرگز بخشیده نشد و در نزد دوستان وی سبب سرزنشهای بسیار.
در سه دهه گذشته در باره دوره فعالیت در حزب رستاخیز و در مقام وزارت و انگیزه داریوش
همایون در قبول آن مقام گفتهها و نوشتههای بسیاری شنیده و خوانده شده است و عموماً درجهت
نفی ،نقد و سرزنش و همه برخاسته از یک اصل محوری و یک حکم تغییر ناپذیر در چشم
روشنفکر ایرانی ،یعنی ناپسند و ناشایست بودن رفتن به دستگاه قدرت برای یک روشنفکر ،یک
روزنامهنگار یا یک آرمانگرا!
اما داریوش همایون که در باره مسائل ایران ،نه تعریفش از آرمانگرائی و وظائف و تعهد روشنفکری
با منتقدین خوانائی دارد و نه در نگاه و تعریف از قدرت و سیاست زاویه دیدش با آنها هرگز یکی
بوده است ،خود در گفتگوئی با مجله تالش در ارزیابی از اقدام خویش و در پاسخ به سیل
نکوهشگران میگوید:
«برای کسی که تقریباً در همه دوران فعالیت سیاسی خود از کارکردن از درون نظام برای اصالح
آن دفاع میکرد ،راه یافتن به هسته درونی قدرت نه نامنتظر میبود نه جای انتقاد میگذارد….
اینکه در آن دو سه سال آخری به سیاست در بالترین سطحی که برایم فراهم بود پرداختم ار سر
قدرت طلبی صرف نبود… زیرا از آغاز دهه چهل در مسیر راه یافتن به «هیئت حاکمه» بودم…
و پیش از رفتن به حزب رستاخیز سه بار از فرصتی که برایم پیش آمده بود چشم پوشیده بودم».
کارکردن از درون نظام برای داریوش به گفته خود وی از سه پیش فرض برمیخاست:
یک :از خویشکاری سیاستگری با آرمانهای روشن و روشنفکری عملگرا که برای عمل و در عمل
است که میاندیشد ،کسی که میدان سیاست را به گفته ریمون آرون قلمرو کمبود میداند و معتقد
است ،همواره باید با ذهن فعال و روشن در پی آشتی دادن آرمان و امکانات و ارائه بهترین
راهحلها باشد .دوم :برای وی که مسئله سراسر زندگیش تجدد و بیرون آمدن از جامعه و فرهنگ
سنتی و نگهداری یکپارچگی ایران اولویت داشت ،نظام پادشاهی هرچند سراپا کم و کاستی ولی در
بافتار ترقیخواهی میبود… .و پیش فرض سوم را با نگاه با جایگزینان رژیم گذشته و صف
منتظران فرصت براندازی بدست هرکس که میشد ،خالف طبیعت خود میدید و پیوستن به آنها
را دست زدن به خودکشی ملی.
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او پاسخ خود را با پرسش و پیام آمیخته به تأسفی گران ادامه میدهد ،پرسشی که سالهاست زنگ
آن درگوش ،آرامش روان را از بسیاری ربوده است .او با کالمیآمیخته نه به سرزنش اما سراسر
افسوس میپرسد:
«آیا امروز با مزیت نگاه به پشت سر نیز میتوان رهیافتی که برگزیدم به همان سختی قضاوت
کرد؟ … برای کسی که میخواست از کارهای هرچه بیشتری برآید کدام گزینه برتری میداشت؟
تأسف بزرگم در زندگی این است که دوستانی که در آن هنگام میشناختم و دوستانی که ـ در
صف مخالفان ـ در این سالها شناختهام حضور سازنده و سنگین خود را از فرآیند اصالح از درون
دریغ کردند و به چنین عناصری در انقالبی ،همهاش باور نکردنی ،پیوستند .ما باهم چهها
میتوانستیم!»
در دوره کابینه آموزگار و وزرات و سخنگوئی دولت داریوش همایون بود که نخستین شورشهای
سراسری انقالبی در کشور آغاز شد .وقوع دو حادثه معروف در این دوره هردو در جهت دمیدن به
آتش انقالب و گسترش شعلههای آنکه برای بسیج احساسات مردم و به ویژه مردم مذهبی کارکرد
داشت .نخست شش ماه پس از تشکیل دولت جدید ،انتشار نامه معروف به امضای احمد رشیدی
مطلق در هجو آیتاهلل خمینی که میرفت به رهبر بالمنازعه انقالب اسالمی بدل شود .مسئولیت
انتشار این نامه و حتا نوشتن آن به پای داریوش همایون گذاشته شد و وی هرچند نگارش آن را رد
کرد ،اما از افشای نام نویسنده واقعی تا زمانی که در قید حیات بود خودداری نمود .به بهانه انتشار
این نامه طالب انقالبی قم دست به تظاهرات زدند که با سرکوب نیروهای انتظامی و کشته شدن
چند تن از آنها روبرو گردید .پس از این حادثه و به بهانه برگزاری مراسم چهل افراد کشته شده
در تبریز ،اصفهان و چند شهر دیگر ایران شورشهائی برپاشد .در پاسخ به این شورشها از سوی
دولت در اصفهان حکومت نظامی برقرار گردید .هرچند این اقدامات موقتاً آتش شورش را تا حدی
مهار کرد ،اما حادثه دیگر یعنی آتش زدن سینما رکس آبادان موجب سقوط دولت آموزگار گردید.
پس از فرمان تشکیل دولت نظامیازهاری و سخنرانی معروف محمدرضا شاه مبنی بر شنیدن پیام
انقالب مردم ،نخستین نشانههای پیروی دستگاه حکومتی از سیاست تسلیم در برابر انقالبیون،
بصورت دستگیری و روانه بازداشتگاه نمودن برخی از چهرهها ،مسئولین ،وزرا و کارگزاران رژیم،
آشکار میگردد .داریوش همایون نیز که پیشتر به وی برای خروج از ایران هشدار داه شده ولی از
آن سرباز زده بود ،یکی از دستگیرشدگان است .ساعت یک بامداد روز  16آبان  57در منزلش
دستگیر و روانه زندان دژبان پادگان جمشید آباد میشود .از آن زمان تا فروریزی کامل نظام
پادشاهی پهلوی و تأسیس حکومت الهی در ایران ،همه رویدادها را در بازداشتگاه و سپس در
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مخفیگاه از طریق روزنامههائی که بدستش میرسید و همه به جریان انقالب پیوسته بودند ،دنبال
میکند.
از بازی روزگار ،آزادی وی از زندان که در اصل فرار بود ،بعد از ظهر 22بهمن ،روز پیروزی انقالب
اسالمی و پس از فتح پادگان جمشید آباد به دست چریکهای انقالبی صورت میگیرد .پس از فرار
از زندان با چهرهای مبدل که توسط انقالبیون بجا آورده نشد ،داریوش همایون  15ماه در ایران
بصورت مخفی در آدرسهائی که تغییر میکرد بسر برد و در مخفیگاه خود ،غم انگیزترین و
بدترین روزهای زندگی خود را میگذراند و شاهد اعدام دسته جمعی افرادی بود که میشناخت،
کسانی که از دوستان نزدیکش بودند .داریوش همایون در یادآوری آن روزها میگوید:
«بسیار فضای غمگین بدی بود .یعنی بدترین روزهای من همان روزهاست .بسیاری از آنها که
اعدام میشدند دوستان نزدیک من بودند .خیلی فضای وحشتناکی بود .ولی من آن شب که از
زندان گریختم خودم را مرده فرض کردم .فکر میکردم خوب من یکبار مردم ،آدم یکبار میمیرد.
دیگر تمام شده است به هر حال .اما یک چیزی در زندگیام ،در ته وجودم بود که مرا به زندگی
امیدوار میساخت .فکر میکردم که زنده خواهم ماند هر چه بشود و همه نیرویم را بکار بردم ،همه
منابع ذهنی ،روان و جسم را بکار بردم و خود را نگهداشتم».
در طول زندگی مخفی و در خطردستگیری هر لحظه ،بیشترین وقت خود را صرف مطالعه میکند
در همین دوره یک راهنمای رسمالخط فارسی را تدوین مینماید .مدتی در تصور اینکه همه چیز
آرام خواهد گرفت و موج انقالبیگری و کشتار به پایان خواهد رسید ،تصمیم به ماندن در ایران
میگیرد .اما با اشغال سفارت و گروگانگیری دیپلماتهای آمریکائی تصمیم به خروج از ایران
میگیرد .مقدمات این خروج پنهانی توسط یکی از دوستان قدیمش دکتر ضیاء مدرس که او را
نمونۀ دلوری ،میهن پرستی و مصداق کامل وفاداری و استواری کاراکتر میداند ،فراهم گردید.
دکتر مدرس در ایران ماند .وی در سال  1981به دست انقالبیون میافتد و در دادگاه تسلیم نشده
و خشم دادگاه انقالب را برانگیخته و تیرباران میشود.
پس از یکبار اقدام بینتیجه برای خروج و بازگشت به تهران ،بار دیگر به واسطه دکتر مدرس و به
یاری یک خانزاده آذری و بالخره به کمک کردهائی که در آن سالها به کار ردکردن ایرانیان
بسیاری از مرزهای کشور میپرداختند ،در اردیبهشت  59از راه سلماس به سوی ترکیه ،برای
آخرین بار با گذر از کوههای بلند غرب کشورمان ،خاک ایران را ترک میگوید .از راه دیار بکر به
آنکارا وارد میشود و از آنجا راهی فرانسه شده و به همسرش هما زاهدی میپیوندد.
داریوش همایون و هما زاهدی در پایان  1350پس از گذشت حدود ده سال از آشنائیشان ازدواج
میکنند .این وصلت تا مدتها زیر سایه تبلیغات قرار گرفته و سیاسی قلمداد میشود.
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داریوش همایون آشنائی با همسرش و زندگی مشترکشان را به اعتبار زمینههای یگانه عالقمندی
و اینکه هردو انسانهای عمومی و در خدمت حیات اجتماعی میبودند ،مهم و دارای جنبه سیاسی
میداند .وی دوام و قوام این زندگی را مدیون ویژگیهائی میشمارد که هما زاهدی با خود داشت
و آنها را به زندگانی مشترک به ارمغان آورد .و بیش از همه استواری کاراکتر و بلند همتی و
قدرت اخالقی بالئی که تا امروز محکمترین پشتوانهای بوده است برای آنکه داریوش همایون در
سختی و تنگی زندگی در تبعید با اندیشدن و نوشتن درآمیزد و در دگرگون ساختن گفتمان،
فرهنگ و اخالق سیاسی جامعه ایرانی سهمی در خور توجه برعهده گیرد .و دهههائی را درنوردد
کند که دوره سوم از خدمت و تأثیرگذاری ماندگارش را در بر دارد.
او در گذر نزدیک به سه دهه زندگی تبعیدی لحظهای از پا ننشسته است .بیشترین ساعات و
روزهای زندگی خود را در نوشتن و سخن گفتن در جمعهای ایرانیان فعال سپری نموده است .در
هفته نامهها ،در رسانههای مختلف ،در رادیوها ،میزگردها ،به کشورها و شهرهای جهان هرجا که
ایرانیان خواستهاند ،رفته است تا بسیار بیشتر از سهم خود را در قبال آینده میهن و مردمیکه
دوست دارد بر عهده گیرد.
تا کنون حاصل نزدیک به سه دهه فعالیت فکری و قلمی داریوش همایون در حوزه اندیشه و
فرهنگ سیاسی ایرانیان ،گرد آوری و به همت دوستداران اندیشههایش در چند اثر منتشر شدهاند:
دیروز و فردا ( )1981نگاه از بیرون ( )1985گذر از تاریخ ( )1991صدسال کشاکش با تجدد
( )2006و هزارواژه ( )2007و امروز نیز در آغاز  80سالگی کتاب من و روزگارم.
«من و روزگارم» نه یک زندگینامه بلکه بیشتر نگاهی است از بیرون به یک زندگی و روزگاری
که از درون چالش و کشاکش متقابل این روزگار و آن زندگی ،انسانی برآمده است که امروز ما
میشناسیم .توسن اندیشههای داریوش همایون برای دگرگون ساختن و تأثیر بر روزگار همچنان به
سوی آینده در حرکت است ،هنوز دل سخت زمان را میشکافد و به پیش میتازد .بدون توقف!
همسان لکوموتیوی که اگر همین لحظه از روی ریلهای آفرینشگری و دگرگون سازی فکر و
فرهنگ و منش و روش برداشته شود تا مدتها چرخها همچنان به چرخش خود ادامه خواهند داد.
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دو کتاب و یک گفتگو
بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطهخواهی در نخستین سالگرد درگذشت داریوش
همایون دو اثر منتشر نموده است که از سوی این بنیاد به نشانۀ سپاس از خدمات تأثیرگذار وی بر
فرهنگ و اندیشه سیاسی ایران ،به یاد ماندگار او تقدیم میگردد .نخستین کتاب« ،در جستجوی
پاسخ» ،اولین جلد از مجموعه گفتگوها با داریوش همایون است و کتاب دیگر« ،یادنامه داریوش
همایون» ،که گلچینیست از نوشتهها ،گفتهها ،گفتگوها ،خاطرهها ،نقدها و نظرات چهرههائی از
فعالین فرهنگی ،هنری و سیاسی میهنمان در بارۀ شخصیت و حضور اثرگذار وی.
«در جستجوی پاسخ» نخستین اثر از انتشارات بنیاد و در زمره آثار دیگر داریوش همایون است که
اهتمام به گردآوری و انتشار آنها از مهمترین وظائف بنیاد وی میباشد .انتشار گفتهها و
نوشتههای داریوش همایون نه تنها به این دلیل که این آثار حاوی مجموعهای به همپیوسته از
آموزههای پایهای سیاسی و فرهنگی ،با افقهای روشن فکریست که تا مدتها در بکار بستن و
پیشرفتن در پیکار برای آزادی ،برابری حقوقی و بهروزی میهنمان و برای مبارزان راهنمائیهای
شایستهای دارند ،بلکه هم از آن روست که آثار وی همچون اسناد تاریخی روشنگر روزگار امروز ما،
کار را بر نسلهای آیندهای که بیتردید دست خود را در تاریخ نویسی گذشته خویش خواهند
داشت ،آسانتر خواهند نمود.
از سه دهۀ گذشته ،در پی بیداری از کابوس انقالب  ،1357همت گروهی از سرآمدان فکری،
فرهنگی و سیاسی ایران صَرف بازنگری در آنچه رخ داده بود ،گشت .فرایافت «گفتمان» و تأثیر
آن بر چرخشها و سمتگیری جنبشهای اجتماعی دگرگون کننده ،نخستین دستاورد بزرگ این
بیداری و پس از آن کار و تالش برای یافتن خطوط اصلی و تبیین مبانی «گفتمان تازه» و
گستردن آن در بدنه فعال جامعه مدنی ایران بوده است .یک «گفتمان تازه» به مثابه بستر
دگرگونیهای ریشهای در رویکردها؛ از انقالب سیاسی و سرنگونیهای پی در پی و بیحاصل به
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تالش برای اصالحات عمیق در فرهنگ و سیاست ،از رویکرد سیاسی مبتنی بر کسب و حفظ
قدرت به هر قیمت ،به سیاست به منزلۀ برنامه و ابزار بهکرد زندگی انسان و جامعه ،از انسانسازی
ایدئولوژیک به خودنگری دگرگونساز ،از دیدن عدالت در شکل یکسانسازی و یکدست کردن
انسانها از راه سرکوب امیال ،استعدادها و خالقیتهای فردی و جمعی به نگرش عدالتخواهانه در
خدمت فراهم ساختن امکان و امنیت برابر برای حضور و بود و باش انسانهای متفاوتِ دارای
حقوق مساوی ،از چپاولگری و خیال تاراج فراوردههای انسانی ،به بستگی بهرهورانه به
دستاوردهای انسانی و ارزشگذاری به آفرینشهای فردی و جمعی ،از هستی ملتی در قوارۀ دلآزار
رعیت شاه و بندۀ خدا به جامۀ شهروندان آزاد و گردآمده در اجتماعات مدنی با خواستهای فردی
و جمعی روشن ،از تودهای با نام حقارتآور مستضعفان ،به ملتی سربلند و با مردمانی بلند طبع و
خواهان سازندگی ،از فرهنگ ستیز و حذف غیرخودهای «دشمن» به فرهنگ مشارکت همگانی و
سازش میان همنوعان مخالف ،از تنگنگری فخرفروشانه و انحصارطلبی خودبینانه به گشادهدلی
فروتنانه و دگراندیشی روادارانه ،از فرهنگ قربانیان حق به جانب همیشه مظلوم ،به انسانهای
دارای مسئولیت و استقالل در تعیین سرنوشت فردی و جمعی ،از انسانهائی «مرگاندیش» با
آرمان شهادت ،به مردمانی در «پویش خوشبختی» و در جستجوی شادمانی زندگی ،از ستیزهجویان
پاسدار فرهنگ درهای بسته ،به همتگماران تبادل فکر و فرهنگ و گشودهفکران مسالمت جوی،
از غرب ستیزان نفرتجوی و دشنامگویان آتش کین در دل ،به فروتنان جهانگرای صلحجوی و
میهن دوستان مصلحتاندیشِ خردپیشه...
از آنجا که «در جامعۀ ایرانی تقریباً جائی نیست که نیاز به بهکرد کلی نداشته باشد» این سیاهه
(تغییر رویکردی از… به…) را میتوان تا نقطه بیانتهائی ادامه داد که نموداری از بستر
چالشهای عظیم ،اما پالینده ،این ملت است .تا چشم کار میکند ،راهی دراز و ناهموار و میدان
نبردهای کوچک و بزرگ در برابر است .با وجود این و به رغم در پیش روی داشتن چالشهای
دشوارِ بسیار و به رغم پردۀ دلآزار جمهوری اسالمی و فرهنگ آنکه بر چهره ایران کشیده شده
است ،اما با نگاه به عمق جامعه و ژرفای عمل و خواست جامعه مدنی ایران و جنبش اجتماعیاش
که نسلهای تازه و جوان با گفتمان «سبز» خود بر تارک آن نشستهاند ،میتوان دید که در مسیر
«گفتمان تازه» چه بسیار پیش آمدهایم و در این نهضت پیشرفت ،سهم نوشتهها و گفتههای
داریوش همایون چه بسیار و چه غیرقابل چشمپوشی بوده است .در «جستجوی پاسخ» دفتر
دیگری در نشان دادن بزرگی این سهم است.
و کتاب دوم یعنی «یادنامه داریوش همایون» اثریست با روح غالب قدرشناسی و ارجگزاری جمعی
از جامعه فکری ،فرهنگی و سیاسی ایران بر نقش داریوش همایون در این نهضت پیشرفت .این
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دفتر در بخش «پیش از آغاز» خود با گفتگوئی ـ توسط دکتر مهرداد حریری با داریوش همایون ـ
باز میشود که جلب توجه به آن نه تنها از این روست که این گفتگو ،پس از گذشت چندین سال از
انجامش (پائیز  )2004برای نخستینبار ،در این گلچین انتشار یافته و مانند هر نوشتۀ تازۀ داریوش
همایون برای خواننده جذابیت خاص خود را دارد ،بلکه اهمیتش از جمله در این است که نشان
میدهد ،این فرزانۀ همروزگار ما هنوز سخنهای بسیار داشت که میتوانست از یک سو همچون
پرتوی روشنگر در شناخت و ارزیابی دوبارۀ گذشتهای بکار آید که ما و او ،به مثابه همروزگاران،
زمانی در برابر هم ،پشت سر گذاشتهایم و از سوی دیگر در پُر کردن شکاف بزرگی که با انقالب
اسالمی ،و بر سر آن ،میان سرآمدان فکر و فرهنگ و سیاست کشورمان حفر گردیده ،مؤثر افتد و
زمین هموارتری در تبادل فکر در بارۀ عمق آن رخداد عظیم و نقش و مسئولیت عوامل مؤثر
گوناگون در آن را فراهم آوَرَد و او نیز یکی از مؤثرترین شاهدانِ فعالِ به سرانجام رسیدن راهی
باشد که خود در تبعید ،از همان نخستین نوشتهها و گفتهها ،آغاز کرده بود :تالش برای رسیدن به
انسجام و یکپارچگی جامعه فکری و فرهنگی ایران و حرکت همسوی دوباره در مسیری دگرگون
شده.
گفتگوی دکتر مهرداد حریری با داریوش همایون تنها به قصد «چند سئوال شخصیِ» پرسشگر
آغاز و در قالب پرسشهای کوتاه ،صریح و روشن وی ،گاه تازه و گاه تکراری ،برخی بسیار
شخصی و خصوصی و دستهای سراسر سیاسی و عمومی ،گاه در قالب کوششی برای شناختن طبع
فرهنگی و پسند فردی و گاه مؤثر در گذاشتن محک و معیاری برای فرهنگ والئی ،پیش میرود.
در مالقاتی که دست داده است ،مهرداد حریری میخواهد گفتگوی خود را از اول آغاز کند ،با
نادیده گرفتن صدها گفتگوئی که تا آن لحظه به انگیزههای گوناگون با داریوش همایون صورت
گرفته است .با چشم برهم گذاشتن بر همۀ پاسخهائی که وی پیش از آن به این پرسشها داده
است .مهرداد حریری پرسشهای خود را بر پایۀ انگیزهای بیآلیش آغاز کرده و مصاحبه را پیش
میبرد ،بدون قصد تأثیر بر کسی یا خط فکرئی و بدون ادعای سخنگوئی از سوی کسی ،جریانی یا
رسانهای؛ تنها برای خود ـ جوانی از نسل زیاندیدگان انقالب ـ و با خواست فروتنانۀ شناخت
شخصی مستقیم و عمیقتری از داریوش همایون ،فارغ و آزاد از همۀ پیشدارویها ،جانبداریها و
مخالفتهائی که پیرامون این سیاستگر پرسابقه و صاحبِ نامی جدال برانگیز را ـ تا حافظهها کار
میکنند ـ انباشتهاند و مصاحبه کننده در دل پرسشهای خود نشان میدهد که از همۀ آنها با خبر
است .اما او ،همچون دهها تن دیگر از مصاحبه کنندگان تازه رسیده به داریوش همایون ،میخواهد
نشان دهد؛ در بهرهگیری از فرصتی که دست داده است ،شناخت مستقیم و مستقل خود را
میجوید ،فارغ از همۀ آنچه که تا لحظه انجام این گفتگو ،گفته و شنیده شده است.
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و اما داریوش همایون که هیچ مخاطب و هیچ گفتگوئی را کم اهمیت نمیشمارد و از هیچ فرصتی
بیقدرگذاری نمیگذرد و همواره فرصتها را به میدان تازه بازنگری ،نقادی ،تجدید نظر ،استوار
ساختن دوبارۀ استدللها ،بر بستر یافتهها و نگرشهای تازه ،بدل مینماید ،در این گفتگو نیز
فرصتی تازه میبیند ،گوئی از قبل منتظر چنین پیشآمدی بوده است؛ برای تکمیل ،تجدید یا تغییر،
برای گفتن بازشناسیها و دریافتهای تازۀ خویش ،برای تاباندن پرتوی تازه بر گفتههای پیشین.
گوئی او در این گفتگو در انتظار طرح دوبارۀ پرسشهائی ب وده است که ،سخت و سمج ،هرگز از
فضای افکار عمومی روشنفکری و طبقه سیاسی ایران بیرون نرفتهاند .فرصتی برای گفتن آنچه که
تا لحظه آن گفتگو ،این چنین برنده و صریح به زبان نیاورده است؛ در بارۀ گذشته ،در بارۀ مناسبات
حاکم بر دستگاه حکومت در آن زمان ،و در بارۀ ارزیابی دوبارۀ درآمیختن خود با آن مناسبات و
رفتن به دستگاه قدرت ،بازنگری رفتار خود در این دستگاه و ارزیابی دوبارۀ خویش در آن مناسبات.
پرسشها در بارۀ این گذشته تکراریند ،اما تکرارشان نه از سر لجاجت و بهانهجوئی مخالفان ،بلکه
از حساسیت حقیقتجویانه عنصر روشنفکری ـ سیاسی ایرانیست که به داریوش همایون ،دیگر ،به
چشم دوست و همدلی در مقام تبادل فکر و تجربه در بارۀ بسیار چیزها ،و خاصه در بارۀ این
گذشته ،مینگرد و با همۀ احترام و باور به وی و خدماتش ،اما هنوز گوئی پاسخهای پیشین وی به
این پرسشها را قانع کننده نیافته است ،به قدر کافی نیافته است .داریوش همایون نیز دریافته
است که جامعه روشنفکری و به ویژه طبقه سیاسی همروزگارش با انتظاری آمیخته به اعتماد به
نگاه بلند ،روشنگر ،حقیقت یاب ،بیطرف و غیرسیاسی وی به گذشته ،مینگرد که مسئولیتی
سنگین میآفریند .او به روشنی میبیند که در این تکرار ،این جامعه ،در واقع از پیشینه خود است
که میپرسد و در دل پاسخها در اصل ارزیابی دقیق و منصفانهتری را از عمل و نقش گذشته
خویش میجوید.
داریوش همایون در این فرصت تازه و در برابر روانهای پرسشگر همدل و گوشهای بازی که در
اینجا مهرداد حریری زبان آنان شده است ،از خود آغاز میکند ،بیهیچ اما و اگری ،از نقد خود آغاز
میکند .و به دست خود ،در مقام پاسخگو ،این گفتگو را به میدان نبردی بدل مینماید که در میانۀ
آن این داریوش همایون است که ایستاده و با خود گالویز و تن به تن میشود .او در یک بازنگری
نقادانه به خود ،فقط با مهرداد حریری سخن نمیگوید ،هر چند او و خوانندگان این گفتگو را در
همان نخستین پاسخها به دلیل «نگاه انتقادی» و «تکاندهنده» به خویشتن به شگفتی ستایشگرانه
میکشاند ،اما او نسلهای دلزده از آن انقالب و مردد از عمل خویش را در برابر خود مییابد و با
آنان سخن میگوید؛ در بارۀ درستی و ضرورت مبارزه ،یک مبارزۀ اصولی ،علیه نظامی که وی در
آن سالها ،هنگامی که بدان پیوسته بود« ،ضعف بنیادی و پوسیدگی درونی» آن را «نفهمیده» و
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«احساس» نکرده بود و امروز «پشیمان» از آن درنیافتن و از اینکه چرا فرصتی را که آن زمان
برای «رساندن پیام» ،برای «تأثیر گذاشتن روی آن طبقه متوسط» بجای تالش برای «تأثیر روی
طبقه حاکم» داشته از دست داده بود .و نتیجه میگیرد« :اگر غفلت نکرده بودم ...شاید اصالً
سرنوشت این انقالب هم چیز دیگری میشد».
البته تایخ را نمیتوان بر شایدها و اگرها نگاشت ،همانطور که در برابر نتیجهگیری داریوش
همایون ،از طرح این پرسشها نیز نمیتوان گذشت که آن «فرصتی» را که وی میبایست میدید،
و از خود انتظار داشت که ببیند ،و ندید و گذاشت که در دستهایش فوت شود ،آیا در جائی در
هماهنگی و همزبانی و همزمانی با طبقه متوسط ـ چشم و گوش بسته ـ آن دوره تالقی میکرد و
به هم میرسید؟ آیا طبقه متوسطی که داریوش همایون در لحظه گفتگو با مهرداد حریری در بارۀ
آن و با آن سخن میگوید ،همان است که در چهاردهه پیش زیربار آن انقالب رفت و خرد شد؟ نه!
در برابر آن اگرها و شایدها از این پرسشها و قیاسها نیز نمیتوان گذشت .اما به رغم همۀ اینها
و مهمتر از همۀ اینها ،در این گفتگو؛ داریوش همایون ،در صالبت انتقاد از خود ،بار دیگر محک
تازهای میگذارد و معیار بیطرفی در نقد را ،تا حد عبور از خود ،بالتر میبرد و ضرورت تردیدها و
طرح پرسشهای دوباره و تأثیر آنها بر رشد خودآگاهی را پیش میکشد.
او پیش از اینها نیز گفته بود که تاریخ مکان پرورش فکر است و در پرتو تردیدها در گذشته است
که ذهن ورز مییابد .خواننده بر دامن تردیدها ،نقدها و پرسشهای دوباره ،در گذشته ژرفتر
مینگرد و سختگیرتر میشود و بر امکانات نادیده یا نادیده گرفته شدۀ گذشته و امروز خود دیده
میگشاید« ،تجربهآموخته» میشود و میآموزد؛ تا با چشم باز به خود ،به پیرامون و به مسئولیت
عمل خویش بنگرد ،تا در «عمل نیاندیشیده» از بیمسئولیتی دیروز به بیمسئولیتی امروز در نغلطد.
هر چند گفتگوی دکتر مهرداد حریری با داریوش همایون همچون جویباری چند شاخه در
مسیرهای گوناگون میافتد و تا آخرین کلمهها خواندنی ،گاه برانگیزاننده و لحظههائی روانبخش و
دلچسب ،میماند ،اما در همان آغاز و آنجا که پرسشها و پاسخها بر گذشته و بر مسئله «انقالب»
یا یک «مبارزۀ اصولی» متمرکز است و آنجا که داریوش همایون میگوید «آن موقعیت احتیاج به
مبارزه داشت و نه اصالحات کوچک و مختصری که من از عهده آن برآمدم» ،پس از سالها
جدالِ ،جامعه سیاسی ـ روشنفکری در بارۀ یک واقعۀ تاریخی سرنوشت ساز و پردامنه و پرپیامد به
یک همزبانی و یکپارچگی میرسد؛ هر چند نه در «اجتنابناپذیری آن انقالب» اما در حقانیت
مبارزه« ،یک مبارزۀ اصولی».
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یک اولویت و سه راهکار
«تغییر فلسفه حکومت ،حفظ نظام گزینهای واقعگرایانه و یک سازش آبرومند»
مروری بر دیدگاه داریوش همایون
در روزهائی که دومین سالگرد درگذشت داریوش همایون را سپری میکردیم ،در گرامیداشت نام
وی ،برخی از دوستان و دوستداران اندیشههایش در نوشتههائی اهمیت تالشهای نظری وی در
حوزۀ اندیشه سیاسی و در زمینه سیاستگری را مورد توجه قرار داده و وجوهی از آن تالشها و
خطوط پررنگ و اصلی آن نظرات را برجسته نمودند و برجستهتر از همه جایگاه ایران به مثابۀ
محوری که همه «گردونهی» دستگاه نظری و اجزاء و عناصر فکری آن فرزانه همروزگار ما تا آخر
«بر آن محور میگردید».
حفظ ایران و حفظ یکپارچگی ملت به عنوان بالترین اولویت و به مثابه اندیشه راهنما در
مسیرهای تازه به سوی هدف آزادی ،ترقی و حقوق ملت در جنبش مشروطه و طی دهههائی پس
از انقالب مشروطه درخششی یافت ،اما پس از آن در ولع قدرت سیاستبازان و در لبالی
سنتهای فکری سراسر کهنه و فرهنگی پوسیده و زیر وزن سنگین درکی بیمایه از سیاست و
سیاستگری ،به تدریج اهمیت آن کمرنگتر و بیرونقتر و با اوجگیری انقالب اسالمی و استقرار
حکومت دینی در ایران تا مدتی پاک به دست فراموشی سپرده شد .و این برای دلبستگان به این
سرزمین از جمله برای داریوش همایون بس ناگوار و تأسفبار بود.
برای باز کردن چشمهای بسته حکومتگران اسالمی و حامیان و حافظان آن به قیمت زوال و
فروپاشی کشور و همچنین برای گشودن گوشهای ناشنوای طیف گستردهای از مخالفین رژیم و
مدافعان درهمپیچیدن بساط حکومت به هر قیمت ،و حتا به قیمت نابودی ایران ،جز به «فریاد»
تکان دهندۀ داریوش همایون مبنی بر هشدار به «اندیشیدن نیاندیشیدهها» و برای خود وی
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«نیاندیشیدنیها» یعنی ایستادن در کنار حکومتی که با آن ضدیت وجودی داشت ،تنها راه ،و
نتیجۀ آن نشاندن ایران بار دیگر در مرکز گفتمان سیاسی بود .امروز چنین به نظر میرسد ،جز
اندکی از حکومتگران نادان و جز جمع کوچکی از مخالفان که پاک در گندآب سیاستبازیهای
تبعیدی بیمایه تا حد طلب حمایتهای «استراتژیک» و درخواست یاریهای «تکنولوژیک» از
کشورهای عربی منطقه و شیوخ عرب درغلتیدهاند ،طنین تکاندهندۀ این فریاد ،بر گوش جانها و
روانهای بسیاری نشسته است و نیروی ایستادگی در راه حفظ ایران از آسیبها و خطرهای
هولناک بیدار شده است.
آن موضعگیری فراموشنشدنی یا به زبان خود داریوش همایون ،آن «موضع دراماتیک» یعنی
اعالم ایستادن در کنار رژیم اسالمی در صورت حمله به ایران یا تجزیۀ کشور ،برای نشاندن هر
کس ـ مهم نیست در کدام کسوت و از کدام مسلک ـ در قلب ایرانیان و در حافظۀ تاریخی این
ملت همواره کافی بوده است .ولی برای داریوش همایون مسئلۀ مهمِ پاسداری کشور و ورزیدن
سیاست ایران نه «موضوع روابط عمومی» و جلب قلوب بود و نه او هرگز برای «ثبت در تاریخ»
میگفت و مینوشت .همانگونه که آقای تیزقدم نیز در نوشته خود ـ «داریوش همایون ،لیبرالی
اصولگرا» ـ به درستی اشاره کرده است« :معیار جهت گیریهای سیاسی داریوش همایون آن گونه
که خود میگفت درست بودن آنها بود و نه خوشآمد دیگران…»
افراد و جمعهای کوچک و بزرگ با گرایشهای گوناگونی که در آن زمان با داریوش همایون در
جدال و تبادل فکری و بحث و گفتگو بودند ،و بسیاری از او انتظار تغییر ،تجدیدنظر یا حداقل
پردهپوشی بیشتری در آن موضعگیری را داشتند ،ایستادگی و استواری وی را در درستی موضع و
تأثیر بیتردید و مستقیم آن بر کشورهای غربی و به ویژه بر ایالت متحدۀ آمریکا برای کنار
گذاشتن یا به تعویق انداختن حمله به ایران را به یاد دارند .اما کمتر کسانی به تأثیر بسیار مهمتر و
پردامنهتر آن موضعگیری بر نیروهای درون کشور ،خاصه نیروهای حاشیه قدرت حاکم و طیف
گستردۀ اصالحطلبان توجه نمودند.
البته سازندگان افکار عمومی غرب احتمال حمله به ایران را تاکنون از محاسبات و تحلیلهای خود
و دولتهای غربی این «گزینه» را تا امروز از معادلت و سیاستهای خود حذف نکردهاند و
همچنان بر باز بودن دست بر این گزینه را گوشزد میکنند ،اما بیداری دوباره و باز شدن چشمها بر
اهمیت حفظ کشور و وظیفه درجه اول حفظ جان و مال و هستی و امنیت مردمانی که در آن آب و
خاک زندگی را میگذرانند ،و به دنبال آن نیروی چارهاندیشی و بکارانداختن عقل و خرد در جهت
توقف سیاستهای مخرب حکومت اسالمی به عنوان عامل اصلی تحریک که ایران را هر روز
بیشتر به پرتگاه یک درگیری نابرابر و نابودکننده نظامی میراند ،پدیدار گردید .از آن پس نغمه و
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ندای صلحطلبی و خواست حل سیاسی بحران با جهان و غرب ،هرچند با تعلل و به زبان پرلکنت
به گوشها رسید و غربیها را در راه بکارگیری زور برهنه نظامی علیه مردمانی که ندای صلح از
یک سو و آمادگی دفاع از میهن از سوی دیگر و مقاومت و مبارزه علیه حکومت کشور خود را
همزمان و همراه پیش میبردند ،به مالحظات بیشتری انداخت.
و اما داریوش همایون ،همچنین داریوش همایون نمیشد ،اگر به راهگشائی و تدوین سیاستهای
پیشبرد عملی چنین موضع سخت و پیچیدهای نمیاندیشید؛ راهگشائی و اندیشیدنی به شیوۀ خود:
یعنی طرح مفاهیمی تازه و سخت ناآشنا به گوش ملت و حتا ناآشنا به گوش بسیاری از سرآمدان و
فعالن سیاسی حاضر در میدان ،و در آغاز نیز عموماً با طنینی ناگوار و سخت قابل پذیرش؛ پس از
آن کشاندن آن مفاهیم به درون نوشتههای پی درپی خویش و سختکوشی در توضیح درستی
آنها و تشریح ابعاد و الزاماتشان به عنوان هم برنامه سیاسی لحظه و هم استراتژی منسجم و در
خدمت به اهداف؛ برخی در تبیین هدف و بعضی در گشودن باریکههای هر قدر تنگ اما مطمئن و
کم خطر برای برداشتن گامهای بعدی به سوی آرمان ،گامهای کوچک اما استوار.
از یادگارهای آخرین سالهای عمر او ،طرح مفهوم «تغییر فلسفه حکومت» و نشاندن این مفهوم
به جای شعار سرنگونی بود ،تجدید نظر در شعار سرنگون کردن رژیم اسالمی از بیرون و یا از
طریق قهر و خشونت و انقالب که نه خود وی هرگز دلی با آن داشت و نه ملت در درون
میخواست ،و تحققش را به دست ایرانیان تبعیدی اهل شعار نشدنی و به حمایت و همراهی
بیگانگان خطری مرگآور میشمرد .نخستینبار پرتو این مفهوم با پیدایش مطلع حقیقی آن یعنی
جنبش سبز به مثابه «یک جنبش اجتماعی تمامعیار» ممکن شد .با جنبش سبز بود که پایان
قطعی دورۀ فترت و غفلت طولنی ملت و سرآمدانش نمودار و بلوغ و نبوغ آنان آشکار گردید؛
جنبشی به مثابه سرآغاز آزمون و سنجش توانمندی ،استواری ،پختگی و شکیبائی و هوشیاری لزم
برای پیشبرد گام به گام مبارزه در جهت «تغییر فلسفه حکومت» ،برای هدایت جنبشی دگرگون
کننده و بنیانکن در حوزۀ فکر و فرهنگ سیاسی که لجرم جز به فلسفۀ حکومتی بر پایه اراده و
رأی ملت و التزام به حقوق برابر انسانها ممکن نشود ،جنبشی برای تغییر نگاه به سیاست که تنها
جنگ و رقابت و حذف برای دستیابی به قدرت و امتیازات آن نباشد ،برای جا انداختن نگرشی که
قدرت و سیاست بیاعتنا و بیرون از احترام و قبول آرای مردم و نمایندگان منتخب آنان را جز به
فسادی که امروز حکومت اسالمی سراسر تصویری باورنکردنی از آن است ،یاد نکند و برای آن
پشیزی قائل نشود .جنبشی با پیکرهای هشیار و با نبوغ در تشخیص اولویتها و کوششی بردبارانه
در راه اهداف در عین نگاهداری جامعه و کشور و ملت و پرهیز و پیشگیری از افتادن به ورطه خون
و خشونت و انتقام ،آن هم در شرایطی که سنگ بال از آسمان و از هر سو میبارد و ایران بار دیگر
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در لبۀ سقوطی هراسناک ایستاده است .با چنین جنبشی و با استواری در تداوم آن ،به باور داریوش
همایون ،ادامه حکومت اسالمی آنچه که در این سی سال و اندی بوده و آن رنگی که لجرم بر
پایۀ فلسفۀ ناراست خود گرفته ،دیگر ناممکن و به زیر کشیده شدن کامل فرهنگ و فلسفه
حکومتیاش مسئله زمان و بینیاز از قهر و خشونت و انقالب شده بود.
دو یادگار دیگر برجای مانده از سالهای آخر زندگی آن فرزانه؛ طرح راهحل «سازشی آبرومندانه» و
در کنار آن «حفظ نظام گزینهای واقعگرایانه» بود؛ دومی به مثابه جای پائی برای اولی و در درجه
نخست برای پیشگیری از تندروی جبهه مبارزه در شرایط تهدید ایران از بیرون و سودای تجزیه
کشور ،برای جلوگیری از خأل قدرت ،و به منظور دادن اطمینان و تقویت روحیه سخنگویان و
رهبران اصالحطلب جنبش تا از رنگارنگی پیکره جنبش و مطالبات آن نهراسیده و در مبارزه با
بخش حاکم رژیم سست نشوند.
و «سازشی آبرومند» به منظور راهگشائی برای برداشتن گام بعدی که در پایان اوج نخست جنبش
سبز و آغاز مرحلۀ «رفتن به ژرفا» و به ضرورت حفظ روحیه مبارزان و تجدید قوای جنبش پیشرو
گذاشت؛ با چشمی به حکومت اسالمی که هیچ سودای آشتی و سازش نداشت ،برعکس در
وحشتی که به جانش افتاده و در ولعی که در حفظ قدرت داشت ،میرفت که خود را برای
خونریزی و جنایت بیحد آماده کند و در راه آن بود که جامۀ پیشکسوتی بشار اسد و قذافی را به
تن نماید.
چارهاندیشی با دو طرح «حفظ نظام به عنوان گزینهای واقعگرایانه ،و به دنبال آن «سازشی
آبرومندانه» هر چند در آن زمان شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و در چشم انقالبیون اینترنتی و
تهییجشدگان بیانیهنویس از هزاران فرسنگی ،آب سردی بر روان توده به خشم آمده ،و پراکندن
تخم «ترس» و اشاعه «بزدلی» در میان مردم تبلیغ میشد ،اما برای داریوش همایون نه وقوع
حوادث لیبی و نه سرنوشت مرارتبار مردم بالزده سوریه لزم نبود تا او دریابد ،که با رژیمی که
آماده ریختن خون است و برای حفظ برتری ایدئولوژیک و نگه داشتن امتیازات مالی و سیاسی
خود ،از پرپرکردن گُل حیات جوانان کشور ابائی ندارد ،و با وجود صف دراز دشمنان خارجی دست
به سالح و پولهای هنگفت ،سرنوشت ایرانِ پر از ظلم و بیداد و ایستاده بر لب پرتگاه چه خواهد
بود .نزد وی همان عراق و افغانستان برای تجربهآموزی کافی بود .در دو سال پس از درگذشت
داریوش همایون ،نه تنها به آن تجربههای گرانبار و سرنوشتهای رنجبار مردمان کشورهای
منطقه افزوده شده است ،عالوه بر آن نیروی هولناکی به نام سلفیهای خونریز هممسلک و
جایگزین القاعده ،در افق مبارزات حساب نشده و شورشهای کور پدید آمده است که هدف آنها
برخالف احتسابات گذشته ،دیگر تنها کسب قدرت در این یا آن کشور نیست ،بلکه اولویتشان
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جستجو و برقراری کمپهای تعلیمات نظامی و انتحاری برای برهم ریختن هر چه ثبات و امنیت
در هر گوشه از جهان و درگیر کردن و به نابودی کشاندن هر چه نیروی حافظ امنیت ،ثبات ،آزادی
و پیشرفت در هر جامعهایست .برای آنان دولتهای ضعیف و فاقد اعتبار و بیگانه از حقوق مردمان
خود و مردمان ناراضی و فقرزده ،کشورهای ناتوان یا تضعیف شده ،آسانترین هدفها و سهلترین
کانونهای آتشافروزی و خونریریزی و سربازگیریاند .با وجود حکومتی چون رژیم اسالمی و
رئیسجمهوری چون احمدینژاد و حد بیزاری اندازه ناگرفتنی ایرانیان از چنین حکومتی که خود
عامل بیثباتی و ناامنیست ،چه کسی میتواند تضمین کند ،که ایران در صورت از دست دادن
رشته شکیبائی و عقالنیت ،غفلت در تشخیص اولویتها سرنوشتی رنجآورتر و ویرانکنندهتر از
آنچه بر سوریه میرود ،در پیش نخواهد داشت؟ این پرسش را بیش از همه باید در برابر کسانی
گذاشت که از سلف سیاسی عرب و وهابیهای تأمین کنندگان پول و سالح سلفیها طلب
یاریهای استراتژیک و تکنولوژیک و «کمکهای بشر دوستانه» میکنند!
راهحل «سازشی آبرومند» حتا اگر به انجام فوری نمیرسید ،چنانکه نرسید و برای فراهم شدن
شرایط آن رژیم اسالمی برای بردن آبروی بیحد و مرز خود و به یاری رئیسجمهوری تقلبی
خویش ،و ساختن تنگناهای سختتری علیه ملت و برای خود ،به چهار سالی دیگر نیاز داشت ،اما
این تأثیر را داشت که در درجۀ نخست تیغ جنایت رژیم در کشتار جوانان کشور ،سخنگویان جنبش
سبز و رهبران راه سبز امید ،را نیمغالف نگه و از برهنگی و برندگی آن کاسته و بدان فرصت
چرخش و کشتار بیشتر را نداده است ،عالوه بر این با کاهش امکان کشتار وسیع در ایران ،جلوی
تشدید وزیدن باد به بادبان فراخوانان و دستبوسان بیگانگان به نام «کمکهای بشر دوستانه» در
حمله به کشور تا کنون گرفته شده است .در کنار این دو تأثیر بالفاصله ،آن سخنان چارهاندیشی
بود در خدمت گشودن روزنههای مبارزه در کانون قدرت و گسترش میدان عمل و دادن اعتبار به
اقدامات کسانی در حاشیه حکومت که بر حقوق مردم ایستاده و هنوز رشتههای پیوندی هر قدر
نازک با قدرت و دستگاه حکومتی را حفظ کردهاند .چهرههائی از همین نظام که پس از خالی شدن
خیابانها و در بند کشیده شدن سران و رهبران جنبش سبز و پس از خاموش کردن دانشگاهها و
مدارس و محلهها ،و پس از بستن روزنامهها و بگیر و ببند روزنامهنگاران توسط نیروهای سپاهی ـ
امنیتی رژیم ،میتوانستند برای حفظ نام و نظام خود هم که شده ،جلوی خونریزی بیشتر ،جلوی
توقف کامل مبارزه و جلوی غلبه یأس و ناامیدی را تا اندازهای سد نمایند و با بلند کردن صدای
اعتدال ،میانهروی ،مسالمت و صلح و نشان دادن وجود چنین ارادهای در حاشیه حکومت به
همسایگان و جهان غرب ،آنان را وادار نمایند که قضاوت و سیاست خود را نه بر آنچه که رهبر و
رئیسجمهور کشور به نمایش میگذارند بلکه بر امید به نیروی رهبران میانهرو و معتدل و مردم
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دوستدار صلح و امنیت و آزادی ایران بسته و این پشتوانه تازه و غنیمت بزرگ بالقوه در منطقه
وانفسائی را با دست خود به نابودی نکشانند.
همچنین «سازش آبرومندانه» سخنی بود به موقع و بجا به منظور کاستن از فشار نیروهای
رادیکال جنبش سبز بر سیاستمداران میانهرو مدافع نظام و پیشگیری از تبلیغ مخرب در بیاعتبار
جلوه دادن اقدامات محدود آنان در چهارچوبهای تنگ ممکنشان و در خدمت بیرنگ کردن
اتهام «سازشکاری» ،در برابر برآورده نشدن انتظارات بزرگی که پس از آن همه از خودگذشتگی و
دلوری پیکر جنبش سبز ،پدید آمده بود .امیدوار و زنده نگاه داشتن روحیۀ مبارزین و در عین حال
سپردن مبارزه به نیروهای باقی مانده حاشیۀ قدرت و جلب توجه و حمایت مردم و مبارزان به آن
نیروها در نبرد مسالمتجویانه با کانون «سازشناپذیر» اصلی قدرت که هر روز در جنگ و دشمنی
با مردم فرسودهتر شده و از نیروی تهاجم و سلطۀ آن کاسته و به همان نسبت به قدرت جنبش
سبز و اعتبار سیاستمداران میانهرو مدافع حقوق مردم افزوده تا سایه و هیأت جایگزینی معتبر و
ممکن نمایانتر شده تا با فروریزی حکومت کنونی ،ایران در خأل قدرت به صحنه جنگهای
خونین بر سر تقسیم قدرت و کشور بدل نگردد .باز گذاشتن دست و باز کردن میدان عمل برای
کسانی که در ضمن وفاداری به انقالب و نظام اسالمی ،پیام ضرورت حیاتی «اندیشیدن به ایران»
را نیز گرفته و آن را در دستور سیاستهای خود قرار داده و از مسیر برتری دادن به حفظ ایران ،به
حقوق مردم و مصالح کشور ،نسبت به منافع حکومت دینی ،فرصتی دوباره یافتند تا بیش از هر
زمان دیگری به اعتبار و به احترام خود نزد «مردم شریف» و با فضیلت ایران بیافزایند.
چهارسالۀ تالش برای به کرسی نشاندن «سازشی آبرومند» از سوی جبهه ایستادگی و
سیاستگری همچنین میتوانست فرصتی باشد برای کانون اصلی نظام و رهبری آن ،فرصتی برای
بازبینی روشنتر موقعیت خود ،برای پرورش واقعبینی نسبت به فقدان مشروعیت خویش که بدون
آن حل بحرانهای بینالمللی چیزی جز دادن امتیازهای پایان ناپذیر از جیب ملت به بیگانگان
نیست .فرصتی برای ارزیابی درست از ناتوانی فزاینده کشور و برای فراهمآوردن مقدمات
سیاستهای تازهای که به حل تدریجی اما مداوم مشکالت عظیم کشور و دور کردن گام به گام
ایران از خطر درگیریهای بینالمللی و درونی یاری رسانند .اما آنچه روشن است اینکه رژیم
اسالمی و کسانی که امروز بر آن مسندند و قدرت واقعی را در دست دارند ،کمترین گام جدی در
بهرهگیری از این فرصت را برنداشتهاند .ادامه مخالفتهای بینالمللی ،فشار فزاینده تحریمها و
تنگتر شدن حلقه انزوای کشور ،بحران شدید اقتصادی و گسترش فقر و فالکت و خطر افزایش
ناامنی در کشور و در مرزهای آن ،اعدامهای دسته جمعی ،از سرگیری باجگیری و سرگردنه گیری،
رونق رشوه و ارتشا و گسترش فساد و فسق و دروغ نشان میدهد که رژیم از حل بحران و از هر

فرصتی برای قدردانی

127

سازش جدی به نفع حفظ منافع کشور و حفظ بقای ملت و جلوگیری از زوال و سقوط همه جانبۀ
کشور ،تا کنون ،سرباز زده است .برای حکومتگران اسالمی ،از ریاست جمهوری گرفته تا مجلس
دستنشانده و بیت رهبری و سپاهی ـ امنیتیهای لنه کرده در آن بیت ،پس از گذشت این
چهارسال از طرح «آشتی آبرومندانه» ،آن را نه فرصتی برای خروج از بنبست خود ،بلکه مهلتی
برای دریدن هر چه پردۀ آبرو ،آبروداری و آبرومندی بوده است .آنها مانند هر جماعت بیآبروئی،
آبرو را به قول معروف بلعیده و جرعهای هم بر آن نوشیدهاند .خامنهای رهبر جمهوری اسالمی
میتوانست با پذیرش این سازش با آبروداری به عنوان «آخرین ولی فقیه» عمر سیاسی را با
آلودگی و بدنامی کمتری برای خود و برای هم کیشان و هم جامگان خویش به پایان رساند .هنوز
هم این فرصت باقیست ،با توجه به امکانات و اختیارات مطلق قانونی وی و با توجه به شرافت و
فضیلت و هشیاری ملت ایران که از هر برخورد تند و هر نوع درگیری خشونتآمیز و هر
انتقامجوئی میپرهیزد ،هیچ راهی آسانتر از بازکردن راه دگرگونی از طریق اصالح از درون
حکومت نیست.
راه باز خواهد شد ،به نیروی هشیاری ملت و خرد سرامدان و به یاری هدایتگری سیاستمدارانه و
حساب شده در عین دفاع از حقوق ملت ،بدون بهانه و دست باز حکومت بر کشتار و به راه انداختن
خون و خشونت .مهم آن است که این بار مردم ایران و بخش بزرگ سرامدی آن میدانند که در
آن راه باز که دیر یا زود گشوده خواهد شد ،بدون درغلتیدن به تندروی ،باید به کدام سوی بروند و
چگونه گام به گام بسوی بدر آوردن ایران از دل یکی دیگر از دورههای پر خطر در منطقه
جغرافیائی بالزدهاش ،در مسیر بقای کشور و در جهت تقویت بنیه از دست رفته پیش روند.
داریوش همایون در طول تمام زندگی نیز آرزوئی جز این در سر و امیدی جز به بیداری دوبارۀ این
خرد خفته ملت ایران در دل نداشت.
 16بهمن 1391
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پنجمین سالگرد تأسیس
«بنیاد داریوش همایون برای مطالعات مشروطهخواهی»
پس از دو دهه فعالیت و «تالش»
 7بهمن 1394
پنجمین سالگرد تأسیس «بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطهخواهی» ( 27فوریه
 )2011را که با فاصلۀ یک ماه از درگذشت این روزنامهنگار و سیاستگر اهل نظر روزگار ما (28
ژانویه  )2011تشکیل و در شهر هامبورگ آلمان به ثبت رسید ،فرصتی دانستیم برای نگاهی به
یک فعالیت دو دههای که در روند و تداوم خود جز به تأسیس این بنیاد نمیانجامید؛ فعالیتهای
سیاسی که هر چه می گذشت محور کانونی آن یعنی دلبستگی و پیوند با سرزمین و ملت ایران از
نظر درنگهای فکری و مالحظات و دوراندیشیهای سیاسی صیقلخورده ،بی آنکه گوهر عاطفی
و حس میهندوستی آغازین آن کوچکترین خراش و خدشهای بردارد.
در شرح این گذشتۀ بیست و پنج ساله ،نگاه به ده سالِ نخست ،یعنی از آغاز دهۀ  90میالدی تا
پایهگذاری «فصلنامۀ تالش» ( )2001فشرده و گذرا و در بخش عمده شامل آن ارتباطات و
فعالیتهای متداولی میشود که در میان نیروها سیاسی ،احزاب و سازمانهای انقالبیِ جان بدر
برده از فشار و سرکوبهای دهۀ  60خورشیدی از سوی حکومت اسالمی جریان داشت.
نشستهای مداوم ،برگزاری سمینارها و ترتیب همایشهای «وسیع» با حضور سران ،اعضا و
هواداران فعال سازمانهای چپ و جمهوریخواه و مصدقی و احزاب قومگرا در یک سو و در سوی
دیگر داریوش همایون 1،به عنوان تنها نمایندۀ گرایش سیاسی موسوم به طرفداران نظام پادشاهی
و بعضاً برخوردار از پذیرشی محدود و پرظن و تردید در میان دستۀ نخست ،صورت عملی و بیرونی
تالشهای فراوانی بود که در مضمون هدفی جز برقراری رشتۀ «اتحاد» زیر عنوان «همبستگی
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ملی» میان این نیروها بر محور اصلی «مبارزه» علیه حکومت اسالمی با «غایت» برقراری نظامی
«دمکراتیک» و «مبتنی بر حقوق بشر» در ایران نداشت؛ مبارزهای بیرون از مرزهای کشور که،
حداقل به خیال بخشی از این جبهه ،قرار نبود هیچ گزندی بر تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی
ایران وارد آورد؛ فعالیت هایی که به تدریج به دلیل ماندگی در خود و در درماندگی افکار و فرهنگ
مانده از گذشتۀ انقالبی ،و دور بودن از میدان اصلی مبارزه ،یعنی درون کشور و برکناری از تغییر
رویکردهایی که رفته رفته پیکر جامعه و سرآمدان نسلهای تازه را دربر میگرفت ،همچون گردابی
تیره دهان بازکرده و فرصت زندگی و مهلت فکر کردن را در خود فرومیبلعید .زمان به سرعتِ
برق و باد و بیاعتنا به جهان تبعیدی ما درگذر بود ،بی آن که حاصلی ببار آید؛ جز بر هم انبار
شدن تردیدها و پدیدار شدن پرسشهای بیشماری که در انبوهی خود جایی جز ضرورت بیرون
آمدن از آن جهان بستۀ تبعیدی نمیگذاشت؛ ضرورت بریدن از آن ماهیتهایی به نام «اپوزیسیون
حکومت اسالمی» که در بی ترکیبی افکار پراکنده و بدمنظری فرهنگ سیاسی این مجموعۀ
پرتناقض با ادعاهای بزرگ ـ از جمله خودِ ما ـ را ساخته بود.
از بخت خوش «دوستان» و «رفقا» ما را ،پیش از آن که خود این گام عملی را برداریم ،از میان
خویش بیرون گذاشته و به گوشۀ معروف یعنی «انزوای سیاسی» راندند؛ آن هم به دو علت :در
نگاه نخست به «جرم» آن که مدافع تداوم حضور داریوش همایون در آن جمعها بوده و به
بازکردن گوشها و شنیدن سخنان تازه ای که داشت ،اصرار ورزیده و نسبت به بستن چشمها بر
افق های نویی که این سخنان ،چه رو به گذشته و چه رو به آینده ،در برابر ما میگشود هشدار
می دادیم .اما در حقیقتِ امر ،علت ،دستپاچگی رهبری گروههای باقی ماندۀ انقالبی و
«روشنفکران» حول وحوش آنها بود که هیچ تردید و پرسشی ،خاصه در بارۀ گذشتۀ انقالبی و
ماهیت ایدئولوژیهای آن را برنمی تابیدند .ما از نخستین کسانی از درون همان جمع انقالبی بودیم
که همه جا تردیدها و پرسشهای خود را در بارۀ گرهگاههای دهههای انقالبی ،علنی و بدون
مالحظه گروهی و سیاسی طرح کرده و ضرورت بازنگری و نقد بیپرده به افکار گذشته و نتایجی
که ببار آورده بود را برای هر گامی به جلو لزم میدانستیم و دفاع یا سکوت در برابر آن را
بیمسئولیتی میشماردیم.
ما از آن جمع پریشان بیرون آمدیم .اما داریوش همایون ،متمرکز بر هدف برقراری «اتحاد» ،متکی
بر درک و ف رهنگ و منش سیاسی خود و با اعتمادِ به نفسی که به برتری دانشی و فکری خویش
از نظر سیاسی و از راه زبان نرم و پرمالحظهای که در برخوردهای مستقیم و فردی داشت ،تا مدتها
سخت در خیال تأثیر بر آن مجموعه و آمادۀ رسیدن به «سازش» و «توافقی» با «حفظ اختالفات»
با آن گروهها ،در آن جمعها ماند .در واقع آن جمع ها بودند که حضور داریوش همایونِ «تنها» را
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برای به نمایش گذاشتن «دمکراتمنشی» خود تاب میآوردند .وی چنان که بعدها بارها به
مناسبتهایی میگفت؛ از آن تالشها امید رسیدن به توافق و سازشی را داشت که در صورت
نتیجۀ مثبت ،در لحظه لزم و در شرایط خطر ازهمپاشی ،ایران را «نگه» دارد و «جایگزینی» برای
حکومت اسالمی باشد.
البته خیالت داریوش همایون ،در تشکیل یک «جبهه گسترده» از «نیروهای تبعیدی
جمهوریخواه و مشروطهخواه» برای «نجات کشور» ،جز تسریع ریزش این گروهها ،به نتیجۀ
دیگری نرسید .به همان صورت که از بیش از دو دهه فعالیتهای تشکیالتی وی برای ایجاد یک
«حزب راست میانه» در میان طرفداران «پادشاهی پهلوی» و مستقل از نماد آن هیچ ،جز طنز
تلخی ،باقی نماند .اما تأثیر او در دمیدن روح همبستگی ملی در گسترهای بس وسیعتر و در جاها و
بر کسان دیگری بود که خود وی در مواجهههای بعدی با آنها با شگفتی میگفت که هیچ
انتظارش را نداشته است .تأثیر و نفوذ کالم وی از راه ادبیات بیمانندی بود که قدم بقدم در بارۀ
موضوعات سیاسی روز ،الزامات پرداختن به سیاست و مسئولیتهای ناشی از آن ،در برخورد به
مشکالت و موانع ریشه ای شکست جامعۀ سیاسی ـ روشنفکری ایران به طور عام و نیروهای
تبعیدی سیاسی به طور خاص برجای میگذاشت؛ خاصه آنچه در شناخت روحیات و فرهنگ
سیاسیِ نه تنها نسلهای انقالب ،بلکه سراسر دربار و دستگاه حکومت گذشته که خود بدان تعلق
داشت .از آن میان رویکردهای جدید و ناشناختهای که به برخی حوادث تاریخی مهم گذشته ارائه
مینمود؛ وقایعی که در پسزنش یا پرستش روان ها را تسخیر و قدرت فکر را فلج و مسخ کرده
بود ،از استقبال فزایندهای برخوردار میشد .مرکز ثقل جذابیت نظرات داریوش همایون اما دعوت
همگان از سوی وی به نگاه از «منشور» برتری دادن به الویت حفظ ایران به عنوان «ماهیت
برتر» بود ،که نگاه از آن چشمانداز جابجاییهای بزرگی در برداشتهای تاریخی و
موضعگیریهای سیاسی بدنبال میآورد.
ما از آن جمعها بیرون آمدیم و بالطبع ارتباطات ما با داریوش همایونِ درگیر در مسائل تشکیالتی
و نشست و برخاست های گروهی ،تا مدتی به حداقل رسید؛ شاید سالی یا دو سالی یک بار آن هم
به اصرار وی ،هنگامی که گذرش به شهر ما نیز میافتاد .دیدار دوستان و آشنایان در چهارگوشۀ
جهان جزیی از برنامۀ حذف نشدنی مسافرتهای فراوان و زندگانیاش شده بود ،شاید نوعی رفتار
اشرافی به یادگار مانده از ایران قدیم .البته در این برنامۀ عادت شده ،بازدیدهای دوستانۀ فعالین
سیاسی و اجتماعی ایرانی و عالقه به شنیدن سخنان و نظرات آنان ،جای ویژهای داشت.
و اما ما ،بینیاز از آن دیدارهای شخصی و رابطههای خصوصی ،همچنان نوشتهها و گفتههای
داریوش همایون را پیگیرانه دنبال و با گوشهای فارغ شده از آن همهمههای بیپایان و پرغوغای
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سیاست های گروهی ،فرصت و فراغتی یافته برای شنیدن بهتر آن سخنان و درگیر شدن با
پرسشهایی که لجرم از آنها برمیخاست.
به معنای دیگر در پرتو این گفتهها و نوشتهها آن حس نخستین دلبستگی به کشور و ملت ایران
که از همان آغاز فعالیت در تبعید ،به باور ما ،یک اصل بدیهی و از پیش پذیرفته شده و بستر هر
حرکت و فعالیت ایرانیان به حساب میآمد ،به تدریج و در انتهای آن دورۀ دهساله ،به بزرگترین
مسئله و کانون اصلی دلمشغولیهایمان بدل گردید؛ به پرسشهایی به ظاهر ساده اما پردامنه که
از چگونگی ایراندوستی و شروط و الزامات دلبستگی به این ملت و به این سرزمین میپرسید ،از
این که میهن و میهندوستی آن هم در سالهای پایانی قرن بیستم و در آستانۀ «هزارۀ سوم» چه
معنایی دارد و چه نسبتی میان آنچه میبین یم و آنچه که در عمل از «ما» سرزده و سرمیزند ،و
آنچه که می بایستی ،ضامن بقای ملت و کشور باشد وجود دارد؛ آن هم در شرایطی که نزد بسیاری
از «روشنفکران هموطن» میهندوستی و سخن از ملت ایران دمی ناروا و بیپایه شمرده و تبلیغات
گستردهای علیه میهندوستی از سوی آنان صورت میگرفت ،و اینبار به نام دفاع از آزادی و حقوق
بشر و رفع تبعیض.
دهسال خیره و شگفت زده از هر گام و سیاست نظام اسالمی حاکم بر ایران ،در نقض حقوق فردی
و ملی و در جهت آسیبهای اندازهنگرفتنی به ارکان و قوای کشور و ضربه به عوامل تاریخی
همبستگی و یکپارچگ ی ملت ،از یکسو و از سوی دیگر نزدیکی و لولیدن در مرداب ایدئولوژیها و
افکاری که در آخر خطوط ساده انگارانه و نهایتِ بغایت تنگ و کوتاه خود به نام مبارزه با رژیم
اسالمی جز پیام آسیب علیه ایران هیچ در چنته نداشتند ،ما را به این نکتۀ بدیهی و نقطۀ عزیمت
آغازین رساند که درنگ و تعمق بر اصل مسئله ،یعنی ایران و هر چه بدان مربوط میشود ،را دوباره
از سرگیریم ،آن هم به روشی دیگر .انتشار سخن از طریق قلم و چاپ و نشر ،آن هم در جهان آزاد،
«انزوابردار» نبود .همت و تالشی میخواست که به قول داریوش همایون در مواقعِ بسیار ناگزیر
میبایست از «امکانات» فراتر رود.
در آن نقطۀ آغازِ دوباره ،ایدههای خالق و الهامبخش در سازماندهی یک نشریه به عنوان ابزار و
روش اصلی کار در آن ،یعنی پرسش از همۀ آنچه که ساختار ذهنی و فکری ما را ساخته بود ،بعضاً
از داخل ایران میآمد که ،در بطن خویش و زیر ضربههای رژیم انقالبی و آشکار شدن ابعاد
شکست ،بتدریج به خود آمده و حرکت های نوینی را آغاز کرده بود؛ هر چند که هنوز اصل تعهد به
ایران و حس مسئولیت در برابر سرنوشت ملتش ،در مه افکار ناروشن و درهم ،پوشیده بود و هنوز
«مسئلۀ ایران» ،به همت بزرگترین صاحبنظر و دانشمند هم روزگار ما ،راه خود را به صحنۀ اصلی
نظر و سیاست و فرهنگ و هنر ایران نیافته بود .اما برای ما مضامین همان ،به قول معروف،
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«گردونههایی» بود که بر «محور ایران میگردید»؛ همان گرهگاههای تاریخ و سیاست ایران و
فرهنگ سیاسی حاکم بر سرآمدان کشور و سیاستِ روزشان بود؛ با هدف به چالش کشیدن
پستوهای ذهنی خود و افکار دیگران و بازنگری و بازیافتن تعریفهای تازه ،تقریباً برای همه چیز.
بدان روش و با این مضمون «فصلنامۀ تالش» زیر عنوان «نشر تالش» در شهر هامبورگ به ثبت
رسید و آغاز بکار کرد ،و نخستین «تالش» چاپی بدون شماره ـ شمارۀ ویژه زنان ـ در هشتم
مارس  2001انتشار یافت و پس از آن شمارۀ یک با این شعر از اقبال لهوری بر جلد:
ساحل افتاده گفت
گرچه بسی زیستم
هیچ نه معلوم شد
آه که من کیستم
موج زخود رفتهای
تیز خرامید و گفت:
هستم اگر میروم
گر نروم نیستم
و آخرین شمارۀ آن ـ شمارۀ  35به مناسبت دومین سالگرد جنبش سبز ایران ـ در ژوئن 2011
یعنی شش ماه پس از درگذشت داریوش همایون و پنج ماه پس از آغاز کار «بنیاد داریوش همایون
ـ برای مطالعات مشروطهخواهی ـ منتشر شد.
بدیهی بود ،که از نظر ما ،در چنین «تالشی» ،یعنی کار و فعالیت از راه نشرِ پرسش و جستجوی
پاسخ ،داریوش همایون ،جایگاه ویژهای داشت .به عبارت دیگر «فصلنامه» و «نشر تالش» که
بعدها به ضرورتِ زما ن و به منظور بکارگیری امکانات جدید «تالش اینترنتی» نیز به آن افزوده
شد ،به طور طبیعی و از نظر زاویۀ دید و بستر فکری در پیوند با اندیشههای داریوش همایون و
همسنخ آنها بود .و اگر او پشتیبانی نظری خود را در عمل پشتوانۀ «فصلنامه» و کار «نشرِ
تالش» میکرد ،ما نیز ،که در صدد بودیم از طریق ساختن راهی دو سویه پیوند مستقیم و
غیرمستقیم وی را ،البته تنها از نظر فکری و بدور از غوغاهای سیاسی ـ تشکیالتی ،با بخشهای
دیگر جامعه سیاسی و فکری و فرهنگی برقرار سازیم ،میتوانستیم به نتایج بهتر و مؤثرتر و
کارآمدتری دست یابیم .بنا بر این ،در همان آغاز کار برای ما جلب حمایت نظری داریوش همایون
و همکاری ویژۀ وی با «فصلنامه تالش» ،امری الزامی بشمار میآمد.
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در شرح مختصری از چگونگی جلب همکاری داریوش همایون و چگونگی بهرهمند شدن از
همراهی و در اصل پشتیبانی بیقید و شرط از تالش در آخرین شمارۀ فصلنامه (نخستین شماره
بدون حضور داریوش همایون) آمده است:
«…روزی (اوائل سال  ، )2000زمانی که یکی دو شمارۀ تالش را به عنوان دستگرمی منتشر کرده
بودیم ،در یکی از مالقاتهای سالنه در هامبورگ ،هنگامی که دو نفری در خیابان قدم میزدیم و
نزدیکیهای جداشدن و خداحافظی ،پرسیدند« :کارها چطور پیش میرود؟» این جمله بر من ،در
برابر ایشان ،حکم فشار تکمۀ گزارشدهی خودکار را داشت ،بالفاصله… شروع کردم به شرح
مفصلی از دو شماره «تالشهای دستگرمی» ،از افرادی که تا آن موقع کاری در تالش انجام داده
بودند و یا مصاحبه با چهرههائی که صورت گرفته بود .در انتهای گزارشم هیچ نگفتند .سکوت!
سکوت ایشان همواره معنا داشت .این بار فهمیدم کار در مجموع چندان چنگی به دلشان نزده
است .با این احساس که برخاسته از تجربۀ نزدیک به دهسال آشنائی و فعالیت در کنارشان بود،
درخواستم را برای جلب همکاری شان فرو خوردم .صحبت عوض شد و ما در انتهای خیابان… از
هم خداحافظی کردیم.
کارمان را ادامه دادیم… تا مالقات بعدی ،یکی دو شمارۀ دیگر داده بودیم از همان نمونههای
کپی پیشین و در ادامه همان سلسله شمارهها ،اما بیقرار برای دگرگون کردن و اصالح اساسی .در
این فاصله به مناسبت هشتم مارس شماره ای ویژه تدارک دیده و منتشر ساخته بودیم که خود
دستگرمی بود برای تغییر .همه اش مربوط به مبارزات زنان و بر محور مطالبات آنان .اولین جلد
رنگی و براقِ «تالش» و نه مقوائی ،اوراق درون نه کپی شده بلکه چاپی ،با عکسی فراموش
نشدنی بر جلد آن… تا جائی که به خاطر دارم ،این شماره را برای آقای همایون هم فرستاده
بودیم.
در مالقات بعدی ،اینبار در یک رستوران در هامبورگ و در حضور و همراهی همسرم ،تقاضای
همکاری ایشان را بدون هر مقدمهچینی مطرح کردم .ایشان باز هم سکوت کردند و من ،کالفه،
چند لحظهای سر به زیر فکر کردم و سپس در حالی که به نیمرخشان چشم دوخته بودم گفتم« :در
پاسخ مثبت به درخواست ما از شما میخواهم نه بر اساس آنچه که امروز در «تالش» میبینید،
بلکه بر پایه امیدها و آرزوهای ما و آنچه در ذهنمان برای آیندۀ «تالش» میگذرد ،قضاوت کنید .و
دیگر ه یچ نگفتم .ایشان باز هم سکوت کردند ،اما این بار سکوتشان معنای دیگری داشت؛
لحظههائی نه چندان طولنی تر از چند ثانیه به فکر فرو رفتند .موضوع عوض شد و بحث بر سر
معنای مدرنیته پیش آمد و اینکه پست مدرنهای ایران از انتقاد و مشکالت عظیم جهان مدرن
ل پستمدرنهای ایران که همان چپهای شرمگین گذشته یا
سخن میگویند ،ایشان گفتند؛ او ً
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بومی گرایان همیشگی هستند ،فرق میان مدرنیزاسیون و مدرنیته را نمیدانند .ثانیاً چارۀ مشکالت
مدرنیته در مدرنیتۀ بیشتر است ،نه کنار گذاشتن آن و رفتن به کجراهههای تازه .پاسخ کوتاه بود و
مثل همیشه قاطع ،اما کار ما را برای پی گیری و دامن زدن به بحث و گفتگو در باره معنای آن به
سان کوهی عبور ناپذیر میکرد .بهرغم آن به تالش و زحمتش خیلی میارزید.
از این سفر و بازگشت ایشان به سوئیس هفتهای گذشت .روزی بعد از ظهر وقتی از کار به خانه
برگشتم ،روی میز چشمم به یک پاکت پستی نارنجی رنگ در قطع آ 4 .افتاد با دستخطی آشنا.
خطشان ،نه به فارسی و نه به لتین ،به نظرم هیچ زیبا نبود ،اما بسیار خوانا بود .با عجله و اشتیاقی
وصف ناشدنی پاکت را با فرو بردن انگشت اشاره در درز آن تقریباً از هم دریدم :فصل اول کتابی
در حال زاده شدن ،با عنوان «صدسال گذشته ایران و پیکار جامعه ایرانی با مدرنیته (تجدد)» با تیتر
«انقالب نوگری و استبداد روشنرای» به قلم داریوش همایون».
انتشار فصل به فصل کتاب تا شمارۀ « 25فصلنامه تالش» ادامه یافت .پس از آن کتاب با نام
«صد سال کشاکش با تجدد» تکم یل و آمادۀ چاپ و وظیفۀ انتشار آن ،به مناسبت بزرگداشت
صدمین سالگرد انقالب مشروطه ،به «نشر تالش» واگذار گردید؛ محول کردن وظیفهای که در
گردآوری و نشر آثار بعدی ایشان تا زمان قید حیاتشان تجدید شد و پس از ایشان رکن اصلی کار و
ضرورت وجودی «بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطهخواهی» گردید.
حمایت از سوی ایشان بیدریغ بود .به درجهای که در برابر هیچ درخواستِ ما که عموماً در انجام
مصاحبه ،اما مواردی هم برای نوشتن مقالهای بود ،جز پاسخ «در خدمتم!» نشندیم .اما کوشش ما
در حفظ استقالل «تالش» و پرهیز از تداخل فعالیتها و امورات تشکیالتی ایشان ،که گاه از
محدودۀ کار حزبیشان نیز فراتر میرفت ،بسیار سختگیرانه بود .این سختگیری ،که در طول
دهسال بعدی همکاری ،تنها در یک مورد نقض شد ،بیش از همه از آن جهت بود که از یک سو
داریوش همایون در نگاه عمومی ،از نظر سیاسی ،وابسته و مدافع نظام پادشاهی پهلوی محسوب و
برخی افراد و گروهها نیز حساب شده بر طبل این برداشت میکوبیدند .آنها پایۀ حسابهای کوتاه
خود را بر این گذاشته بودند که گویا هالۀ تبلیغی که بر گرد مواضع و شخصیت وی کشیده میشود،
همواره مهمتر و مؤثرتر از معنا و هسته اصلی سخن ان او خواهد بود .مشکل دوم توهمی بود که در
بسیاری دامن زده میشد ،که از دوردستها و از طریق مواضع سیاسی و روشنگریها با داریوش
همایون آشنایی یافته بودند .به عبارت دیگر آنچه از دریافت افکار و نظرات داریوش همایون
حاصلشان میشد ،از راه دور به حساب خانوادۀ سیاسی سلطنتطلبان و در رأس آنها رضا پهلوی
به عنوان «نماد» وحدت سیاسی گذاشته و به نام حزبی که داریوش همایون در پشت خود نهان
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داشت ،و پوششی بر آن شده بود و بازوی سیاسی و عملی آن خانواده بحساب میآمد ،نوشته
میشد .همان منطق سادۀ «در باز است ،باز پرنده است ،پس در پرنده است»!
درهم شکستن این منطقِ «درِ باز و بازِ پرنده» انرژی بسیاری از ما میربود و گاه ما را در برابر
موانعی سخت در گستردن کنه سخنان ایشان قرار میداد و مواقعی نیز ما را از سرِ استیصال در
برابر توهمی که سرچشمۀ آن را نه خودِ خوانندگان و هواداران ،بلکه همایون میدیدیم ،به خشم
می آورد و به رغم همۀ ارزش و احترام اندازه نگرفتنی مان در برابر ایشان ،در مواردی زبانمان
بیپرده و نامالیم شده و بعضاً بیهیچ مالحظهای به پاسخی «نه» در انجام «خواست قلبی» ایشان
میانجامید .از جمله موردی که در ماههای جنبش سبز پیش آمد و در مراودات درونی میان ما و
داریوش همایون ثبت گردید:
«دوست عزیز و ارجمندم جناب اقای همایون
با درود و آرزوی سالمتی برای شما!
آقای همایون عزیز ،امروز گفتگویتان با دوستان داخل را دریافت کردیم .بابت ارسال گفتگو برای
درج در تالش از شما سپاسگزاریم.
اما تا جایی که ما مطلعیم دوستان داخل در روزهای گذشته هم از طریق نوشتهی مستقل و هم از
طریق خانم (… ).پیغام داده اند که مایل هستند با شما رابطه مستقیم داشته و بعضا نیز کنار حزب
مشروطه ایران قرار داشته باشند .تصمیم دوستان بسیار محترم می باشد و ما نیز به تصمیم آنان
احترام می گذاریم .برا ی ما ـ من و فرخنده ـ همانگونه که خود نیز در دو دهه گذشته شاهد بوده
اید ،حفظ رابطه با شما همیشه و تنها در حوزه اندیشه مهم بوده و بس!
با توجه به تجربه ما از دوستان حزبی شما در گذشته دور در کمیته همبستگی و همچنین با
دوستان برمن آنهم در سالهای نسبتا دور و بالخره در رفراندوم ،برای حفظ رابطهی خودمان با شما
ـ که برایمان بسیار مهم است ـ صالح را در این میدانیم که تالش در مناسبات شما با دوستان
ایران هیچگونه نقشی نداشته باشد .از همین رو ما مایل هستیم گفتگوی شما با دوستان ایران را به
نقل از سایت خودتان در تالش درج نمائیم تا موجب برافروخته شدن احساسات دوستان نشویم.
امیدوارم ما را بخاطر صراحت زبان ببخشید .از شما آموخته ایم اولویتها را در هر مناسباتی حفظ
کنیم .اولویت ما ورزیدن اندیشه هایمان از کانال اندیشههای شماست و حفظ رابطه با شما در این
حوزه و بس!
با ارادت همیشگی ـ کشگر
 17آوریل 2010
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Date: Sat, 17 Apr 2010 23:32:31 +0200
Subject: Re:
From: sam.hoya@gmail.com
To: talashnews@hotmail.com

دوستان عزیزم
با درود .من دلم می خواست تالش بلندگوی دوستان در ایران باشد که متاسفانه نشد .هر ترتیبی
شما بپسندید مورد تایید من است
ارادتمند  /د.همایون»
از سوی ایشان پختگی و فرهیختگی ،در اثر تجربههای بسیار در زندگی اجتماعی و در اهمیت
دادن به اصل کار ،و بیتردید تحمل بلندنظرانه و آزادمنشیشان ،و از سوی ما باور و احترامی فائقه
به آن اندیشهها ،شایستگی و ارجمندی صاحب آنها و اعتقادی راسخ به «تالش» در تحقق تعهدی
که کرده بودیم ،ضامن تداوم کار و همکاری بود ،و نامالیمات در طول راه همه کوتاه ،گذرا و
بیتأثیر بر هر دو طرف.
«فصل نامه تالش» و آنچه بعدها ،باز هم در مسیر فصلنامه و تابع آن ،در «تالش اینترنتی»
میآمد ،جای خود را در نظ ر ایشان یافته بود .موضوعاتی که در هر شمارۀ فصلنامه ،بدون
مشاورهای از پیش با ایشان ،برگزیده و محور بحثها و پرسشها میشد ،سخت مورد توجهشان
قرار میگرفت .باز کردن مواضع ایدئولوژیک ـ سیاسی گذشته و حال گروههای سیاسی و ایستادگی
در برابر آنها از جمله در برابر «حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم» ،تقسیم ملت ایران به «ملل»
و «ملیت ها» و علیه شعارهای سربرآورده از شرایط بعدیِ منطقه و مداخالت نظامی و برنامههای
آمریکاییان برای این منطقه از جمله طرح «فدرالیسم» و تهدیدات نظامی که دل و جرأتی به
دشمنان و جداییخواهان ایران می داد و این بار زیر پوشش دفاع از «حقوق بشر»« ،دمکراسی» و
مبارزه با «تبعیض» ،موضوع و مضمون تفکیکناپذیر «تالش»های ما بود .و از  2003میالدی
مخالفت با مداخالت بیگانگان در سرنوشت کشور و ضدیت با حملۀ نظامی به ایران و ایستادگی در
برابر همنوایی و خوشخدمتی «اپوز یسیون تبعیدی» با بیگانگان و دشمنان ایران و ایستادگی و
افشاگری علیه دعوت آشکار و پنهان آنان به حمله نظامی به ایران ،رنگ پررنگ فصلنامه و اساس
و روح شمارههای متعدد و همچنین نوشتهها و مصاحبههای بسیار در تالش اینترنتی بود.
در کنار این روح یکپارچه ،اما شمارههای ویژهای که هر یک به مناسبت حادثهای گرهی یا
دورههای تاریخی گذشته انتشار مییافت ،در زمان خود ،بیهیچ احساس خودستایی ،آن ماهی
آزادی بود که در مسیر خالفِ ایدئولوژیها و افکار جریانهای سیاسی ـ روشنفکری ایران دهههای
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انقالبی ،و همچنان مسلط بر آن ،شنا می کرد؛ خالفِ افکاری که در جمع خود تا آن زمان همه چیز
را کدر و واژگونه جلوه داده بود :چهرههای بزرگ ادبی ،فرهنگی و سیاسی خادم ایران را به «انزوای
سیاسی» و بیاعتنایی فرستاده ،دستاوردها را زیر تلّ تبلیغات مدفون و شکستهای بیتدبیری و
مخاصمتهای آشتیناپذیر را بیرق «مقاومت» جلوه داده و در انتهای «ظفرمندی» خویش ،البته به
یاری سیل پر زور دین مداری ،سره از ناسره نشناخته خود را «بازی خوردۀ» آخوند یافته و به حال
خویش دل سوزانده ،اما از آن همه خالفِ گفته و کژراهِ رفته هیچ گَرد شرمساری هم بر رخ خویش
نمیپذیرفت.
شمارههای ویژۀ «تالش» ،به عنوان محصول بازنگری و مقابله با همۀ آن افکار و نقد
ایدئولوژیها ،شکل گرفته و یکی پس از دیگری منتشر میشد و نتایجی که بدست میداد و
پرسشهایی که از آنها برمیخاست هیچ یک در تصور و تصویرهای مسلط و متداول سیاسی زمان
خود نمیگنجید .چنان که ،به عنوان نمونه ،در پنجاهمین سالگرد کودتای  28مرداد ،بیاعتنا به
غوغا و دعوای میان دوستی یا دشمنی با مصدق و یا با محمدرضاشاه« ،فصلنامۀ تالش» بر
مبنای رویکردهای تازه ،در عصاره و چکیدۀ شمارۀ  14ـ تابستان 1382ـ «ویژهنامۀ  28مرداد» ،در
بخش انتهایی «در این شماره» میپرسید:
«تا چه میزان رفتارها و گزینشهای ما در گذشته در خدمت افزایش توان ملّیمان بوده تا در کنف
محکم و گسستناپذیر آن قادر به حفظ منافعی بوده باشیم؟»
پرسش از راهها و چگونگی «افزایش توان ملی» برای ملتی که بار دیگر به نقطۀ مبارزه برای دوام
و بقای خود رسیده باشد ،ملتی که پیوندی سخت با تاریخ خویش دارد و دلبستگی با هستی خود به
عنوان یک ملت را به رغم همه بیراههها فراموش نکرده باشد ،ناگزیر ،جای خود را در کانون همۀ
بحثها و دلمشغولیهایش باز می کند .با سقوط ایران و سقوط توان آن به پارگین انقالب اسالمی
و نظام برآمده از آن بار دیگر پرسش از ساختن یک «کشور» به معنای سرزمینی با ملتی که بتواند
برپای خود ایستاده و از خود دفاع کند ،و پرسش از معنای یک کشور و الزامات فکری ،فرهنگی و
زیرساختها ،نظام و نهادهای آن به گونهای که شایسته این نام باشد ،به تدریج در صدر موضوعات
مورد توجه ما در «فصلنامۀ تالش» قرار گرفت.
تردیدی نیست که بستر هدایت بدین سمت و سو افکار و نوشتههای داریوش همایون بود که
برخالف همۀ روشنفکران چپ و مذهبی ،ملت ایران را برآیندِ تاریخی دراز دانسته و از دوام این
ملت تاریخی ،به رغم همۀ شکستهایش ،سربلند بود و از این که خود را بیپروا «ناسیونالیست»
بخواند و به امر ملت ایران و به دفاع از کشور الویت دهد ،به حمالت آن روشنفکران وقعی
نمیگذاشت .البته جوانترها و اهل قلم نسلهای تازه ایران با درنگها و برداشتهای عمیقتری از
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نظرات داریوش همایون در بارۀ تاریخ ،کشور و ملت ایران و اعتبار اصل تعهد بدان تا آیندهای که
هنوز به چشم می آید ،وی را بعدها به ستایش ،بانی «ناسیونالیسم مدرن ایران» خواندند و خود در
برابر روشنفکران ایدئولوژیک و انقالبی قامت راست کردند که هیچ فرصتی در ضدیت با ملت
خواندن ایرانیان و نفی تاریخی بودن این ملت را از دست نمیدادند .حتا در برابر «ملیگرایانی» که
با درکی کهنه در بیگانهستیزی و ضدیت با غرب و زیرسایه تبلیغات در سالهای انقالبی ابتدا
مرعوب مارکسیستها شده و سپس بر سر خوان «قدرت» به امید دریافت سهمی از آن در دام
اسالمگرایان امتساز سقوط کردند و سالهایی را در توجیه انقالب یا سکوت در برابر اقدامات
ضدملی نظام حاکم ،و بیشتر در تناقضات «ملی ـ مذهبی» خویش ،دندان به جگر تاب آوردند تا
دلها خون و صبرشان لبریز شد و آنگاه اقرار کردند که «ایران کوه یخی است که به تدریج در
حال ذوب شدن است».
داریوش همایون مرد سیاست بود ،نظام جهانی و مقررات نانوشته و حاکم بر آن و اصل توازن
نیروها در سیاست را میشناخت و به عنوان یک سیاستگر در آن چهارچوب میاندیشید ،به
تعیینکنندگی نقش سیاست روز و سیاستمداران و نقشی که در ساختن یا ویران نمودن تدریجی
فرهنگ ،جامعه و مردم ،دارند ،بهایی سنگینتر می داد .اما تاریخ ایران را بالترین سند و برهان
قاطع دوام و بقای این کشور و ملت و راهها و سیاستهایی در گذشته میدانست که توسط «صد
نسل» از ایرانیان رفته و گرفته شد ه بود .او تدوام ایران به عنوان یک ملت یک کشور را ،با چشمی
به ضعف ایران و با نگاهی به نظام جهانی قدرتمند ،چالشی عظیم و مسئولیتی سنگین میشمرد .او
برای از عهده برآمدن این چالش و در ورزیدن رو به آیندۀ سیاست کشور ،اما تاریخ معاصر و
صدوپنجاه سال سرگذشت مشروطیت در ایران را سرچشمهای زلل و لیزال و الهامبخش
می دانست ،نه تنها برای خود ،بلکه برای همۀ نیروهای سیاسی و اجتماعی که از نظر وی ریشه و
هستی خود را وامدار آن انقالب بودند .داریوش همایون از مشروطیت در ایران به عنوان بخش
جداییناپذیر اندیشه مدرن در غرب و در جامعههای پیشرفتۀ اروپایی ،مایه و انرژی میگرفت.
جنبش مشروطه و انقالب آن از مهمترین موضوعاتی بود که وی همواره بدان پرداخت و همواره از
آن الهام گرفت و بیش از پنجاه سال بدون وقفه ،در بارۀ آن نوشت؛ از جمله در یکی از
سرمقالههای آیندگان در  14مرداد سال  1349تحت عنوان «انگیزۀ انقالب مشروطه» که بیتردید
نخستین نوشتۀ او در بارۀ این انقالب نبود ،نوشت:
«مشروطیت ایران که امسال  65ساله میشود ،یک حرکت اصیل عمومی ملت ایران بود .ما هنوز
عظمت این انقالب را که عمالً از مبارزهی تنباکو در  1270آغاز شد ،چنانکه باید ،ارزیابی نکردهایم.
دوره اصلی پیکار انقالبی از  1284تا  ،1290با آنکه از درخشانترین مشخصات همه تاریخ طولنی
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ایران است ،تا کنون مقام شایسته خود را در فرهنگ سیاسی ایران نیافته است .مالحظات درجه
دوم و فرعی در باره رفتار یا مقاصد رهبران انقالب ،در لحظهها و مرحلههای گوناگون و اهمیت
دادن بیش از اندازه به شکستهای داخلی و خارجی انقالب مشروطه ،ما را از شناخت سهم واقعی
آن غافل ساخته است .اهمیت انقالب مشروطه برای ایران نوین ،بیش از آن است که صفات و طرز
عمل رهبران مشروطه ،آن را ناچیز سازد .این که فالن رهبر انقالبی ،به جان خود میاندیشید یا
رهبر دیگر در پی سود خصوصی خویش بود یا دیگری با بیگانگان سروسری داشت یا آن دیگر
خود را برتر از قانون میشمرد ،و این که رهبران مشروطه در مجموع روشنبینی و قدرت اقدام
لزم را برای دفاع از انقالب نداشتند ،از ارزش جنبش نمیکاهد .در شرایط آن روز ایران،
مشروطیت ،حرکت اصیل همگانی ملت ما بود ـ نخستین جنبش ملی آزادیخواهانه ایرانیان در طول
تاریخ خود».
همایون انقالب مشروطه را الگو و طرح بازسازی ایران ،دورۀ پادشاهی پهلوی تا انقالب اسالمی را
با همۀ کاستیهایش در ادامۀ آن و البته رضاشاه را دست توانای اجرای بخش بزرگ و اساسی آن
طرح می دانست که ایران را دوباره احیا و به گونهای بازگشتناپذیر تغییر داد .او در «فصلنامه
تالش» شمارۀ  20در این باره نوشت:
«رضاشاه ایران را بر راهی انداخته بود که مانند قطارهایی که بر راهآهن انداخت ،با انقالب اسالمی
نیز از آن بیرون آمدنی نیست .او را باید پادشاه زیرساختها شمرد و آنقدر زیرساخت بود که بدست
او بوجود آید که توقع دمکراسی و توسعه مستقیم سیاسی را به دشواری میتوان از او داشت .زیر
ساخت اصلی و مهمترین بازسازی ایران به عنوان یک کشور و در صورت نوین دولت ـ ملت بود».
و اما ،جدای از چنین سخنانی ،آشنایی ما با دوره و اقدامات رضاشاه که انگیزه انتشار فصلنامههای
ویژه شد ،از دو مسیر دیگر بود؛ نخست از لبالی نوشتههای مصدقیها ،ناسزاهای مذهبیها و
دشنامهای مارکسیستها و مهمتر از همه از درون «خاطرات و تألمات» دکتر مصدق ،که از نظر ما
در تضاد و تناقض با توسعه کشور و افزایش «توان ملی» آن قرار میگرفت و صورت خام و بعضاً
کژ و ناباورانهای از دفاع از آزادی و حکومت قانون را ارائه میداد .و دیگر از طریق دریافت و
مطالعه دو سفرنامۀ رضاشاه «سفرنامۀ خوزستان» و «سفرنامۀ مازندران» به «خامۀ فرجاهلل
بهرامی».
این دو سفرنامه در دو جلد کتاب ،کتاب هایی بسیار کوچک و نامتعارف در قطع تقریبی سیزده در
هژده ،لبالی کتابهای دریافتیمان از ایران رسید .دوست و یاوری که ،به لطف ،ارسال کتاب از
ایران برایمان را برعهده گرفته بود ،در برابر قدردانی ما ،در بارۀ چگونگی دستیافتن به
سفرنامههای رضاشاه تعریف میکرد:
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«در گردآوری و خرید کتاب گاه گذرم به کتابخانههای خصوصی افرادِ اهل مطالعه و با فرهنگی
میافتاد که از هراس مأموران اسالمی دست به «تصفیۀ» کتابخانههای خود میزدند .یکی از
صاحبان این کتابخانهها که توجه مرا به کتابهای تاریخ ایران و به ویژه تاریخ مشروطه دید ،دو
کتاب کوچک بدستم داد؛ «سفرنامههای رضاشاه» .آنها را رد کردم به این دلیل که کسانی که این
کتابها را دریافت میکنند با رضاشاه میانهای ندارند ،بعید میدانم که از دریافت این دو کتاب
خوشحال شوند .صاحب آن کتابخانه به اصرار و به هدیه این دو کتاب را در میان سایر آثار تاریخی
گذاشت».
آن کتابها را در محمولهای از کتابهای تاریخ مشروطه و در میان کتابهای آدمیت و کسروی
یافتیم و آن را به نوبت ،ابتدا همسرم بعد من و سپس آقای همایون ،خواندیم .و ما جویای اصالتش
شدیم .البته آقای همایون قبالً «سفرنامۀ خوزستان» را خوانده اما از «سفرنامۀ مازندران» بیاطالع
بود .و از میان تمام افراد دم و دستگاه و زمان محمدرضاشاه پهلوی که ما با آنها در تماس بودیم،
تنها دو تن از وجود آن اثار اطالع داشتند ،صدرالدین الهی و یکی از سرمایهداران نامی سابق ایران
که این «سفرنامه ها» ،در قطع کوچک و در تعدادی اندک ،به سرمایه و حمایت وی به مناسبت
«جشنهای  2500ساله» در آن زمان و تنها برای هدیه دادن به برخی افراد ،منتشر شده بود و
دیگر هیچ! حتا رئیس کتابخانۀ شهبانوی کشور از مضمون آنها پاک ابراز بیاطالعی مینمود!
ما که اهل روزۀ شکدار نبودیم و در توان کتابنویسی پادشاهی که معروف به «بیسوادی» بود،
شک داشتیم ،موضوع را به گوش داور بزرگ تاریخ ایران رساندیم .ایشان گفتند؛ که رسم روزگار
قدیم بوده که شاهان میگفتند و دبیران مینوشتند و این مورد نادر و استثنایی نبوده است.
ما کتاب را در قطع و صورت تازه تجدید چاپ کردیم ( )1383و پیشگفتار آن به درخواست ما
توسط داریوش همایون نوشته شد .نزدیک به دهسالی بعد چپهای دست درکار چاپ و نشر کتاب
در خارج ،به رضایت ما ،عهدهدار چاپهای بعدی «سفرنامههای رضاشاه» شدند .همایون که تغییر
رویکرد جامعۀ ایرانی نسبت به دورۀ رضاشاهی را پیشبینی و ناگزیر میدید و خود پیشترها از آن،
به ایجاز ،تحت عنوان «پیروزی تاریخی پس از شکست سیاسی» یاد کرده بود ،با دیدن بارقههایی
از آن تغییر که تجدید چاپ سفرنامهها نمونهای از آن بود در پیشگفتار آن دو سفرنامه نوشت:
«اکنون چند گاهی است که تاریخ به معنی تاریخنگاری روشنبین و توده مردمی تجربهآموخته ،بر
رضاشاه پیوسته مهربانتر میشود .دستاوردهای او در برابر تاریخسازان دیگر هر روز برجستهتر
مینماید… .تجربۀ بیستوپنج سال گذشتۀ ایران ،بزرگی کار رضاشاه را از آنچه در دوران پیش از
آن میشد دریافت نمایانتر میسازد .امروز در کشوری که حکومتش میکوشد آن را به صد سال
پیش برگرداند ـ با همان در هم ریختگی سیاسی و از هم گسیختگی اجتماعی و آخوندبازی همه
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جا را فراگرفته ،در زیر حکومتی که یک دربار پر قدرتتر قاجاری است ـ بهتر از چهار دهه پیش
می توان دید که رضاشاه از کجاها و با چه آغاز کرد و با چه جامعهای سروکار داشت .اسناد و و
کتابهای بیشتری انتشار مییابند و نور بیشتری بر پرده اوهام و دروغها و مبالغههای شصتسالۀ
گذشته میافشانند».
اما پرسش های ما از نقش اصالحات رضاشاهی ،خاصه از شرایط ایران که به کودتای سوم اسفند
منجر گردید ،تازه آغاز شده و بیشترین شگفتیمان از همکاری بخش بزرگی از روشنفکران و اهل
فکر و فرهنگ و سیاست باقی مانده از دوران مشروطه با رضاشاه بود که از راه تبلیغات منفی
گروههای سیاسی مخالف وی خالف جلوه داده یا کتمان شده بود .دانستهها و پرسشهای تازه در
بارۀ جایگاه دورۀ رضاشاهی و تأثیر اصالحات این دوره به تدارک و انتشار دو شمارۀ ویژۀ فصلنامه
تالش یعنی شماره ( 20ویژهنامه رضاشاه ـ ایران در سالهای  1285تا 1320ـ تابستان  )1383و
شمارۀ ( 23تکاپوی فرهنگی در دوره رضاشاهی  1300تا  1320ـ تابستان  )1384انجامید .بعدها
البته به تدریج جامعه ایرانی نسبت به رضاشاه «مهربانتر» و هر روز افراد بیشتری از دشمنان
رضاشاه ،شاید از جذبۀ این مهر و هیبت احترام برانگیخته نسبت به آن اصالحات ،دیگر از به دهان
گرفتن واژههای تحقیرکنندهای چون «رضا قلدر» یا «قزاق» و… خودداری و برخی از خود در
برابر ملت ایران و تاریخ شرمسار شدند.
اما برای ما آن دو دفتر ،پیام آور معنا و عمقی بود که از هر عاطفه به شخصیت یا بزرگداشت نام و
یا حتا احساس ارجگذاری و احترام نسبت به اقدامات فردی یا جمعی فراتر میرفت .حکایتی بود از
دگرگونی ب ازگشت ناپذیر جامعه ایران به عنوان یک کشور و تثبیت نهایی مردم آن به عنوان یک
ملت .با این برداشت و پیام از آن معنا بود که در آغاز دفتر  23و در بخش «در این شماره» آن
نوشتیم:
«هیچ پدیدۀ اجتماعی دیگری ،از نظر اهمیت ،با نهادمند شدن ادارۀ کشور و تأسیس دستگاه دولتی
با شخصیت حقوقی مستقل از نوع نظام سیاسی و حکومتگران همسنگی نمیکند .در انتهای دورۀ
کوتاه اما پراهمیت تاریخی  1300تا  1320بود که به همت چهرههای برجستهای چون فروغی،
تقیزاده علیاکبر داور ،عبدالحسین تیمورتاش و… در سایۀ حکومتی مقتدر و حمایت پادشاهی که
هیچ مرام دیگری جز ایدۀ نوسازندگی ،توسعه و ترقی کشور و بهبود وضع ملت خوشایند طبع
سخت گیرش نبود ،چنین نظام اداری و نهادهای لزم برای کشورداری در همۀ عرصههای حقوقی،
سیاسی ،اقتصادی ،نظامی ،فرهنگی و علمی و آموزشی پایهگذاری شد و استحکام یافت».
سالها بعد البته از رضایتخاطر داریوش همایون از انتشار آن «فصلنامههای» ویژه ،تجدید چاپ
سفرنامهها ،ارجگذاری به استواری رأی «تالشهای»مان در دفاع از «یگانگی ملی» ایران و

فرصتی برای قدردانی

143

پشتیبانی از معنایی که کارهایمان «بسود ایران» داشت ،آگاه شدیم .وی در یکی جلسات درون
حزبی خویش و در اعترا ض به رفتار نادرست بخش بزرگی از اعضای حزب «مشروطه ایران» ،در
دنباله روی از سخنان «نماد پادشاهی» خود ،و در حقیقت در جدال با رضا پهلوی و «خدشهای» که
در سخنان سهلانگارانۀ خود بر اصل یکپارچگی ملی ایرن وارد کرده بود ،گفت:
«اول بنیادهای بحث را تعیین کنیم .بحثی به این گستردگی را باید روی پایههای معینی گذاشت.
یک :حزب و شخصیت عمومی اصال برای این است که به اصطالح به آن گیر بدهند ،انتقاد کنند و
حمله کنند وال اصال نباید بیاید میدان .من ناراحت میشوم که دوستان این قدر حساسیت دارند.
آقای کشگر یک سامانه دارند و این سامانه پرشورترین مدافع یگانگی ملی ایران است که این را
دوستان اصال در نظر نمیگیرند ــ همه اش تاکید به تمامیت ارضی است .کاری هم که این سامانه
برای پادشاهی پهلوی ــ نه برای شخص ــ برای پادشاهی پهلوی کرده است هیچ کس ،هیچ
گروه پادشاهی تا حال نکرده است .شماره مخصوص نشریه تالش در مورد رضا شاه الن در ایران
مرجع است ،بهش رجوع میکنند و سفرنامههای رضاشاه را چاپ کردهاند که هیچ کس در فکرش
نبود و جلوی تحریف تاریخ را گرفتند و شما فقط از یک دریچه نگاه میکنید و من به تمام منظره
دارم نگاه میکنم .کارهایشان به سود ملت ایران و آینده ایران است و یک جایی را گرفتهاند که
حزب ما هم ،اگر من نبودم ،آن قدر توجه نمیکرد».
«حساسیت دوستان» حزبی داریوش همایون بجا بود .زیرا آنها در آینه آنچه ما منتشر میکردیم و
در مواضع سرسختانهای که اتخاذ میکردیم ،حتا بعضاً در مقابل داریوش همایون ،به تدریج
میدیدند که تصوراتشان و اساساً فرهنگ سلطنتطلبیشان و رفتار و گفتار «پادشاهشان» وصلۀ
ناجوری بر اندیشههای داریوش همایون در همۀ زمینههاست .همان گونه که داریوش همایون با
افکار و گفتههایش وصلۀ سازگاری بر فرهنگ غالب در دورۀ محمد رضاشاه نبود.
آن « جایی» را که به قول داریوش همایون ما «گرفته» بودیم ،پیوند اساسی با آن بنیادهایی داشت
که داریوش همایون سال ها در بارۀ آنها قلم زده و از آنها دفاع کرده بود .از جمله یکی از آن بنیادها
در تعریف جنبش مشروطه ،انقالب و دستاوردهای آن بود که هیچ ربطی نه با تصورات
سلطنتطلبان داشت ،که آن را با پادشاهی یکی میگرفتند و نه با نظرات و برداشتهای
روشنفکری چپ و ملی ـ مذهبی که در همان یکی گرفتن مشروطیت و سلطنت ،دههها با آن در
عمل جنگیده بودند .درک ما از انقالب مشروطه و رویکردمان به دستاوردههای آن از اساس در
برابر ایدئولوژی های ضد مشروطیت و در ضدیت با دفاع از انقالب اسالمی و در تقابل با «فلسفه
حکومتی» دینمداران به قدرت رسیده قرار می گرفت .ما آن «جاها» و آن بنیادها را در اندیشهها و
نوشتههای داریوش همایون یافته بودیم و بتدریج آنها را در نغمههای روشنی که از ایران و در بارۀ
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تاریخ ایران و معنای مشروطیت ،دقیقتر و شفافتر ،با پشتوانۀ نظریههای تاریخی فراگیر و برای ما
شگفتآور و شورانگیز ،باز مییافتیم و در این بازیابیها بود که دیگر از آن کانونهای روشنیبخش
در درون ایران و معنایی که برای ما داشت ،چشم برنداشتیم.
با چنین شور و شوقی بود که با انتشار شمارۀ ویژۀ انقالب مشروطه (فصلنامۀ تالش  26ـ مرداد
 )1385و همچنین نشر نخستین کتاب داریوش همایون (صد سال کشاکش با تجدد) به استقبال
صدمین سالگرد انقالب مشروطه رفتیم.
از اقبال و بخت خوش ایران بود که روشنگری در بارۀ آن بنیادها در داخل ایران نیز آغاز شده بود.
توجه ما به کانونهای روشنگری در درون ایران از همان آغاز فصلنامۀ تالش و از نخستین
شمارههای آن جلب گردید .ابتدا به کانونهای بحث و آثاری که دربارۀ بنیادهای یک جامعۀ آزاد،
قانونمند ،بر پایۀ تواناییها و خالقیتهای فردی و مبتنی بر حقوق تضمین شدۀ مردمشان ،در ایران
منتشر و به تدریج و گاه به سختی و با تالش بسیار به دستمان میرسید و ما از بازتاب آنها در
شمارههای مختلف کوتاهی نمیکردیم؛ از جمله انتشار دیدگاههای اندیشمندان دینی که موضوع
دین و دخالت دین در سیاست ،نقد و تغییر رویکرد ابزارسازانه به دین در معادلت سیاسی را وجه
همت خود ساخته بودند .نمونۀ دیگر پیگیری و بازتاب نخستین بحثهای اقتصاد سیاسی درون
ایران بر محور دفاع از حق مالکیت در «فصلنامه تالش» بود که بنیادهای اندیشۀ مارکسیست ـ
لنینیستی و «ملی گرایی» ضد غرب و ضد جهان آزاد و ضد مدرنیته را به چالش میکشید .چنان که
در بازتاب نوشتهها و آثار دکتر موسی غنینژاد و چشماندازهای تازهای از اهمیت چگونگی رابطۀ
اقتصاد و سیاست و نقد دخالتهای صاحبان قدرت و نهادهای حکومتی در اقتصاد را گشوده و
پیامدها و آسیب های این دخالت که منجر به تجاوز و تضییع و نقض حق و آزادی مالکیت شده را
نشان می داد ،ما در میان ایرانیان خارج کشور پیشقدم شدیم .به عنوان نمونه در شمارۀ سوم
فصلنامه (تابستان  )1380و در قسمت «در این شماره» آوردیم:
«در این شماره ،در بخش آغازین ،موضوع را به ارائه گوشهای از مجموعهای پرارزش از کارهای
پژوهشی دکتر موسی غنی نژاد از پژوهشگران برجسته و پرتوان میهنمان اختصاص دادهایم و
قسمت سوم از بخش نخست کتاب ایشان تحت عنوان «تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر» را
برگزیدیم که در آن مؤل ف با زبانی روان و گویا و در عین حال با استدلل و منطقی استوار به
بررسی یکی از موانع و مشکالت بر سر راه توسعه و ترقی یعنی عدم توجه و غفلت از مبانی فکری
و ارزشی تجدد (مدرنیته) میپردازد و در ادامۀ این بحث به پروسۀ شکلگیری مشترکات اندیشهها
و دیدگاههای اجتم اعی در ایران اشاره دارد که چندین دهه به صورت سد و مانعی در مقابل پاگیری
مدرنیته عمل نمودهاند .ما امیدواریم ارائه همین بخش کوتاه از نظرات و دیدگاههای پژوهشی دکتر
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موسی غنینژاد محرکه کافی در برانگیختن کنجکاوی و عالقمندی خوانندگان عزیز تالش در
پیجویی و مطا لعۀ مجموعۀ آثار و کتب با ارزش ایشان در زمینه تاریخ معاصر ایران ،بررسی و
تحلیل از مبانی فکری و فلسفی و پایهای مدرنیته در غرب و پروسۀ شکلگیری و قوام آن در این
منطقه از جهان باشد».
ما البته دنبالۀ این تالشهای فکری را رها نکردیم و در فرصتها و در شمارههای مختلف به
بازتاب ،طرح پرسش و دامن زدن به بحث آنها اقدام نمودیم .از جمله در فصلنامههای تابستان
 ،1381بهار  1388و همچنین در زمستان 1385که شمارۀ ویژهای به آن مباحث اختصاص دادیم.
(ویژهنامه تالش  28ـ نظم اقتصادی بر پایه حق مالکیت)
کانون دیگر توجۀ ما در درون ایران بحث های بنیادینی بود که دکتر جواد طباطبایی در بارۀ تاریخ
ایران و تاریخ اندیشۀ سیاسی ایران ،همچون بحر خروشانی آغاز و موجهای بلند آن بیرحمانه و
بیهیچ مماشاتی هر ذهنیت واژگونهای را میکَند و میرُفت .ما ،با دههای تأخیر ،اما تقریباً در
همان سالهای آغازین «فصل نامۀ تالش» ،همچون شناگری مبتدی در آن بحر افتادیم و در
وسوسه و شوق آموختن ،دیگر ،از آن رها نشدیم.
از آن پس پیگیری ،درج و اشاعه مصاحبهها ،سخنرانیها و نوشتهها و درسگفتارهای دکترجواد
طباطبایی و همچنین بازتاب برخوردها به آرا و بررسی دیدگاههای ایشان توسط دیگران را ما از
تعهدات و الزامات فعالیت مان در خارج از کشور دانستیم .انجام این وظیفه ،در طول پنج سال از
تأسیس «بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطهخواهی» تا امروز را سایت این بنیاد بر
عهده گرفته و از ارکان مهم آن بشمار میآید.
تالشهای فکری و اندیشه های روشنگرانه از یک سنخ ،لجرم ،مسیر خود را به سوی یکدیگر
می یابند و در برآیندشان تأثیر خود را بر عمل اجتماعی برخورداران و بیشتر از همه بر موضع و
منش و فرهنگ فعالین سیاسی میگذارند و آن را تغییر می دهند .ما این تغییر تدریجی را بر خود و
در ایران میدیدیم و بدان نیز امیدوار بودیم .البته این ادعای بیپایهای خواهد بود اگر بگوییم کسی
میتوانست این تغییرها را در صورت پدیدار شدن جنبشهای گسترده مردمی در ایران ،در قالب
دوم خرداد و پس از آن جنبش سبز ،از قبل پیشگویی کند .اما اغراق نخواهد بود اگر بگوییم ما به
بازگشت گفتمان توسعه و ترقی و آزادیخواهی و قانونمداری ،آن هم درست از موضعِ میهن
دوستی ،تعهد به حفظ کشور و ملت و میل قوی بازگشت به جامعه جهانی در میان ایرانیان امیدوار
بودیم .علم و اطمینان ما به دلبستگی ایرانی به سرزمین و ملت و تاریخش و میل به مراودات
فکری و گشودگی فرهنگی اش رو به جهان پیشرفته ما را بر سیاق خوشبینی و امیدواری نگه
میداشت .و ما در راه این امید ،در پرتو اندیشههای بنیادسازِ برخاسته از کانونها و محافل فکری
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به ظاهر جدا از هم ،اما با سمت و سویی مشترک ،و در اشاعۀ آنها و نشان دادن همسوییشان،
سالها کوشیده بودیم.
جنبش سبز برای ما نه تنها نشانۀ درستی از بیپایه نبودن آن خوشبینی و امیدواری ،بلکه نقطۀ
عطف تغییر نگاهمان بر موقعیت مبارزات و تالشهای خارج کشور نیز بود .البته در تغییر این نگاه
حوادثی که در منطقۀ ما رخ داده و جاری بود ،تأثیر انکارناپذیر و درسآموزی بر ما داشت .ما از
مدتها پیش از اوج گیری جنبش سبز ،در موضعِ مخالفت صریح با هر ایده ،فراخوان و تالشی که
مرکز ثقل و «رهبری» را بر خارج از مرزهای کشور میگذاشت و لجرم دست نیروها و دولتهای
بیگانه ،از هر نوع ،را به مداخله در ایران و در گشودن جبهههای دشمنی آشتیناپذیر علیه میهنمان
باز می کرد ،قرار داشتیم .اما جنبش سبز چنان بستری از آگاهی و هوشیاری در پیشبرد مبارزه برای
حقوق ملت ،حقانیت حقوق فرد ،رفع تبعیض ،و در مسیر تحکیم همبستگی درونی میان همۀ اقوام،
ادیان و آیینهای ایرانی ،با مرزبندی های روشن در برابر خشونت و قهر ،در درون ایران به نمایش
گذاشت که برای ما هر نیروی ایرانی در خارج کشور که بیرون از این بستر بود و غیر آن در سر
داشت را به حاشیه میراند و بیمعنا و بیربط مینمود .ما خود را همسنخ و پشتیبان این مبارزه
دیده و در شناختن و شناساندن ابعاد همه سویۀ آن همت گماشتیم .دوشمارۀ ویژه جنبش سبز
(فصلنامههای  33و  )35برآیند و چکیدههایی از تالشهای ما در پشتیبانی از آن جنبش ،و «تالش
اینترنتی» تا آخرین لحظاتی که این رسانه را در دست داشتیم ،در خدمت آن بود.
در این پشتیبانی ،برای ما ،گویاترین زبان و ژرفترین نگاه و کاملترین بیان گفتهها و نوشتههای
داریوش همایون بود که به تعبیر وی «جنبش سبز جنبش مشروطۀ دومی» به حساب میآمد .و از
نظر مشترک ما آنچه به ارادۀ مردم و سرآمدان و مبارزان داخل پس از این جنبش و در پرتو آن
میآمد ،نمیتوانست و نمیبایست جز به تقویت ایران ،به تقویت فرهنگ سیاسی و زیرسازی یک
جامعه دمکرات و مدافع آزادی و امنیت و زیست صلحآمیز با جهان بر مبنای همزیستی و تقویت
همبستگی ملی ،بی انجامد .و تجربه تا کنون و در عمل نشان داده است که ما در این باورهای خود
اشتباه نکرده بودیم.
در فاصلۀ میان آن دو «فصلنامۀ سبز» شمارۀ ( 34ایران هستهای سخت دارد) در آذر ماه  1389ـ
اواخر سال 2010ـ منتشر شد؛ شماره ای انتشاریافته بر بستر شرایطی سراسر ناامید کننده؛ با آغاز
اوج تازهای از درگیریهای خونین قومی ـ مذهبی در کشورهای منطقه ،بال گرفتن تهدید حملۀ
نظامی علیه ایران و به موازات آن فعالتر شدن نیروهای ایرانی تبعیدی و مشوق این حمله.
صفحات فصلنامۀ  34تالش کارزاری شد سراسر علیه جولن بسیاری از نیروهای خارج کشوری در
فراخوان خارجیان به حملۀ نظامی «هوشمند» به ایران و موضعگیریهای سخت و رسواکنندۀ ما
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در مقابل پیامهای «دستبوسی برخی از سیاسی کاران و روشنفکران در جامۀ “محقق تاریخ” و
“روزنامهنگار” و “هنرمند”».
آن شماره در عین حال مأوای بخشی از آخرین سخنان داریوش همایون گردید که طی
مصاحبهای ،در برابر دلنگرانیهای ما از اوضاع و در پاسخ به پرسشمان از معنای «هستۀ سخت
ایران» ،که او به دفعات در نوشته های خود بر آن تکیۀ هشدار دهنده کرده بود ،همچنان امیدوار و
استوار گفت:
«هسته سخت هم تعبیری جغرافیائی است هم صفتی که از روانشناسی و تاریخ ایران بر میآید.
سرزمینی که امروز به نام ایران بر جغرافیای جهان جای دارد هسته ماندگار این سرزمین در
سههزار سال یکی از پرآشوبترین تاریخها در جهان است .شمار جابجائیهای مرزی ایران از دست
تاریخنگاران رفته است .ولی در نقشههای ایران که از سدههای پیش از میالد تا کنون مانده و
بیشترشان را دیگران از جمله هماوردان ایران کشیدهاند این هسته سخت همواره در مرکز دیده
میشود… اما هسته سخت اصلی ،این ملت پرمایه تابآور است که همه پیشگویان نابودی و
نافرجامی را سرخورده کرده است .ملتی که شکست را نیز سرانجام به گونهای پیروزی در میآورد؛
و مانند سرگذشت استثنائیاش از تعریف ساده میگریزد .این ملت ،این هسته سخت هر چه هم در
ظاهر از دست رفته بنماید در یک جائی نمیگذارد؛ اجازه نمیدهد؛ نیروهائی را از هیچجا به میدان
میفرستد؛ از نومیدی محض ناگهان به سرچشمههای ناپیدای انرژی دست مییابد؛ ناسزاوارترین
فرزندانش را نیز یک شبه دگرگون میکند و به بلنداهای سربلندی و فداکاری میرساند».
پیام و هستۀ اصلی این سخن برای ما ناآشنا نبود .داریوش همایون بارها در نوشتهها و آثار متعدد
خود از «تالش صد نسل ایرانی در حفظ و تداوم این کشور» سخن گفته و نوشته و به فراخور
سخن و به مناسبت از این چهره یا آن سرآمد ،از این وزیر یا آن پادشاه یاد کرده بود .برای شاعران،
نویسندگان احترامی فراوان قائل بود و بهترینهای آنها را ،در متن فرهنگ و ادبیات فارسی ،با
حضور ذهنی قوی و حافظهای توانمند ،گویی همواره در برابر چشم داشت و در ایجاز و استحکام
کالم خویش بکار میبست .به زبان فارسی عشق میورزید .او در بارۀ هر آن کس که برای ایران و
در راه تداوم هستی و قوام فرهنگی آن ،گامی ،به هر اندازه برداشته و کوشیده بود ،به تشویق،
نیکی و قدردانی یاد میکرد .هم او بود که به رغم همۀ انتقادهایی که به روشنفکری انقالبی
دهههای گذشته ایران داشت گف ت؛ مردم ایران برای سرآمدان و روشنفکران خود اعتبار و ارزش
قائلند و همواره آمادۀ بخشیدن آنها هستند.
و این زبانِ روح و بیانِ حس ما نیز بود و همواره سعی نمودیم نوع رفتار و روش همایون را آینۀ
رفتار خود کنیم .اعتبار و ارزشی که ما برای خادمان فرهنگی ایران در حوزههای گوناگون نظری،
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سیاسی یا ادبی میشناختیم ،در سلسله شمارههای فصلنامه تالش جایگاهی ویژه و بازتابی گسترده
داشت و گاه به انتشار شمارهای ویژه در بزرگداشت چهره و شخصیتی برجسته میانجامید .به
عنوان نمونه شمارۀ  16فصلنامۀ تالش (پاییز  )1382تحت عنوان «ویژهنامۀ مهشید دخت
ایرانزمین» است که به مهشید امیرشاهی ،بانوی بزرگ ادبیات و رماننویسی همروزگار میهنمان
تقدیم گردید .شمارهای سراسر احترام و احساس وامداری نسبت به خدمات مهشید امیرشاهی به
ادبیات و فرهنگ و زبان فارسی و بیش از همه بخاطر تأثیرات عمیقی که این بانوی گرامی از راه
آثار خود بر ما گذاشته بود .جلوهای از آن تأثیر را در «در این شماره» آن ویژهنامه چنین بیان
داشتیم:
«در هنگامی که ما در نوباوری خود خواهان حق برابری و احترام به استقالل انسانیم ،او در
«مینیاتورهای هنری» رمانها و داستانهای خود تصویر انسان برابر و دارای استقالل رأی را
ترسیم میکند و به او موجودیتی واقعی میبخشد .ما ترقی و تجدد را میجوییم و میطلبیم و او
پویایی را در حرکت دائمی ،در کَندَن از کهنگی و بدر آمدن از گذشته و شهامت ،و بالتر از آن
شوق رویارویی با آینده ،را در فرد و در جامعه دیده و در سراسر داستانها و روایتهای خود
مینمایاند».
اگر قرار بود روزگار ،به لطف ،امکانی برای تحقق آرزوهایمان در قدرشناسی قلبیمان از دانههای
گرانقدر سلسلۀ دراز «صد نسل ایرانی» فراهم آورد ،عمر نوح میخواست و ثروت عالم .دست تنگ
در تبعید پای همت و بالهای بلند آرزو را میبندد .دست بسته و امکانات محدود ،به رغم همۀ
آرزوهای بزرگ تحقق نیافتهمان در تقدیر از چهرههای صاحبنام کشورمان ،ما را ناگزیر از انتخاب
میکرد .طبیعت سیاسی که همچون دستِ سرنوشتی ما را در کنار داریوش همایون قرار داده بود،
کار این گزینش را از پیش رقم زده بود .ما در قدردانی از داریوش همایون ،با علم به این که او تنها
یکی از نمایندگان خدمت گزار به فرهنگ و سیاست ایران است ،موفق به انتشار دو ویژهنامه شدیم
(شمارۀ  18بهار  1383ـ داریوش همایون و  6دهه پویش نوگرایی) و (شمارۀ  30مهر  1387ـ
مجموعۀ مقالههای نوشته شده در پیشکش و بزرگداشت  80سالگی وی) .برگزاری جشن
بزرگداشت داریوش همایون در سپتامبر  2008در شهر کلن آلمان توسط «مجموعه سیاسی ـ
فرهنگی تالش» و گردآوری مجموعهای از گفتهها و نوشتهها در قدر شناسی از داریوش همایون و
سخنرانیهای انجام شده در آن مراسم به صورت «جشننامه» ،گامهایی بود که ما توانستیم در
تحقق گوشهای از آن آرزوهای قلبی برداریم.
در میان اجرای طرح فصلنامۀ  35به مناسبت دومین سالگرد جنبش سبز بودیم که داریوش
همایون درگذشت .ادامۀ کار آن شماره را به همکارمان ماندانا زندیان سپردیم و خود در حسرت و
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اندوه ،به برنامهریزی ،سازماندهی و برگزاری مراسم یادبود داریوش همایون (کلن  27فوریه )2011
پرداختیم و بالفاصله پس از آن دست بکار تدارک مقدمات تأسیس و ثبت قانونی نهادی در ادامۀ
گردآوری و حفظ نوشتهها و گفتهها ،تداوم انتشار افکار و آثار وی یعنی «بنیاد داریوش همایون ـ
برای مطالعات مشروطهخواهی» و همچنین ثبت و ساماندهی پایگاهی اینترنتی به همین نام شدیم.
در آغاز کار بزرگترین چالش و تالش ما حفظ نام داریوش همایون و جلوگیری از اقدامات ناشایست
و ناروا به این نام ،و در صدر ،جلوگیری از کشاندن این نام به مواضع سیاسی ضد ایرانی بود .ما در
این چالش و در تأسیس «بنیاد» از حمایت برخی از ثابت قدمترین دوستان و دوستداران
اندیشه هایش ،اما مهمتر از آن ،از پشتیبانی اخالقی اعضای خانوادهاش و مقدم بر همه از تأیید و
اجازۀ زنده یاد هما زاهدی همسر داریوش همایون برخوردار شدیم و با اعتماد به نفس بیشتر و
عزمی استوارتر به وظایفی که در پیش پای خود و بنیاد نهاده بودیم پرداختیم .با تأسیس و ثبت
«بنیاد» کار «نشر تالش» به «نشر بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطهخواهی» محول
گردید .با گردآوری و انتشار مجموعه گفتهها و نوشتههای افراد و شخصیتها ،پس از درگذشت و
در بزرگداشت نام و یاد وی به انضمام سخنرانی ها در مراسم یادبود ،در «یادنامه داریوش همایون»
(بهار  )2012و پس از آن گردآوری و انتشار مجموعهای از مقالت داریوش همایون تحت عنوان
«بیرون از سه جهان ـ گفتمان نسل چهارم» (تابستان  )2012و همچنین با چاپ و ارائۀ کلِ
مصاحبه های «تالش» با داریوش همایون در طول بیست سال با عنوان «در جستجوی پاسخ ـ
دفتر نخست» (زمستان « )2012بنیاد» کار نشر آثار داریوش همایون را آغاز و در سالهای بعد
ضمن انتشار چهار کتاب و مجموعه مصاحبه به همت افراد و نویسندگان دیگر («جستجو در قانون
از دست رفته» محمدرضا خوبروی« ،آینده امیدبخش» فرهاد یزدی« ،در جستجوی پاسخ ـ دفتر
دوم» فرخنده مدرس و «بازخوانی ده شب» ماندانا زندیان) همچنین از عهدۀ تقدیم کتاب دیگری
شامل برگزیدههایی از گفتگو با داریوش همایون «یک زندگانی و پرسشهای بیشمار» (سپتامبر
 )2015برآمد .بدین ترتیب «نشر بنیاد داریوش همایون» کار «نشر تالش» را که تا آن زمان پنج
کتاب از داریوش همایون (صدسال کشاکش با تجدد ،هزار واژه ،در آستانۀ هزارۀ سوم ،من و
روزگارم ،مشروطۀ نوین) را منتشر کرده بود ،بدون توقف ،ادامه داد.
اما فشردگی کار گردآوری گفتهها و نوشتههای داریوش همایون و نشر منظم آنها ،نشر برخی آثار
دیگر ،انتشار فصل نامه و همزمان مدیریت دو سامانه ،به تدریج از توان خارج و ناگزیر به کاستی
کار در «تالش» میانجامید .محدود بودن امکانات ما را ناگزیر از انتخاب میکرد .و ما در عمل
«بنیاد» را برگزیده بودیم .پس از گذشت سالی از آغاز کار «بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات
مشروطهخواهی» این گزینش را در متن زیر اعالم نمودیم:
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«آغاز تالشی دیگر در خدمت اندیشههای نو
پایهگذاری «بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطه خواهی» و تأسیس سامانهی این
بنیاد ،که امروز سالی از تأسیس آن می گذرد ،با خود وظائفی همراه دارد که بنیادگذاران این نهاد با
واقف بودن به سنگینی و گستردگی آن و از سر دلبستگی به حفظ و تداوم اندیشههای داریوش
همایون که در خدمت آیندهی ایران است ،خود را داوطلبانه موظف میدانند آنچه از همت و توان
مانده است در خدمت غنای کار این بنیاد ،گردآوری این آثار و فراهم آوردن بهتر مقدمات ،امکانات
و زمینههای شناخت ،بررسی ،گشودن ظرفیتها و گستردن آموزههای نظری و سیاسی و فرهنگی
داریوش همایون قرار دهند.
این تصمیم ناگزیر ،زیر فشار محدودیتهایی که طبیعت زندگی و زمان تحمیل میکند ،بیخلل بر
ادامه بخش دیگر کار ما یعنی «تالش» ـ فصلنامه و انالین ـ و توقف آن نمیتواند باشد .عالوه بر
این که در حوزهی کار و مسئولیت ادارهی «تالش» نیز ـ پس از دو دهه فعالیت بیوقفه ـ زمانِ
گردآوری و انداختن نگاهی به حاصل آنچه کردهایم فرا رسیده است؛ نگاهی به بیش از دو دهه
حضور و فعالیت در میدان سیاست و در پیوند با رخدادها و روندهای جاری و به موازات آن ،بررسی
تجربهها و دورههای تاریخی میهنمان به ویژه تاریخ سدههای مشروطهخواهی در پیوند با
آگاهیهای جدید از ا ندیشه آزادی ،ترقی و برابری حقوقی ،و همه اینها در خدمت پیکار برای آینده
بهتری به سود ایران .هر چند حضور «تالش» ـ فصلنامه و مجله اینترنتی ـ از نظر زمانی در
برگیرنده همه این دو دهه نبوده است ،اما خود حاصل بازنگری دهه نخست تجربه دستدرکاران
آن و برخاسته از دور اول فعالیت عملی در تبعید بوده است« .تالش» با تکیه بر نتایج این
تجربههای عملی پایه گزاری شد تا به یک ضرورت تازه یعنی لزوم بر قراری پیوند میان عمل و
اندیشه ،حضوری مؤثرتر در میدان جدید پیکار برای دگرگونی پاسخ گوید و به نسبت امکانات و
توان خود سهمی برعهده گیرد.
با امید به آن که حاصل تجربه «تالش» نیز دستمایه مفید و پشتوانهی ارزشمندی برای بنیاد
داریوش همایون باشد ،امروز ،در انتهای دورهی فعالیت زیر نام «تالش» که همزمان است با
نخستین سال از آغاز فعالیت به گونهای دیگر در پرتو نام بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات
مشروطه خواهی ،بیش از هر چیز ،لزم میدانیم مراتب سپاس و قدردانی بیکران خود را از تمامی
یاری دهندگان «تالش» ،همه ی کسانی که با این رسانه در اشکال گوناگون همکاری کردند ،به
ویژه از همه آن چهرهها و شخصیتهائی که در پاسخِ آری به درخواست مصاحبههای «تالش» و
پاسخگوئی به پرسش های آن ،تردید نورزیدند ،بیان کنیم و امیدوار باشیم که گردآوری آن پرسش
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و پاسخها در مجموعه آثار و انتشار به صورت کتاب ،به منظور ثبت و حفظ بخشی از تاریخ
فعالیتهای فکری نسلی از ایرانیان ،بهترین پیامآور این سپاس و قدردانی قلبی باشد.
سردبیر و مسئول تالش :فرخنده مدرس
 17تیر  7 / 1391ژوئیه »2012
بدین ترتیب ما «فصلنامۀ تالش» و وظائفش را که یکی از مهمترین ارکان وجودی آن اشاعۀ
گستردۀ افکار داریوش همایون بود ،به «بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطهخواهی»
محول و آن فصلنامه را به مثابه بستر شکل گیری «بنیاد» و به عنوان دو دهه تجربه و سابقۀ این
«بنیاد» بدآن منتقل نمودیم .و مسئولیت و ادارۀ تالش اینترنتی را ،پس از مدتی کلنجار در تصمیم
به توقف آن ،واگذار نموده و از آن کناره گرفتیم.
البته تصمیم به تع طیل سایت «تالش» بار دومی بود که ذهن ما را به خود مشغول میساخت .بار
نخست چند سالی پیش از درگذشت داریوش همایون و به موازات نخستین خیزش ما برای تأسیس
«بنیاد داریوش همایون» پیش آمد .ما ایدۀ تأسیس «بنیاد» را بار اول در قید حیات و دو سه سالی
پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت هشتاد سالگی داریوش همایون ،با جمعی از دوستداران و خود
وی در میان گذاشتیم .این ایده ،به رغم قبول وی و تهیۀ مقدمات کار از سوی ما ،آن زمان به ثمر
نرسید .اما دلمشغولی و میل به تأسیس این نهاد و دلبستگیمان به گردآوری حفظ و کار متمرکزتر
بر اندیشههای داریوش همایون همچنان باقی ماند .و درگیری فزاینده با مسائل سیاسی روز که به
تدریج الزامات وجودی «تالش» اینترنتی درجۀ این درگیری را بالتر میبرد ،ما را از تحقق آن چه
در سر داشتیم دور می کرد .به منظور بازگشت به نقطۀ مطلوب که به میل درونی ما نزدیکتر بود،
ابتدا چاره را در تعطیل «تالش» اینترنتی دانستیم .اما آقای همایون شدیداً مخالف بود و برخالف
رویه و منش خویش در بیان مخالفت ،این بار ،آن را به نهیب و سرزنش نیز آمیخت و ما نیز
تصمیم به تعطیل سایت تالش را معوق گذاشتیم .بیشتر از آن رو که شرایط ناموافق بود؛ سلطۀ
بحثها و فعالیتهای نامیمون از سوی مخالفین و دشمنان ایران اجازه خالی کردن میدان کارزار و
کوتاهی در ایستادگی را هم آن زمان به ما نمیداد .انتشار هر چند ماه یک بار یک شمارۀ فصلنامه
نیز در ضرورت افشای دائمی دستهای ناپاک بیشتری علیه ایران که به هم داده میشدند و
زبانهایی که دائم مشوق فعال کردن جبهه و خط آتشی علیه کشور بودند ،کافی و پاسخگو نبود.
حکومت اسالمی نیز با وجود دولت احمدینژاد جز به یکدست تر کردن دشمنی جهان علیه ایران و
ناتوانتر کردن قوای ملت و مخدوش و تیره تر کردن تصویر ایران و ایرانی در افکار عمومی
جهانیان ،که جو حمله به ایران را مساعد میساخت ،از هیچ برنمیآمد .با آن نگرانیهای روزافزون
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زمان رفتن به گوشۀ صرف تاریخ و نظر و معنا و مضمون نبود ،زبان بیتزلزل مقابله و موضعگیری
سیاسی بیلغزش و بیان بی پرده و صریح در «دفاع از ایران به هر قیمت» و گردآوردن همۀ
نیروهای مدافع کشور از هر کجا و با هر گرایشی بود .همایون حق داشت ،آن لحظهها بدترین
موقعیت برای توقف «سامانۀ تالش» بود .به فراخور آن زمان ما پس از سالها بار دیگر دست بکار
سازماندهی نشستها و صدور اعالمیهها ،بازنشر نوشتهها و گفتههای افراد ،صرف نظر از هر
گرایش سیاسی و گروهی ،شدیم و سایت تالش در طول سالهای بعد ،تماماً در خدمت این اهداف
و تنها بلندگوی ما برای فراخوانها به یک پیکار و ایستادگی ملی بود ،از جمله نمونه فراخوانی در
شهریور  1386که به برگزاری سمیناری از افراد گروهها و گرایشهای سیاسی مختلف در
م حکومیت قصد حملۀ نظامی به ایران و در هشدار به خطر تجزیۀ کشور ،به دعوت ما در پاییز
همان سال انجامید که در بخشی از آن آمده بود:
«در زندگی هر نسل لحظه های تاریخی پیش می آیند که به تیزبینی و قبول مسئولیت از درجات
بال تر از معمول نیاز دارند .امروز به نظر ما یکی از آن لحظه های تاریخی است که نمیباید
گذاشت در غوغای مسائل روزانه به غفلت سپرده شود .سراشیب خطرناکی که سیاستهای رژیم
اسالمی کشور را به آن انداخته است میتواند به بدترین مصیبت تاریخی بینجامد .از یک سو دنبال
کردن برنامه تسلیحات اتمی و بیاعتنائی به جامعه بینالمللی اندک اندک زمینه را برای اجرای
طرحهای جنگطلبانه دیگران آماده میکند و از سوی دیگر تبعیض و سرکوبگری نسبت به اقوام و
اقلیتهای مذهبی ایران فضائی بوجود میآورد که آرزوی همه جداییخواهان و پشتیبانان بیگانه
آنهاست .جمهوری اسالمی نه تنها یکسره به منافع ملی و بهروزی مردم ایران پشتپا زده است
بلکه غ رق در عوالم تصوری خویش کشور ما را همراه خود به پرتگاه میبرد… مجموعه سیاسی
– فرهنگی تالش از همه شخصیتهای سیاسی و فرهنگی دعوت میکند که با هدف دفاع از
یکپارچگی ملت و سرزمین ایران در عین پایبندی به اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق
اقلیتهای پیوست اعالمیه ،برای گسترش آگاهی عمومی و مقابله با تبلیغات جنگطلبانه و
تجزیهطلبانه و نتایج زیان آور آن برای آینده کشور و دمکراسی در ایران در هر جا و از هر سو باشد
به یک پیکار ملی فرهنگی بپیوندند».
و بعد از آن فریاد فراموش نشدنی داریوش همایون طنین زنگداری انداخت که گفت؛ «برای حفظ
ایران و در مخالفت با حملۀ نظامی که به تجزیۀ کشور خواهد انجامید تا ایستادن در کنار حکومت
اسالمی خواهیم رفت ».و «تالش» با همۀ ابزار و امکانات خویش ،تمام قد و بیدریغ ،در کنار وی
ایستاد.
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پس از آن سالهای سخت ،جنبش سبز آمد و پشتیبانی بیدریع و بی اما و اگر ما از مبارزات و
مبارزان درون کشور به همراهی و رهبری بخشی از همان دستگاه حکومت اسالمی که حضورش
در پشتیبانی از مطالبات مردم ،نشانگر شکافی عمیق در دیوار قدرت خودکامۀ آن بود؛ شکافی که
دیگر ترمیم ناپذیر مینمود .یکی از بزرگترین خدمات این شکاف و آن جنبش شستن گرد سیاه
یکدستی ملت با سیاستهای تنش آفرین بخشی از حکومت اسالمی در چشم جهانیان و آغاز
دورهای تازه از نمودار شدن هر چه بیشتر ظرفیتهای خردمندی و هوشیاری ملتی بود که به دوام
و قوام خویش و همزیستی در صلح و «تعامل» با جهان دلبسته و به آرمان آزادیخواهی پایبند
است.
«بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطهخواهی» در پیگیری همان وظایفی که «تالش»
در پیش پای خود گذاشته بود ،راه و کار خویش را ادامه داد و چندان به طول نیانجامید که بازتاب
کار و فعالیت «بنیاد» به وی ژه در داخل مرزهای کشور و در نمودار شدن پیوند استوار افکار داریوش
همایون با بحثها و نظرات کانونهای روشنگری در خدمت ایران و تأثیر بر سمتگیریهای تازه
حوادث آن به تدریج ،و هر روز بیش از پیش ،آشکار گردید .به موازات این موفقیت ،موفقیت دیگر
«بنیاد» جلب رضایت خاطر بیشتر خانواده داریوش همایون و موجب اطمینان کامل و قطعی آنان
در درستی تصمیم به حمایت اخالقی از کار «بنیاد داریوش همایون» بود ،به درجهای که پس از
درگذشت خانم زاهدی ( 7اکتبر  ، )2013که تا آن موقع «همه چیز را دست نخورده نگه داشته بود»
واگذاری همه آنچه که از پدر به یادگار مانده بود ،طی ایمیلهایی در آغاز سال  ،2014از سوی
خانواده به بنیاد پیشنهاد شد:
«می خواستم از شما بپرسم که آیا در بنیاد داریوش همایون ،شما مایل هستید که ما کتابها،
دستنوشته ها و مدارکِ ایشان را در اختیارتان بگذاریم چون فکر میکنیم شما بهتر از همه فکر
ایشان را دنبال میکنید و محققین د ر آتیه شاید بخواهند به آنها دسترسی داشته باشند .در این
صورت میتوانیم آنها را برایتان بفرستیم…باعث خوشحالی ما است که یادگارها در بنیاد باقی
بمانند .چه برای شما که با صمیمیت از آنها نگهداری میکنید و چه برای همۀ کسانی که به ایشان
عالقه داشتند».
طبیعیست که ما از آن پیشنهاد به جان استقبال و از دریافت «یادگارها» شادمان شدیم؛ با علم به
این که ،به موازات ،مسئولیت نیز سنگینتر می شود .زیرا تا کنون هر چه بود تعهدی داوطلبانه بود
اما از این پس واگذاری و اعطای مسئولیت است.
فرخنده مدرس مدیر مسئول «بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطهخواهی»
 28ژانویه 2016
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از پشت منشور مسئولیت
معرفی کتاب «بیرون از سه جهان ـ گفتمان نسل چهارم»
تا چشم کار میکند ،تاریخ جهان و مردمان آن ،تاریخ دگرگونی است .و پیشرفت ،تاریخ دگرگشت
ملتها و سرزمینهاییست که بر گرد آگاهیها و ایدهها برآمدهاند ـ آگاهی بر آنچه که بوده و
هستند و ایدهها در خدمت آنچه میخواهند بشوند .پس از کوشش و کار ،که در سرشت آدمیست و
آرزوی توقفناپذیر انسان برای دستیافتن به سطح بهتر و آسودهتری از زندگانی که پا به پای
بودوباش وی میآید ،عدالت و آزادی پایدارترین و فراگیرترین «ایده برانگیزنده» انسان برای تغییر
خود و جهان پیرامون بوده است ،عصارۀ همه ایدههای بزرگ که تکانهای عظیم آفریدهاند ،اما
بیشتر در جدائی این دو آرمان از یکدیگر و زیر پا گذاشتن یکی به نفع دیگری .از این جدائی هردو
آسیب دیدهاند و زیان آن به دست جداکننده یعنی انسان ،به خود وی و به اجتماع و جهانش رسیده
است .جهان پیشرفته در دوران تازۀ بلوغیافتگی تجربی و فرهیختگی تاریخی ،با همه افت و خیزها
و نامالیمتهای برخاسته از اشتباهات ،تالش میکند تا به یاری بهترین روانهای بیدار خود بر این
جدائی و برچالش دستیابی توامان به این هر دو آرمان فائق آید و از جهان کنونی دنیا و از آدمی
انسان بهتری بسازد.
اما ما ـ ایرانیان ـ در کجای این جهان ایستادهایم؟ پس از تجربههای بیشمار و تکانهای عظیم
اجتماعی پی در پی و بسر بردن در ناآرامیهای دائمی ،پس از دو انقالب عظیم با پیامدهای
پردامنه ،آن هم تنها در طول یک قرن ،یکی بر پایه خواست آزادی و آن دیگری به نام
«عدالتخواهی» ،اکنون به کجا رسیدهایم؟ آیا از آنجا که ایستادهایم احساس خرسندی و رضایت
میکنیم و از انسانیتمان احساس سربلندی؟
شاید در هیچ دورهای از این تاریخ دراز ،ملت ایران هرگز تا این درجه از وضعی که امروز در آن
بسر میبرد ،ناشاد و سرافکنده و در رنج نبوده است؛ از شکاف پرناشدنی میان خود و جهان

فرصتی برای قدردانی

156

پیشرفته ،از سقوط در قعر بدترین استبدادها ،از سرایت بیعدالتی به همه مناسبات اجتماعی،
اقتصادی که همچون خورهای به جان روابط انسانی و اخالقی افتاده و آن را از درون میپوکاند و
به تباهی میکشد ،از عقبافتادگی که در فقر دامنگستر و در فساد و گندیدگی فزاینده قدرت،
سیاست و دین و فرهنگ هر روز جبرانناپذیر مینماید ،از آسیبهای گران به همبستگی ملی و
وحدت ایران زمین ،آسیب به «وحدتی پیچیده» و دوامآور از فراز و فرودهای بیشمار ،از این پرسش
کاهندۀ جان و روان که آیا این همبستگی تاریخی و برآمده از «پیوندهای مردم ایران از بلوچستان
تا آذربایجان ،از لرستان و کردستان (و خوزستان) تا دورترین نقاط خراسان» که به «الفت موج و
کنار» (اقتباس از دکترجواد طباطبایی) مانند شده است ،این بار هم تاب آسیبها را خواهد آورد؟
نه اینکه ناخرسندی و خجلت از وضع موجود و خلجان روحی برای این ملت تازگی داشته باشد.
دوسدهایست که این درد آشناست .آنچه تازگی دارد؛ سعی در رفتن به ریشهی درد است و جستن
علتهاست ،دریدن پردههای پندار در بارۀ ریشهها و علتهای واپسماندگی و خواریست.
فروافکندن حجاب نادانی یا پایان دادن به دورۀ خود را به نادانیزدن است در برابر عنصر عقبگرد
و واپسگرایی .آنجائیست که نگرندگان این تاریخ دراز و برجستهترین اندیشمندان آن ،نوک پیکان
واکاویهای پایبند به حقیقت را متوجه ملت و مردمان کرده و میپرسند که چرا نزد ایرانیان و
جامعه ایرانی آن سرشت آدمی در کوشیدن و آن آرزوی توقفناپذیر پیشرفت ،آن دلبستگی به
عدالت و آزادی کارکرد و پویائی خود را نداشته و نیافته است؟ یا به روایت درستتری ،کارکرد و
پویائی خود را از دست داده است؟ ملتی با آن تاریخ دراز با «ویژگیهائی» که داشته است؛ که
میگویند «در دورههائی از این تاریخ در سطح جهان از برترینها و بر تمدن آن مؤثر بوده است»،
چرا امروز در پارگین این جهان جای دارد؟ چرا ایرانی ،با این تاریخ دراز و از پس آن همه تکانها و
ناآرامیها ،و به رغم همه آنها ،نتوانسته است ،جای شایسته خود و سرزمین خویش ،هر دو در بهتر
شدن ،را در جهان پیشرو بییابد؟ میگویند؛ این وضعیت ،یعنی وجود دورههائی از «تأثیرگذاری بر
تمدن جهان» ،همچون خاری خلیده در حافظه این ملت او را «آسوده نمیگذارد ،مثل آدمی که از
بال به پائین آمده باشد ».و نمیگذارد ما؛ «به خالف خیلیهای دیگر…به روند حوادث تسلیم
شویم( ».اقتباس از دکترجواد طباطبایی) میگویند« :در موقعیت ما ویژگیهائی هست که
نمیگذارد به هر چه پیش آید خوش باشیم( ».اقتباس از داریوش همایون)
ما در عقبماندگیمان تنها نیستیم .به رغم توانائیها ،آگاهیها ،دستاوردها ،ایدههای پیشرفت
بشری و فرصتهای پیشروی انسانها و جامعهها ،جهان واپسمانده هنوز بیش از اندازه بزرگ
است ،آزادی اندک و بیعدالتی هنوز بیداد میکند .از «بدی روزگار» ما در منطقهای بسر میبریم
که با عنوان «جهان سومی ،خاورمیانهای ،اسالمی» تصویر آن در ذهن بسیاری ،حتا خودمان،
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فاصلهای با توحش نمییابد .با وجود این ،پرسش اساسی در برابر ما ـ ایرانیان ـ این است که آیا
آن ویژگیها یعنی موقعیتهای تاریخی برتر و تجربههای برخاسته از آن ،در بررسی علل
عقبماندگیمان نیز ویژگیهائی ایجاد نمیکنند؟ و خط تمایزی اغماضناپذیر میان ما و جامعههای
دیگری نمیکشند که در این مکان فالکتبار واپسماندگی با ما همجوارند؟ اگر جامعههای دیگر ـ
عقبمانده چون ما ـ در تجربههای تاریخی خود ،فاقد آن «ویژگیها و موقعیتها» بودهاند ،پس آیا
آنها ـ حداقل در مقایسه با ما ـ به آسانی قادر به گشودن چشم بر توانائیها و فرصتها و لجرم
دیدن مسئولیتهای خود در جابجائی موقعیت خویش هستند؟ آیا چنین انتظاری از آنان نابجا یا
بیش از حد نیست؟ آیا خالف انتظار است که آنها بسی آسانتر و غنودهتر ـ و شاید بیتقصیرتر ـ
در واپسماندگی خود درجا زنند؟ اما ما چطور؟ ما که حتا در رهانیدن گریبان خود از مسئولیت و
فریفتن خود به عنوان عنصر «بیتقصیر» ـ از سر نادانی یا بیتجربگی ـ محرومیم؟ اگر آنها در
پیشینه تاریخی خود پیشگامی ـ در موقعیتی غیر از ریزهخوار بخش دیگر جهان بودن ـ را تجربه
نکردهاند ،پس دشوارتر بتوانند ریشههای واپسماندگی را به عنوان عامل درونی لمس کنند و
تصوری از آن داشته باشند .اما ما چطور؟ آیا واپسماندگی ما ،در تفاوت از نوع آنان ،در اصل
عقبگرد و واپسگرائی نبوده است و ناگزیر وزن مسئولیت در آن سنگینتر؟ ما کجا و به چه
میزانی از سهم خود از مسئولیت ،مسئولیت در برابر خود ،مسئولیت در برابر اجتماع و مسئولیت در
برابر جهان و انسان و بشریت غفلت کردیم و تا کجا میتوانیم به این خط غفلت ادامه دهیم؟
گرانباری مسئولیت مجموعۀ انسانی که ما باشیم ،به عنوان ملتی تاریخی ،با چه محکی باید
اندازهگیری شود ،که نخستین دولتش در سپیدهدم تاریخ خود میگویند؛ دادگرانه و روادارانه جهان و
بشریت را در حق حیات و بودوباش و حق بهرهمندی از زندگی بهتر ،یکپارچه میدید ،اما با
فروگذاری روح رواداری و به فراموشی سپردن روح آزادمنشی ،در طول سدهها انسان دیگری شده
و گذاشته است ،امروز در مقام حاکمیتش حکومتی اِعمال اراده کند که تنها به مرگ و کشتن و
نابودی میاندیشد و بیشترین ستیز برخاسته از تبعیض مذهبی را با جهان غیر خود دارد؟ آیا
درستتر نیست که از نظرگاه مسئولیت به ریشهها و ماهیت واپسماندگیمان بنگریم و میان
واپسماندگی بسیاری از جامعههای عقبمانده ،که عنصر درجازدن از درماندگی برخاسته از
ندانستن و فقدان تجربه را با خود دارد و واپسگرائی ما که از گرایش به بازگشت و یا ترس از
پیشرفت میآید ،و خالی از آگاهی بر عمل نیست ،تفاوتی بنیادی قائل شویم؟
کتاب «بیرون از سه جهان ـ گفتمان نسل چهارم» اثر داریوش همایون که با این نام ،عنوان
شایسته خود را یافته ،عنوانی که پیامآور روح اثر و بازتاب کنه افکار نویسندۀ آن است،
مجموعهایست سراسر دست در گریبان این پرسشها و بکار انداختن کنجکاوی و توان انتلکتوئلی
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در خدمت به چالش کشیدن جهانهای واپسماندگی ،تالش برای بدر آمدنمان از این وضعیت
ناشاد .این مجموعه که شامل نوشتهها و گفتههای داریوش همایون در چند سال آخر زندگی وی
است (از آغاز  2007تا آغاز  )2011در  490صفحه ،نزدیک به صد مقاله و سخنرانی و مصاحبه و
در یک فصلبندی نُهگانه ،توسط نشر بنیاد داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطهخواهی
گردآوری و منتشر شده و به دو صورت ،چاپی و اینترنتی ،در اختیار خوانندگان قرار دارد.
فرایافت مسئولیت که در نوشتهها و گفتههای داریوش همایون هرگز بیاهمیت گرفته نشده است،
در این مجموعه از آخرینها ،همچون روح و جان فصلهای نُهگانه اثر ،بر بستر متنهای کوتاه و
بر زمینۀ نقد گذشته ،بررسی وضع موجود و بهانه ساختن رخدادهای روز برای پرداختن به ریشهها و
بیش از همه در جدالهای نظری و سیاسی؛ اوجی تازه و مصداقهای روشنی مییابد؛ و گاه همراه
با وارد ساختن تکانهای سختی بر ذهنیتهای خوگرفته به کلیشههای نامربوط به واقعیت و نابینا
در برابر مسئولیت برخاسته از آن .شاید بتوان به یاری کالم خود نویسنده گفت؛ «بیرون از سه
جهان ـ گفتمان نسل چهارم» اثریست آفریده از «پشت منشور» مسئولیت ،با نگاهی متمرکز بر
تأثیر و پیامدهای بود و نبود این عنصر کاراکتری فردی و اجتماعی در ضمیر ایرانی ،در حوزهها و
دورههای گوناگون زندگانی این ملت ،در دیدن و برشمردن مسئولیتهای غفلت شده و
مسئولیتهای در پیش ،نشان دادن تأثیر فقدان روحیۀ مسئولیتپذیری در دورهای طولنی از
نسلهای گذشته و دیدن و دادن امید به نسلهای تازۀ ایرانیان که میروند تا این مفهوم و
منظومهای از معانی نظری و مصداقهای عملی آن را در کانون بحثهای خود و ساختن کاراکتر
خویش و سرزمین و فردای جامعه خود سازند.
آن گونه که از افکار داریوش همایون و نقطه کانونیشان میشناسیم و در بازتاب وفادارانه به
جوهرۀ آن ،طبیعیست و میبایستی اثر با فصل «تعهد به نیاخاک کهن» آغاز شود .مجموعه
گفتارها و نوشتارهای گردآمده در فصل نخست کتاب هر چند در ادامه ایستادگیهائیست که او
ناگزیر ازسالها پیش ،در مقابله با دیدگاهها و گرایشهای کسان و نیروهایی آغاز کرده بود که در
دلبستگی به قدرت و یا در تعهد به ایدئولوژیهای انحرافی و حتا در تعبیرهای بیربط از مبارزه با
حکومت اسالمی و برداشتهای کژ و مژ از دمکراسی ،آزادی و عدالت ،نقش کانونی کشور و ملت
ایران را نادیده گرفته و در این کجراههها آماده بوده و هستند تا هر کجا بروند؛ از تشویق بیگانگان
به حمله به ایران و تا فراهم ساختن مقدمات تجزیه کشور و در خون و آتش کشیدن بساط و بستر
حیات و بقای میلیونها انسان ،...اما آنچه در نوشتهها و گفتههای داریوش همایون در این دوره
بازتابی روشنتر و صراحتی برندهتر از همیشه مییابد؛ اعالم «رفتن تا پایان تعهد ملی خود» است.
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ضرورت بررسی هشدارها و جدالهای نظری داریوش همایون بر بستر روزشمار رخدادها ،تقریباً در
یکدهه آخر زندگانی وی (از  ،2003یعنی از زمان مطرح شدن طرح حمله نظامی به ایران به عنوان
گزینهای حاضر و آماده برای حل مشکل اتمی جمهوری اسالمی ،و به موازات آن ،اوجگیری دوبارۀ
رؤیای تجزیۀ کشور ،با پشتوانۀ «ایده»ی کوچک کردن ایران ،به دنبال اشغال عراق و فدرالیستی
کردن این کشور بر پایه قانون اساسی آن و تقسیم قومی ،زبانی و دینی این کشور در عمل) و
ریشهیابی و نشان دادن نقطههای عطفی در تغییر برخی موضعگیریهای وی در خصوص
چگونگی پیشبرد مبارزه علیه حکومت اسالمی ،خود اهمیتی جداگانه دارد ،اما از پشت منشور
مسئولیت و از نظرگاه تعهد به حفظ ایران است که در اوجی دور از انتظار نقطۀ نهائی این «تعهد
ملی» را به روشنی ترسیم کرده و میگوید:
«من هرگز به کوششهائی که سه سال پیش از سوی محافل گوناگون برای کشاندن آمریکا به
جنگ با جمهوری اسالمی میشد نپیوستم .امروز هم جنگ را برای ایران خطرناکتر از جمهوری
اسالمی میدانم .بند اول منشور یا برنامه سیاسی حزب هم برایم از بند سوم (پادشاهی) مهمتر
است :ـ «استقالل و تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران برای ما از همه بالتر است و به هر قیمت
و در هر وضعی از آن دفاع میکنیم ».ـ  ...به همین دلیل هم هست که در صورت حمله نظامی و
به خطر افتادن یکپارچگی ایران موقتاً در کنار همین رژیم که قدیمیترین مخالف آن هستم و با
آن ضدیت وجودی دارم قرار خواهم گرفت بدین معنی که هر فعالیت ضد رژیم را تا بر طرف شدن
خطر محکوم خواهم شمرد و به سهم خود همه ایرانیان را به دفاع از میهن زیر هر حکومت باشد
فرا خواهم خواند( ».بخش « 1از پشت کدام منشور»)
بازتاب گسترده و تأثیر پردامنۀ این سخنان داریوش همایون و افتادن غوغا میان نیروهای سیاسی
تبعیدی ،پس از اعالم این موضع ،نشان از دشواری باور و دور از انتظار بودن آن برای بسیاری،
تقریباً برای همه همآوردان وی و حتا کسانی در صفوف مدافعان نظامی اسالمی ،داشت و به همان
میزان تکان دهنده بود و خالف همۀ تبلیغات و تصورات بافته شده علیه او و مهر بطالن برهمۀ
آنها .به تحقیق میتوان ادعا کرد که جز گروه کوچکی از زمامداران فاسد و تباه شده از قدرت و
بخش بس کوچکتری از مخالفین رژیم ـ همان میوههای تلخی که درخت آرزو و ارادۀ معطوف به
قدرت جز آنها ببار نمیآورد ـ تقریباً برای همۀ آنانی که هنوز تصور و دریافت درستی از اولویت در
سیاست و اهمیت حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی ملی به عنوان مهمترین دستاورد این تاریخ
سخت و دراز ،گرانقدرترین دستمایه برای پیشرفت و بالترین اولویت؛ به مثابه مادر و بستر
پیشبرد بقیه آرمانها و خواستها را درنیافته بودند ،حفظ سرزمینی و دفاع از یکپارچگی ملی را در

فرصتی برای قدردانی

160

کانون توجه قرار داد .این سخنان از پس حس مسئولیتی میآمد که برای وی و هر ایرانی دلبستۀ
آن سرزمین گردن نهادن بدان جای هیچ تردیدی نمیگذاشت:
«تعهد ما به هیچکس نیست .ما به ملتی تعهد داریم ،به رشتهای که صد نسل ایرانیان را به هم
پیوسته است ،به این نیاخاک کهن پوشیده از زخمهای فرزندان و دشمنان خود اما همچنان سرفراز
و برسرپا .درخت سایهگستری که هنوز ،و نه تنها برای ایرانیان ،میوههای نغز دارد .تکلیف ما در
آنجاست .ایران یک ملت نیست؟ نشان خواهیم داد(« .همانجا)
با وجود سعی تمام در زنده نگه داشتن و آختن روحیه سلحشوری دفاع از میهن در برابر هر نیروی
تجاوزگر خارجی و ایستادگی در مقابل دستدرکاران تجزیه کشور ،داریوش همایون اما کمتر از هر
ایرانی دیگری ـ مگر از سر ناچاری ـ تصور گام نهادن در نزاعهای خونین و دست بردن به «تیغ
تیز شمشیر» را برای «نشان دادن» یک ملت بودن ایران به خود راه میداد .از سر مسئولیت بود
که پیشگیری از غلتیدن تک تک هموندان یا همآوردان در تمام گرایشها به چنین کژراهههای
خون و کین و نفرت و نابودی را آخرین میدان نبرد زندگانی خود نمود و برای دور داشتن ایران از
چنین مهلکهها و تصویرهای هولآوری بود که دست در قلم خستگیناپذیر ،در این دوره از حیات
خود ،در یک جدال فکری گسترده و در نقد بیراههها ،منظومهای از مفاهیم و مباحث نظری را
عرضه داشت که به عنوان راهنمای عمل ،ایران را بهتر از هر زمانی حفظ و آمادهتر از هر دورهای
برای بیرون آمدن از جهانهای واپسماندگی مینمایند.
در صدر این منظومه یا بهتر است بگوئیم به عنوان شالودۀ آن« ،ناسیونالیسم نگهدارنده ایرانی»
قرار دارد که مبنای معتبر ،معنای مشروع و قابلیت پذیرش و احترام خود را نه تنها در سابقۀ تاریخ
سه هزارسالۀ این سرزمین ،بلکه در بند بند قوانین و میثاقهای بینالمللی در سراسر جهان امروز
مییابد .حرکت در چهارچوب قوانین و میثاقهای بینالمللی و ضرورت پایبندی و احترام به این
چهارچوبها و همکاری با نهادهای بینالمللی و تالش در همسوئی و هماهنگی فزاینده با آنها که
در نوشتههای داریوش همایون ،چه در حل مسئلۀ اتمی حکومت اسالمی و چه در التزام به حقوق
برابر انسانها در حل مسائل و مشکالت داخلی جایگاه ویژهای یافته و از سوی وی به مثابه یک
برنامه سیاسی کامل و راهنمای عمل پیشنهاد میشود ،نیاز به هر ایدئولوژی و برنامه سیاسی
کجاندیشانه به منظور برانگیختن و بسیج دستههای جداگانه مردم در مبارزه علیه نظام اسالمی را
بیربط میکند و بیمایگی و بیپایگی افکاری را نشان میدهد؛ آمیخته با کابوسهای هراسآوری
نظیر تحریک جنگ و حمله به ایران که به نابودی کشور میانجامد و یا فدرالیسم قومی ـ زبانی
که از مسیر تقسیم و تکه تکه کردن ملتی شکل گرفته از درهمآمیختگی قومی ،و از راه «خودی و
غیر خودی» کردن ایرانیان و افشاندن بذر کینه و دشمنی میان آنان میگذرد.
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بدین ترتیب ،در نظر و عمل ،رویکرد «ناسیونالیسم نگهدارنده ایرانی» سوی دیگر خود را در
پایبندی و احترام به صلح و امنیت جهانی و تالش برای گستردن دمکراسی و حقوق بشر به
گوشهای پراهمیت از این جهان و نزدیک کردن دوبارۀ ایران به اصل یکپارچگی جهان مییابد و به
مثابه مسئولیتِ نه تنها یِک شهروند ایرانی بلکه همزمان یک شهروند جهانی شناسانده میشود.
داریوش همایون با اعالم وفاداری به منشور سازمان ملل و فراتر از آن با پایبندی به میثاق جهانی
حقوق بشر به عنوان «فتحنامه لیبرال دمکراسی» و فراخواندن همه ایرانیان به این وفاداری و
پایبندی تا انتهای این مسئولیت یعنی مسئولیت هر ایرانی به مثابه یک شهروند جامعه جهانی
میرود.
با همۀ گرانسنگی که اولویت حفظ ایران در اندیشههای داریوش همایون دارد و با همه
تالشهای پرثمر نظری که وی در راه تبیین و تقویت ناسیونالیسم نگهدارنده ایرانی کرده است ،اما
باید دید و اقرار کرد که وی و هر فرد دیگری ،در مسیر چنین راهی ،گام بر پرنیان نهاده است:
تازهترین فرایافت ـ «میراث فرهنگی جهان بشری» ـ توسط روانهای بیدار جهانیان و احساس
احترام و وظیفه درحفظ ملتهای تاریخی ،به مثابه یک میراث فرهنگی گرانقدر ،که شمارشان به
انگشتان دست هم نمیرسد و ایران یکی از آنهاست ،و به همراه این فرایافت ،وجود «هستهی
سخت» دلبستگی به ایران ،در دل هر ایرانی ،کار پذیرفتن و پذیراندن «حفظ ایران به عنوان
بالترین اولویت» را ،همچون راهنمای عمل میلیونها ایرانی ،آسان میکند .روحیه مسالمتجوئی
این ملت در طول تاریخ و آرزوی دیرینهاش در همزیستی صلحآمیز با دیگران و همگامی با
بهترینهای جهان و میل یکپارچه شدنش با آنها و پافشاری بر نشان دادن جدائیاش در این
خواستها از گروه کوچک ستیزهگر حاکم ،از چشم جهانیان پوشیده نمانده است .برای جهانی که
چنین ملتی را میشناسد ،برای ملتی که در طول تاریخ خود اگر هم «دست به تیغ تیز شمشیر»
برده ،در برابر تیغ دشمن سینه سپر کرده است ـ بدون کوچکترین عقده و حسد و چشمداشت به
خاک و مال دیگری ـ و تنها برای حفظ خود بوده است ،برای چنین جهان و چنین مردمانی هیچ
چیز بدیهیتر از پذیرفتن ضرورت حفظ ایران و حق دفاع از یکپارچگی ملت آن نمینماید؛ آوائی
برخاسته از دل که بر دل مینشیند.
دشواری در جای دیگریست و از نقطۀ دیگری آغاز میشود؛ از آنجا که گشودن خودِ سنگین شده از
«بار» همین تاریخ بر هر اندیشه تازه و بر هر مرحله از برداشتن گامی به جلو ،به سوی خواست و
آرمان آزادی ،دمکراسی و برابری حقوقی انسانها ،یعنی به سوی انسانیتی والتر و جامعهای
انسانیتر ،بدست کجاندیشان کابوسی ساخته و در برابر ملتی سربلند گذاشته میشود که حفظ
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استقالل ،تمامیت سرزمینی و یکپارچگی ملی برایش بالترین اولویت بوده و هست .همان درد و
درمان یکجا ،همان زهر و پادزهر همراه!
هر چند این نقطۀ دشواری و گره روحی ایرانی بر اهل نظر و اندیشمندان تاریخ ایران پوشیده نمانده
است ،اما آنچه به کار و تالشهای نظری داریوش همایون ،ویژگی میبخشد ،و در این اثر گرد
آمده است ،کوششی پر بار در تفکیک زهر و پادزهر ،درد و درمان از یکدیگر ،در یکی از سختترین
دورههای بیماریست .از اینجاست که فصلهای بعدی کتاب «بیرون از سه جهان ـ گفتمان نسل
چهارم» هر یک به سهم خود و از دریچهای خاص ،در عمل و نظر ،به مکان توضیح و روشنگری و
تعریف و تفکیک معناها ،اندیشهها و راهها بدل میگردند.
پراهمیتترین تفکیک در این دوره از نوشتههای او ،که پایۀ آن بر همان اصل حفظ ایران قرار
دارد ،کشیدن خط جدائی میان بحران بینالمللی و نبرد درگیر بیرون از مرزهای کشور و مبارزۀ
داخل و تفاوت قائل شدن میان مبارزات داخل و نقش کانونی مردم و نیروهای درون از وظائف
نیروهای تبعیدی به مثابه پشتیبان این مبارزات است .او که از سالها پیش (از همان  )2003خطر
آویختن مخالفین بیرون به عنصر بیگانه در حل مسائل داخلی را در نتایج رفتار «اپوزیسیون» عراق
و چلبیهای فارغ از هر نوع مسئولیت ،و سرنوشتی که از دخالت دیگران بر این مردمان میرفت
مشاهده کرده و بارها هشدار داده بود که« :مبارزه ما از واشنگتن و پاریس نمیگذرد!» نیروهای
تبعیدی را در این دوره فرامیخواند؛ تا میان این دو درگیری تفکیکی پایهای قائل شوند و بیگانگان
را به نام مبارزه علیه رژیم بر سفره منافع کشور ننشانده و سرنوشت خود ،ملت و مصالح آن را
بدست آنان نسپارند .او خطاب به نیروهای تبعیدی و از آنان میخواهد ،با دوری گزینی از چنین
مهلکۀ بیاختیاری ،مبارزۀ خود را بر دو پایه و دو راهکار استوار نمایند :یک؛ فشار برحکومت
اسالمی برای خاتمه بحران بیرون و دوم؛ تقویت مبارزه دمکراتیک علیه رژیم در درون .و نخست؛
مخالفت صریح و بیلکنت با هرگونه حمله به ایران و سپس وادار کردن حکومت اسالمی به تغییر
سیاستهای تحریکآمیز بینالمللی و در پیش گرفتن راه مذاکره ،مصالحه و کنار آمدن با جهان
غرب در مسئله هستهای برای جلوگیری از حمله نظامی و گرفتن هر بهانه برای برنامههای شوم
دیگر علیه ایران از بیرون از مرزهای کشور .او ،برخالف بسیاری از نیروهای تبعیدی که نفع تنگ و
نگاه بینوای خود را به دامن زدن و بهرهگیری از اختالف میان غرب و حکومت اسالمی دوختهاند،
در این درگیری خانمانسوز هیچ نفعی به حال ایران و هیچ امتیازی به حال مبارزات آزادیخواهانه
درون و جز آسیبهای سترگ بدان نمیدید ،لذا خواهان خاتمه هر چه سریعتر این مهلکه زیانآور
بود ،حتا اگر به قیمت امتیازهائی که ممکن بود به حکومت اسالمی داده شود:
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«اگر جمهوری اسالمی در برابر گردن نهادن به نظارت بینالمللی و دست برداشتن از فراوری
اورانیوم ،از آمریکا تضمینهای امنیتی و امتیازات اقتصادی بگیرد ...ما به عنوان ایرانی و مخالف
زیان نخواهیم کرد( .این دورنمائی است که میباید امید به رسیدنش داشت) ...برطرف شدن خطر
جنگ و ویرانی و کشتار و تجزیه به بیش از اینها میارزد( ».بخش « 1سوار شدن بر قطار
عوضی»)
از دل پایبندی به حفظ ایران و حفظ استقالل کشور در برابر دخالت بیگانگان و حس مسئولیتی
قوی در برابر تهدیدهای فزاینده علیه هستی کشور است که «سرنگونی رژیم ،نه از بیرون و نه به
هر قیمت» سربرمیآورد و اصل کانونی دیگری در نظرات وی و شرطی میشود راهنما برای حفظ
ایران و در مبارزه برای رسیدن به دمکراسی در ایران:
«سرنگونی رژیم برای موجودیت ایران لزم است و شرایطی دارد .نخست ،رژیم بناچار میباید در
ایران در جائی که هست سرنگون شود ... ،نخست ،اگر قرار است رژیم در ایران و به دست مردم
ایران سرنگون شود ،میباید در برابر حمله به ایران و تغییر رژیم به دست بیگانگان ،اگر چه با
مشارکت پارهای ایرانیان ،بایستیم .سرنگون کردن از بیرون تنها در صورت مداخله نظامی آمریکا
امکان پذیر است( ».بخش  7ـ مکتب تازه «مبارزه») که از نظر وی بدترین حالت سرنگونی به
حساب میآید« :حالت دیگر و بدترینی هست و آن سرنگونی با مداخله بیگانگان و همکاری دست
نشاندگان داخلی آنهاست( ».همان بخش ـ نخست ببینیم هدف ما چیست؟)
«ما دهههاست برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران مبارزه میکنیم( .حقوق بشری که به موجب
اعالمیه جهانی ،افراد فارغ از هر تقسیمبندی و به عنوان فرد انسانی از آن به یکسان برخوردارند و
نه چون به زبان معینی سخن میگویند یا مذهب معینی دارند…) آیا میتوان تصور کرد که جنگ
ویرانگر ،چنان نظامی را حتی به رهبری سروران جایگزینساز ،به ایران خواهد آورد و همین را هم
که از کشور ما مانده است به باد نخواهد داد( ».بخش  7ـ مکتب تازه «مبارزه»)
«سرنگونی رژیم ،نه از بیرون و نه به هر قیمت» در نوشتههای آخر پررنگتر به بحث گذاشته
میشود؛ در وفاداری به ایران ،به اصل استقالل کشور و حاکمیتملی و در پایبندی به سرشت
مبارزه برای دمکراسی و آزادیست که این نوشتهها مکان توصیههای «دشواری» میشوند به
پرهیزکاری و بهره نگرفتن از هر سازوکار ظاهراً «حاضر و آماده» و نرفتن به هر راه به ظاهر
«همواری» به نام مبارزه با رژیم؛ خودداریی سخت تحملپذیر زیر فشار حد اندازه نگرفتنی بیزاری
از رژیمی پلید و نابکار و روزشمار ناشکیبائی ملتی برای بیرون راندن آن از قدرت! و این شاید
دشوارترین میدان نبردیست که داریوش همایون در برابر آزادیخواهان ایران میگشاید و همۀ
شکیبایی ،هوشمندی و قدرت انتلکتوئلی سرآمدان ملت و ساکنین این مرز بوم را در این نبرد
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آخرین بدان فرا میخواند :پرهیز از دست بردن به هر ابزاری به نام مبارزه و همزمان ژرفنگری در
مبانی کارزار دمکراسی و راهها و ابزارهای رسیدن به آن در خدمت این ملت و این سرزمین،
رسیدن به دمکراسی در چهارچوب اعالمیۀ جهانی حقوق بشر که اصول خود را دارد و ماهیتاً امری
تحمیلی ،به ضرب دیگران و به زور خشونت و جنگ نمیتواند باشد و برای آن باید به مردم ،به
همین ملت ،به سهیم شدن و درآمیختنش با این مبارزه ،در هر سطحی که باشد ،اتکا کرد:
«ما اگر سرنگونی رژیم را با مداخله خارجی رد کنیم یک راه بیشترنمیماند ـ کمک به مبارزه
مردم ایران و استفاده از همه عوامل ،از جمله پشتیبانی افکار عمومی جهانی ،تا حکومت اسالمی نه
در بیرون ،نه به رهبری ما ،نه صرفاً بر اثر مبارزات ما ،جایش را به یک نظام دمکراتیک مدرن
بدهد( ».بخش  7ـ از ما چه برمیآید؟)
«اگر ما در بیرون ،مگر به زور بمبهای آمریکا و لشگرکشی از کشورهای همسایه ،نمیتوانیم
رژیم اسالمی را دست کم در یکی دو استان مرزی سرنگون کنیم ،از چه برخواهیم آمد؟ ...چه بهتر
میبود که همان بیست و چند سال پیش بجای هر روز شعار سرنگونی دادن و بر سرِ گرفتن جای
سران حکومت باهم درپیچیدن ـ که با نزدیک شدن خطر جنگ در میان جایگزینسازان بال گرفته
است ـ نگاه خود را به آنچه در خدمت اکنون و آینده ایران است میانداختیم… .کسانی نمیتوانند
بپذیرند که جمهوری اسالمی را مثالً از پاریس یا واشنگتن نمیتوان سرنگون کرد؛ جای سرنگونی،
و نه مبارزه ،در ایران است و نیروهایش اساساً در درون ایران( ».بخش  7ـ از ما چه برمیآید؟)
پس از نشاندن ناسیونالیسم نگه دارنده ایران در کانون توجهها و پس از تفکیک مبارزات ملت ایران
برای دمکراسی بر پایه حقوق بشر از بحران بینالمللی و اهدافی که بیگانگان در جدال با حکومت
اسالمی دنبال میکنند و پس از نشان دادن راههای بستن دست حکومت در کشاندن بحران
داخلیاش به بیرون ،داریوش همایون ،برای رسیدن به نظامی دمکراتیک و نشاندن آن به جای
حکومت اسالمی ،مردم و نقش کانونی آنان را در مبارزه برای دمکراسی در مرکز بحثهای خود
قرار میدهد و در بال بردن سطح مبارزه ،سطح سیاست ،عمق مطالبات و ژرفای دید مبارزانشان
میکوشد و در این کوشش به عمق گرفتاری یعنی ناآشنائی ما به قواعد یک مبارزۀ دمکراتیک که
در آن راهها و روشها و رفتارها کمتر از هدفها نیستند ،میرود:
«جامعه سیاسی ایران تازه دارد با دمکراسی و از آن کمتر لیبرالیسم آشنا میشود و مانند همیشه
احتمال هست که آشنائی یا در حد بیسوادانهترین و شخصیترین برداشتها بماند و یا از
بحثهای کلی نظری بیرون نرود .آن بحثها سودمند است و به ما یاری خواهد داد که بیشتر
دریابیم ولی در برخورد با بهترین و پیشروترین و انسانیترین فرایافتها نیز ـ که دمکراسی لیبرال
مصداق آن هست ـ میباید به اثرات فرعی ناخوشایند وگاه خطرناک؛ و به دشواریهائی که در
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عمل میتواند پیش آید از نزدیک نگریست ـ دشواریهائی که گاه به همان زبانزد (ضربالمثل)
فرش کردن راه دوزخ با بهترین نیتها میانجامد .این هشدارها ارتباط به اصل فرایافتهای
دمکراسی و لیبرالیسم ندارد و تنها از بررسی رویدادهای میهن خود ما ،و بسیار بیش از آن،
کشورهای دیگر برخاسته است( ».بخش  8ـ حق فردی و مسئولیت اجتماعی)
داریوش همایون که عمل بدون اندیشه را کور و مفاهیم بدون تجربه را قالبهای تهی میدانست
که پر کردن آنها با هر سطحینگری از بدترین نوعها ممکن است ،بخش مهمی از نوشتههای
این دورۀ خویش را به بررسی و روشنگری مجموعهای از واژهها و فرایافتها اختصاص میدهد
که برای ما در نظر و به ویژه در عمل تازگی دارند .بخش هفتم و هشتم اثر از چنین نوشتههائی
گردآمدهاند ،در تعریف و توضیح مفاهیمی که «جامعه سیاسی ایران تازه دارد با آنها آشنا میشود»
و بدآنها و فهم دقیق و «نازکترشان» نیاز دارد؛ برای پیوند دادن میان دلمشغولی حفظ و حراست
از نیاخاک کهن و فرارویاندنش به جامعهای انسانیتر و بهتر .این دو بخش کتاب سراسر
تالشیست در شکافتن اجزاء پایهای نظم و مناسبات دمکراسی لیبرال و نشان دادن رابطه سیاست
و اخالق خاص این نظم آرزوئی ما ،در نشان دادن معنای به هم پیوسته «حق فردی و مسئولیت
اجتماعی» بر بستر «نبرد همیشگی خیر عمومی و سود فردی» توضیح فرایافت «آزادی با فضیلت»
که «همراه با احساس مسئولیت در برابر اجتماع است» ،تعریف از آزادیی که در مقابل «آزادی
بیفضیلت» گذاشته میشود ،آزادی بیفضیلتی که ریشه در تنگی نگاه خیره شده به منافع کوتاه
مدت خود و «خودی» داشته و «ما صد سالی هرگاه توانستهایم ورزیدهایم ».در تعریف و توضیح
«نظریه آزادی مثبت و منفی» و در تشریح چگونگی پیشبرد امر «دمکراسی و حقوق بشر در بافتار
ایران» که بیحضور و نقش فعال ملت نمیشود .برانگیختن ملتی برای برعهده گرفتن مسئولیت
سرنوشت به دست خویش ،فراخواندن مردمانی به مسئولیت خویش که زمانی «به تمام مسئول
بهروزی و رستگاری خود ،بلکه به عنوان همدستان برابر خدای نیکی .…،در شکست دادن
نیروهای بدی…» به حساب میآمدند« .این مسئولیت شگرف» هر چند در آن زمان با آموزه و «با
تأکیدی برابر بر حقوق نمیبود» اما نویسنده با انگشت گذاشتن بر وجود «مشعل فروزان رواداری»
ـ فرایافتی با بار مسئولیت و آزدادمنشی هر دو و همراه هم ـ در سپیده دم تاریخ و دین و آئین این
مرز بوم و مردمان و حکومتش ،راهِ گریز و از سر بازکردن مسئولیت آزادمنشانه فراموش شده در
برابر خود ،دیگری ،جهان و انسان را میبندد و بهانه فقدان حقوق و اختیار و آزادی را با نشان دادن
راه باز تن ندادن به زشتی و بدی از آنان میستاند .و در این بستن راه فرار از مسئولیت ،گریبان
همگان ،همه ایرانیان فراموشکارِ آسانگیر ،را میگیرد:
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«ما ایرانیان در گذشته هرگز نمیتوانستیم به درون این مسائل دشوار برویم .آسانتر آن میبود که
سرزنش را بر طبقات فرمانروا بار کنیم و از سهم قابل مالحظه مردم در این معادله چشم بپوشیم .از
دیدۀ ما در عمل معادلهای جز ستمگر و ستمکش نمیبود .من از ستمگران دفاع نمیکنم ،ولی آنان
هرگز همدستانی بهتر از خود ستمکشان نداشتهاند ـ یک دور اهریمنی واقعی( ».بخش  8ـ
دمکراسی و حقوق بشر در بافتار ایران)
یک دور اهریمنی در فروتر رفتن:
«…مرز زشتی و بدی را تنها حکومتها نمیکشند .سهم مردم مهمتر است .در بدترین
دیکتاتوریها نیز سخن لرد اکتون «هر ملتی شایسته حکومتی است که دارد» به درجهای درست
است .اگر مردم نپذیرند این مرزها کشیده نمیشوند .ممکن است کسان زورشان به حکومت نرسد
ولی در حوزه خودشان آزادی دارند که زیربار نروند و عادت نکنند .در همین جمهوری اسالمی دهها
هزار و بیشتر مبارزان جامعه مدنی از زن و مرد و کارگر و دانشجو و روشنفکر ـ و بیشمارانی که
خبری از آنها نمیآید زیر بار نمیروند .بدی و زشتی را میبینند و هرجا بتوانند ،اگر چه اندک ،پس
میزنند( ».بخش  3ـ مرز تازه زشتی و بدی)
نشان دادن مرزهای زشتی و بدی که در یک غفلت طولنی تاریخی و با حکومت اسالمی
گسترشی دور از تصور یافته است ،موضوع اصلیست که سراسر بخش سوم و چهارم کتاب را در
خود میگیرد و از رژیم درمیگذرد و همچون «چاه بیبنی» تصویر میشود که «… فرد و نظام
حکومتی و جامعه میتواند همچنان در آن پائینتر رود» و «آدمیان اگر به خود اجازه دهند میتوانند
خویشتن و جهان را بدتر و بدتر کنند( ».همانجا) مرکز ثقل نوشتههای این دو فصل ،بر آن است
که بر بستر پیوند میان سیاست و اخالق ،آنچه مایۀ زشتی و بدیست و بسیاری در روحیات ما
عادی شده است ،شناسائی و زیر تیغ تیز نقد بگذارد؛ از دشواری ما در روبرو شدن با گذشتۀ خود و
از سهلانگاری انداختن مسئولیت ناکامیها و بدتر از آن جنایتها ،بر عهده دیگران ،دستبرد به
تاریخ و اختراع آن در راه اهداف سیاسی ،عبور از مرزهای اختالف و در غلتیدن آسان به دشمنی،
سرباز زدن از بلوغ عاطفی ،و ماندن در صغر سیاسی و فرهنگی ،تن دادن به زندگانیهای قضا و
قدری و آلوده به بیمسئولیتی در برابر سرنوشت خود ،سراسر آمیخته به پلشتی ،خرافهپرستی خرد
ستیز ،وادادگی در برابر قدرت که روی دیگر آن تسخیر شدگی پارانوئیدی به تئوری توطئه که
برخاسته از اعتماد از دست رفته به خود و دیگریست… .سیاهه دراز است ،درازتر از آنکه نویسنده
اثر ،به قول آرش جودکی ،با «درگذشت نابهنگام» فرصت پرداختن به همه آن روحیات ناشایست
این ملت را بییابد .این دیگر بر گردۀ مسئولیت خودماست که شهامت روبرو شدن با خویشتن خود
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را بیابیم و همه چیز را «زیر بازنگری» بگذاریم تا «آدمهای دیگری بشویم» ،اگر جهانی دیگر از
آنچه در آن بسر میبریم طلب میکنیم .جهان تازه از آسمان نمیافتد ،همه چیز به خود ما و
نگاهمان به خودمان بستگی دارد« .رستگاری این ملت» و بدرآمدنش از جهانهای واپسماندگیش
بدست همین ملت است و «صفات» این مردمان و در صف مقدم سرآمدانشان« ،بیش از عقاید
آنان اهمیت دارد».
«ما به آدمهای متفاوتی نیاز داریم .آدمهائی که دلوری ایستادگی بر اصول ،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».
و خالصه انسانهائی با حس مسئولیتی قوی؛ در «فراتر رفتن از خود» ،در بدرآمدن از آنچه
بودهایم ،بردن خویش ،جامعه و جهان خود به سوی انسانیتی والتر .داریوش همایون در این کارزار
پرمسئولیت ،ایرانی را در پالودن از پلشتی و پلیدی برجای مانده از سدههای عقبگرد به حال خود
نمیگذارد و بدون نمایاندن و ارائۀ سرمشقهای ستایشانگیز بر زمین تجربه و واقعیت نمیگذرد .بر
تجربههای واقعی همین ملت و همین مردمان الگوهائی در دوری جستن و دور شدن از گذشتۀ
دلآزار نشان میگیرد و برجسته میکند ،از خشونت پرهیزی جوانان سبز میگوید ،از غلبه روحیۀ
مسالمت عین سازشناپذیری در اصول ،از مادرانی میگوید که آغوش خود را در برابر کوبیده شدن
بدست مخالفین به خشم آمده ،پناه بسیجیان میکنند و فرزند در برابر فرزند را برنمیتابند .نمونه
نوشتههائی از نسل چهارم را در نوشتههای خود نقل میکند که زیبائی و زندگی را با هم
میخواهند و همه چیز را میخواهند برآگاهی بنا کنند .با جوانی از هواداران رژیم در درون به
گفتگوی سرگشاده مینشیند ،جوانی که اصل را بر گفتگو با مخالفین و پایه را بر آزادی بیان
گذاشته است و سرکوب و خشونت رژیم را برنمیتابد ،جوانی که در برابر مخالف ،از اعتقادات خود
فراتر رفته و رواداری فراموش شدۀ دورترین آبائش را که بیآزادمنشی نمیشود ،در انسانیتی والتر
به نمایش میگذارد و نمونۀ آزادمنشی و آزادیخواهی یکجا میشود .همایون حق داشت که همواره
به این ملت امیدوار بمان ...او اما در گزینش و برجسته ساختن یک الگوی انسانی تجربه شدۀ دیگر
است که به رویۀ همیشگی ،بیتکانی سخت بر روانها و روحیههای بدور از انتظار نمیگذرد،
سرمشقی که ارائۀ ستایشآمیز آن ،خودِ گزینشگر را نمونۀ انسانی میکند که در برابر انسانیت و
شهامت ،هیچ مرزی جز پایبندی به حقیقت و دلیری در روبرو شدن با آن و ستودنش نمیشناسد،
حتا در جبهه مخالف:
«درگذشت آیتاهلل منتظری ضایعه بزرگی برای ملت ایران است .او مردی بود که بزرگترین مقام
جمهوری اسالمی را در پای دفاع از انسانیت خود فدا کرد و دو دهه در حالت نیمهزندانی بسر برد.
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حضور دلیرانه و روشنگرانه او برای مبارزه مردم ایران ،برای نگهداری آبروی دین در جامعهای که
با واقعیت زشت حکومت دینی روبرو شده است و برای همان انسانیتی که آماده بود زندگی خود را
در پای آن بگذارد اهمیت بسیار داشت ...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
بیشتر از عقاید آنان اهمیت دارد .ما به آدمهای متفاوتی نیاز داریم .آدمهائی گه دلوری ایستادگی
بر اصول ،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 بالتر را به
ارزشهای انسانی خود بدهد و سرمشقی برای همه ما بگذارد( ».بخش  4ـ مردی که از خود فراتر
رفت)
«گرهخوردگی» بخش دوم ،پنجم و ششم کتاب ،با روح اثر ،به زیباترین صورت و فراگیرترین معنا،
در پیشگفتار کتاب ـ که برای خود فصلیست تر و تازه در ماندگاری کالم که لب کالم ماندگاری
همایون شده است ـ روشن میشود؛ به قلم هنرمندانه آرش جودکی؛ به یاری و از نگاه تیز و
ژرفاندیش جوانی اهل فلسفه و فکر؛ در برجسته ساختن کلید اصلی گشایش رمز فهمیدن اندیشۀ
داریوش همایون؛ در نشان دادن «گرهخوردگی آرمان و واقعیت» ،آرمان داریوش همایون در بیرون
کشیدن ایران از سه جهان واپسماندگی که پا و سری در دو رخداد تاریخی یعنی واقعیتی که به
دست این ملت آفریده شده ،دارد:
«شناخت همایون از تاریخ ایران و درنگش بر جنبش مشروطه از پویش و پیشرفت سرمشقهایی
را پیش چشم میآورد تا نشان دهد آرمانِ بیرون رفتن از سه جهان ،آرمانی که آینده ایران را رقم
خواهد زد ،گذشتهای داشته و سرآغازی».
و:
«رخداد «جنبش سبز» بزنگاه تاریخی بود که امکان گرهخوردگی آرمان و واقعیت را نوید داد .پس
جایگاهی که جنبش سبز در این کتاب دارد نباید چندان خواننده را شگفتزده کند( ».پیشگفتار به
قلم آرش جودکی)
 25شهریور 1391
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زندگی در  87سالگی ،پس از درگذشت
بخش نخست
«درگیر تالشی هستم و تا سالهای دراز آینده ،تا آیندهای که در مه زمان پوشیده است ،درگیرش
خواهم ماند؛ باشم یا نباشم .آنچه از زندگیم میماند چندان ربطی به حضور فیزیکیام نخواهد
داشت .زندگیم آن خواهد بود که بر من روی نمیدهد».
قطعۀ فوق از کتاب خاطرات داریوش همایون« ،من و روزگارم» ،توسط ماندانا زندیان برگزیده و با
خط نگاری او صفحاتی از کتابِ تازه انتشار یافتۀ «یک زندگانی و پرسشهای بیشمار» را مزیّن
کرده است .این توصیف بیش از آن که دللتی بر قضاوت شخصیِ فردی از زندگانی خویش داشته
باشد ،در دریافتی غیر شخصی ،کلیتی برخاسته از تجربه بدست میدهد که ناظر بر سراسر تاریخ
بشری و تالش انسانهاست .اما این دریافت مانند هر فرایافت کلی ،در مصداق عینی خود ،تنها
شامل زندگانی اندک شمارانی میگردد.
زمستان سال پیش ،در حالی که داریوش همایون چندسالیست که دیگر در میان ما نیست ،کتابی
در ایران ،با عنوان «آیندگان و روندگان» ،شامل مجموعه گفتگوهایی با داریوش همایون ،انتشار
یافت که تنها بحث های برآمده از این انتشار و بر گِرد نام ،سخنان و سرگذشت اجتماعی وی ،بار
دیگر جای ویژۀ او را در میان اندکشمارانِ ای رانی نمودار ساخت و نشان داد؛ آنچه از زندگی
داریوش همایون مانده است همروزگاران و آیندگانش را آسوده نمیگذارد .نشان داد که او درست
دیده بود و آن آینده ای که برای خود وی ،در زمان نگاشتن عبارات فوق ،هنوز «در مه زمان
پوشیده» بود ،راه و روند خود را آغاز و او را ،که زندگیش با رفتنش خاتمه نیافته ،درگیر خویش
کرده است.
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«آیندگان و روندگان» («خاطرات دکتر داریوش همایون /به کوشش حسین دهباشی ،کتابِ سوم از
مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر ،چاپ اول ،زمستان  ،1393نشر توسط سازمان
اسناد و کتابخانۀ ملی ایران») کتابیست که بدرستی ،به گفتۀ یکی از دست درکارانش ـ حبیباله
اسماعیلی ـ «باید از آن دفاع کرد »؛ به دلیل بسیار که هر یک در جای خود بحثی و سخنی
میطلبد .همچنین در سخنان و ابراز نظرهای حاشیهیی و جدالهای بیرون از این اثر نیز اشاراتِِ
درخور توجه و تأمل بسیار است که پرداخ تن به همۀ آنها در اینجا موجب طول کالم میشود .اما از
آنجا که چشمپوشی از ذکر آنچه میآموزد و آموختنیست جایز نیست ،لجرم باید به این نکات و
آن سخنان و نظرها بازگشت .و ما نیز طبعاً قصد چشمپوشی نداشته ،هر چند نه در این نوشته ،اما
در فرصتهای دیگری ،به مناسبت  ،به آنها بازخواهیم گشت .اما در این نوشته که به مناسبت
یادبود داریوش همایون و هشتادوهفتمین زادروزش تقدیم و به نشانۀ تقدیر از همت دست درکاران
انتشار کتاب «آیندگان و روندگان» خاصه با سپاس از حسین دهباشی است ،به یک موضوع کانونی
که بر بستر آن ،این مجموعه ساختار خود را یافته ،و چند نکتۀ حاشیهای اشاره خواهیم کرد.
پس از انتشار کتاب «آیندگان و روندگان» همراه با سه مجموعۀ دیگر ،که بنا بر تعریف
دستدرکاران ،میبایست در خدمت روشنگری تاریخی سالهای حکومت محمدرضاشاه و علل
سقوط آن ،رخدادهای پیش از انقالب اسالمی و دلی ل پیروزی آن انقالب قرار گیرد و به عنوان
اسناد تاریخی ،به گفتۀ ناشر آن ،به «گنجینۀ بینظیر و دست اولی از تجارب و کامیابیها و
ناکامیهای حکومت داری در ایران» افزوده گردد ،حسین دهباشی ،به عنوان صاحب ایده و از
مج ریان آن ،زیر فشارهای سنگین قرار گرفت و از سوی نیروها و ارگانهایی ،با اتهامات بسیاری
مواجه گردید؛ اتهام و فشار از سوی نیروهایی که آشکارا در اجرای ایده و انتشار مجموعه گفتگوها
با سرانی از رژیم گذشته ،خاصه در انتشار مجموعه گفتگوها با داریوش همایون ،خود را بازنده
ارزیابی و احساس تلخکامی کردند .ظاهراً فشار چنان سنگین بود که نه تنها جلوی انتشار چاپ دوم
کتاب «آیندگان و روندگان» که در همان روزهای نخست نایاب شده بود ،گرفته شد ،بلکه مقامات
و مسئولین نشر اثر نیز زیر این فشار ،به اجبار یا به غبن ،دست به عقبنشینی زدند؛ از جمله ناشر،
یعنی سازمان اسناد و کتابخانۀ م لی ایران و بخش تاریخ شفاهی آن .ناشر که در پیشگفتار خود ـ
البته قاعدتاً پس از در دست داشتن نسخۀ کامل پیش از چاپ و بالطبع با داشتن فرصت کافی برای
مطالعه و ارزیابی دقیق کتاب و بعد نگارش پیشگفتارِ خویش ـ حسین دهباشی را «پژوهشگری
جوان و پردغدغه» خوانده و در توص یف و تعریفی شورانگیز از وی و سهمش در «طی راه دشوار
نشستن به گفتگو با شخصیتهای مؤثر و تصمیمساز حکومت گذشته از نزدیک» در نخستین
صفحات کتاب آورده بود:
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«نقش متعهدانه و شجاعانۀ حسین دهباشی درخور توجه و تقدیر است .او در مقام پژوهشگری
تحصیلکرده ،جوان و صبور ،و جوه نفع و نیاز جامعۀ ایرانی را بر عافیت جویی و کنارهگزینی ترجیح
داد و برای پیشبرد این پروژۀ دشوار و پرخطر از زندگی آرام خود گذشته و داوریهای شتابزده از هر
سو را به جان خرید تا نشان دهد که ظرف تاریخ و فهم نقد تاریخی را باید بزرگتر از
مصلحتاندیشیهای روزمره دانست».....
اما ،پس از شروع فشارها ،نتیجۀ کار و اثر همین فردِ «متعهد ،شجاع ،تحصیلکرده و پژوهشگر»
که قادر بوده است «نشان دهد که ظرف تاریخ و فهم و نقد تاریخ را باید بزرگتر از مصلحتاندیشی
روزمره دانست» به یک باره در میزدگردی ،که به گفتۀ «ایبنا» ـ برگزارکنندۀ میزگرد ـ «در پی آن
بود تا با حضور دست اندرکاران کتاب «آیندگان و روندگان» (خاطرات داریوش همایون) فضایی
برای نقادی کارشناسانه فراهم کند» ،از زبان «مرتضی رسولیپور(مدیر تاریخ شفاهی موسسه
مطالعات تاریخ معاصر)» چنین ارزیابی میشود:
«تأثیر ذوقزدگی از موافقت داریوش همایون با انجام گفتوگو و کمتجربگی گروه مصاحبه کننده
موجب شده نقصها و کاستیهای جدی در گفتوگو با وی دیده شود ...کاری که در این اثر انجام
گرفته به جز مواردی نادر ،تاریخشفاهی به شمار نمیآید .در مواردی به حوزه تاریخشفاهی نزدیک
شده اما بیشتر مط الب و موضوعات مطرح شده در آن در قالب یک اثر تاریخ شفاهی نیست...شواهد
زیادی در این کتاب دیده میشود که اصال در موضوع مورد نظر آقای همایون ،مصاحبهکننده
چالشی نکرده و با توجه به توضیحاتی که عرض کردم به باور بنده انگار گفتوگو انجام نشده
است...این قبیل اشکال ت در کتاب کم نیست و احتمال از نوعی شیفتگی نسبت به سوژه [داریوش
همایون] ناشی میشود)1(».
البته اگر برگزارکنندگان میزگرد و یا خودِ آقای رسولیپور که با عنوان «مدیر تاریخ شفاهی مؤسسه
مطالعات »...در آن میزگرد حضو ر داشت ،نسبت و مسئولیت خود را نیز در نشر کتاب و نوشتن یا از
نظرگذراندن «کارشناسانۀ» آن پیشگفتار و همچنین مقام خویش را در بخش تاریخ شفاهی اسناد و
کتابخانۀ ملی جمهوری اسالمی و رابطۀ این مؤسسات ،با هم ،را نیز روشن میکردند ،آنگاه شاید
میشد مسیر فشارها را بهتر و واضحتر دید .میشد دید که چگونه «مصلحت روزمرۀ» حفظ پست و
مقام ،زمینۀ تزلزل و عقبنشینی و نااستواری را فراهم کرده و چگونه «نشان دادن بزرگی ظرف
تاریخ» ،در عمل ،موجب دلآزردگی نهادها و ارگانها وهراس برخی نیروها در حکومت اسالمی
گردیده است .با وجود این ،و به رغم سخنان «کارشناسانۀ» مرتضی رسولیپور و سعی وی در
پایین آوردن قدرِ «تاریخی» کتاب «آیندگان و روندگان» ،اما مردم ما به تجربه دریافتهاند که اقرار

فرصتی برای قدردانی

173

به زور فشار یا تغییر موضع به «مصلحت» یا به زور فرمان فاقد اعتبار است؛ هرچند که فشار و زور
و عقبنشینی ناشی از آن پوشیده در فضلفروشیهای «علمی»« ،تاریخی» و «نظری» باشد.
و اما حسین دهباشی که مانند هر خالقی اثر خود را گرامی داشته و در مقام دفاع از عمل و انگیزۀ
خویش در مصاحبههای مختلف بر محک و معیارهایی انگشت میگذارد که تا کنون در فرهنگ
سیاسی ایرانیان کمتر سابقه و در فرهنگ جمهوری اسالمی نایاب بوده است ،اما در برابر فشارها،
در آن میزگرد ـ و به تکرار در مصاحبۀ «فرهنگ امروز»( )2ـ خاضعانه به انتقاد از خود و ایرادگیری
از کم و کاستی های «تخصصی»« ،تاریخی» و «نظری» خویش پرداخته و خود را «کمتجربه» و
«صاحب دانش کمتر نظری» میخواند .به این صورت ،برخالف آقای رسولیپور که به محض بال
رفتن نیزۀ فشار ،همۀ تالش های «نظری» و «کارشناسانه» را بکار گرفته تا کار انجام شده را فاقد
منزلت سازد و بدین ترتیب حلقوم مؤسسۀ زیر سلطۀ خود و ناشر را از زیر فشار «نیزهداران»
حکومت اسالمی برهاند ،دهباشی اما ضمن دفاع از مجموعۀ بدست آمده و تکیه بر اهمیت
گفتگوهای انجام شده ،مسئولیت همۀ کاستیها را به عهده میگیرد ،که این منشِ وی در جای
خود درخور تمجید و تشویق است.
صرف نظر از این که ایرادها و انتقادهای حسین دهباشی به خود و به نتایج بدست آمده از گفتگو با
داریوش همایون تا چه میزان روا یا نارواست ،اما او نیز ،در توجیهی در برابر فشارها ،به برخی
احتمالت و فرضها دست می اندازد که تذکری در رفع ابهام از آنها ،تا جایی که به داریوش
همایون ربط پیدا میکنند ،لزم است .دهباشی در بخشی از سخنان خود میگوید:
«نکاتی که جناب رسولیپور برشمرد ،نکات فنی و بسیار دقیقی است ،و تا جایی که بنده به ذهن
سپردم تمام اشکالتی که فرمودند ،بر این کتاب وارد است و هیچ دلیلی برای این اشکالت وجود
ندارد .مگر به دلیل چند علتی که در تهیه و تدوین کتاب رخ داد .شاید بخشی از نارساییهای کتاب
ب ه این دلیل است که مصاحبه با داریوش همایون نخستین یا دومین گفتوگوی ما در پروژه
تاریخشفاهی عصر پهلوی دوم بود و تأثیر ذوقزدگی موافقت همایون با انجام گفتوگو بود و
همانطور که آقای رسولی پور اشاره کرد تا آن موقع کسی موفق نشده بود با وی گفتوگویی انجام
دهد .در ذهن ما در طراحی پرسشها دغدغههایی بود از جمله اینکه اگر رویکرد پرسشهای ما به
صورت انتقادی پیش برود عکسالعمل وی چه خواهد بود؟ آیا گفتوگو ادامه پیدا خواهد کرد؟ با
همه این پیشفرضها یکی از مسائل مهم این بود که جلسهها را چگونه میتوانیم مدیریت کنیم؟
کمتجربگی گروه و به ویژه شخص بنده در کارهایی با رویکرد تاریخشفاهی (اگر بخواهیم با آثار
مشابه مقایسه کنیم) سبب شد نقصها و کاستیهایی که به آنها اشاره شد ،خودش را در آثار منتشر
شده ما ،کامال نشان دهد)3(».
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دهباشی در اینجا ،و در برابر مأمور اجرای فشار «کارشناسانه» یعنی آقای رسولیپور «تاریخدان» و
صاحب «دو دهه تجربۀ تاریخ شفاهی» در نهایت فروتنی ،خود را ذوقزده ،صاحب دانش نظری
کمتر ،بیتجربه جلوه می دهد .اما او به خود بسنده نکرده و از محدودۀ ارزیابی خویش فراتر میرود
و در مورد پرسششوندگان از این فرض حرکت میکند که چالش« ،با رویکرد انتقادی پرسشها»،
ممکن بود موجب رنجش و به هم خوردن کار شود ،لذا بر پایۀ این «پیشفرض» ذهنی ،از آن
رویکرد چالشی از جمله در مقابل داریوش همایون صرفنظر کرده است!
طبعاً حق قضاوت کسی در مورد خودش را نمیتوان از وی ستاند .در اینجا این حق آقای
دهباشیست که به هر دلیلی ،تحت هر شرایطی یا به هر انگیزهای ،راست یا ناراست ،به خود ایراد
گیرند ،اما در قضاوت نسبت به دیگران ،نیازموده خطا و ناپسند ،است.
ما شخصاً با تجربه نزدیک به سه دهه ای که با داریوش همایون و در مورد خاص وی داریم،
قضاوت فوق را از دهباشی در مورد داریوش همایون نمیپذیریم .و در ثبت دلیل ادعای خود
خوانندگان را به مجموعه مصاحبههای دیگران با وی که تحت عنوان «یک زندگانی و پرسشهای
بیشمار» گرد آوری و به تازگی و به مناسبت هشتادوهفتمین سالگرد زادروزِ وی ،توسط نشر «بنیاد
داریوش همایون ـ برای مطالعات مشروطهخواهی» انتشار یافته است )4(،ارجاع میدهیم و به عنوان
توضیح ،به استناد همین کتاب ،می افزاییم که :طی نزدیک به سه دهه ،موارد متعددی از مصاحبهها
و طرح پرسشهای چالش گرانه و انتقادی از سوی افراد و نمایندگان گرایش مارکسیستی و
انقالبیون سابق و مخالفان سرسختِ وی ،از جمله در موضوعات سخت مورد عالقۀ حکومت
اسالمی ،صورت گرفته و در این کتاب گردآوری شدهاند .تعداد قابل توجهی از مصاحبهکنندگان در
این اثر نه از دوستداران یا موافقان و نه از یاران داریوش همایون و نه همگرایش سیاسی وی
بودهاند و بر سر بس یاری موضوعات حتا در برابر و در جبهۀ مخالف او قرار داشته و بر مواضعِ وی
سخت تاخته اند .از آن میان ،با توجه به مواضع سرسختانه ،استوار و آشکار داریوش همایون و قابل
فهم برای همگان ،در مورد اصل دفاع از تمامیت ارضی و یکپارچگی ملت ایران و مخالفتش با ایدۀ
فدرالیستی کردن ایران ،حضور قومگرایان و طرفداران تجزیه ایران و مدافعان سرسخت فدرالیسم
در میان داوطلبان مصاحبه با داریوش همایون درخور توجه است و به چالش کشیدن وی توسط
آنان در این مصاحبهها قابل اغماض نیست و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
تنها توجه به بارها چالشِ موضعِ اظهرمن الشمس داریوش همایون ،در مخالفت با حملۀ نظامی به
ایران و اعالم آمادگی در ایستادن کنار حکومت اسالمی ،در صورت وقوع این حمله ،با تشریح
دلیل نظری ،انسانی و از دیدِ سیاستگری در فکر میهن و ملت خویش ،در مصاحبههای گوناگون،
باید از نگرانی آقای دهباشی میکاست و ایشان را در پرسش از داریوش همایون و اخذ «رویکرد
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انتقادی» نسبت به موضوعات مورد عالقۀ انقالبیون اسالمی و طرفداران حکومت اسالمی ،مثالً در
بارۀ رخدادهایی نظیر نامۀ رشیدی مطلق به مثابه «فتیلۀ انقالب» ،کودتای  28مرداد ،عضویت
همایون در سومکا ،یا در مورد خیالهایش در بارۀ حزب رستاخیز ،و یا رفتن تا هر جا بر سر هر
موضوع دیگری که مدعیان «تاریخنگاری شفاهی» در حکومت اسالمی را راضی میکرد ،دلیرتر و
بیمحاباتر مینمود .این بیمحابایی را می شد از دیگران آموخت و به انصاف دید و قضاوت کرد که
هیچ جا داریوش همایون نه م یدان بحث را بسته ،نه از بیان نظرات خود کوتاهی کرده یا به
مالحظه افتاده و نه هرگز شیوۀ جرزنی و به همریختن اصل کار را پیشه کرده است.
نه! چنین «پیشفرضی» در مورد همایون نمیتوانسته درست باشد .عالوه بر این از متن اصلی
کتاب «آیندگان و روندگان» نیز آشکار است که آقای دهباشی یا همکاران دیگرشان برای طرح
پرسش های خود« ،با رویکرد انتقادی» ،به اندازۀ کافی با سابقۀ همایون در انجام مصاحبههای
بیشمار با وی آشنایی داشتهاند و به ما حق میدهند که پیشفرض ایشان را در «کمظرفیتی»
احتمالی داریوش همایون نپذیریم .به نظر ما داریوش همایون قدر و مقام آن را داشت که آزمودنش
با یک چالش و جدال جانانه و بیهیچ محابا و مالحظهای بیارزد.
حسین دهباشی در مورد دست ندادن فرصت دیگری برای گفتگو با داریوش همایون افسوس
خویش را به زبان آورده است ،و ما نیز در این افسوس با دهباشی همدلیم؛ از اینرو که ایشان
فرصت این آزمودن را نیافتند و یا از آن به دلیل نگرانیهای بیجهت و بیمورد ،حداقل در مقابل
داریوش همایون ،صرف نظر کردند .و حال اما ،بیآزمودن ،قضاوت فرضی امروز ایشان در باره
همایون ،که دیگر در میان ما نیست ،شرط انصاف نیست ،و به آقای دهباشی با این همه احساس
«تعهد» به راستگویی ،نمیبرازد.
و اما ،به رغم طول کالم در بارۀ نکتههای درسآموز فوق در مورد کتاب «آیندگان و روندگان»،
سخن بر زمینۀ برخی حاشیه ها بود .اصل و اهمیت کتاب در جاهای دیگریست که این حاشیهها
هیچ از اهمیت آن نمیکاهند و باید بدانها پر داخت .در بخش بعدی این نوشته امید است که از
عهدۀ این پرداختن برآییم.
 5مهر 1394
ــــــــــــــــــــــــ
1 - http://bonyadhomayoun.com/?p=14093
2 - http://bonyadhomayoun.com/?p=14026
3 - http://bonyadhomayoun.com/?p=14093
4 - http://bonyadhomayoun.com/?p=14286
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«آیندگان و روندگان»
خیزشی علیه تاریخنگاری دروغ
بخش پایانی
پیش از این گفتیم؛ جنجالها و جدالها و سخنان برخاسته از انتشار مجموعه گفتگوها با سران
رژیم محمدرضاشاه ،بیش از آن که از قدرِ اقدام حسین دهباشی و مجموعه گفتگوها با داریوش
همایون بکاه د بر اهمیت آن افزوده است یا اهمیت آن را آشکارتر کرده است .نخستین و
بدیهی ترین وجه اهمیت و امتیاز این مجموعۀ چهارگانه ،به ویژه «آیندگان و روندگان» که ،با توجه
به استقبال خوانندگان و همچنین انداختنِ موج بحث و التهاب در میان برخی نهادها و ارگانهای
حکومتگران اسالمی ،به قول معروف ،بردِ بیشتری داشته است ،در تمایز اصلی این مجموعهها با
آنچه پیش از این در بارۀ رجال و صاحب منصبان رژیم سابق انتشار یافته ،نهفته است .پیش از این،
توسطِ مؤسسات «علمی» و «تاریخنگاری» رسمی حکومت اسالمی ،در بارۀ رژیم سابق و در مورد
برخی از چهرههای آن و سوابق شان ،از روی اسناد و گزارشات برجای مانده از سازمان امنیت
پیشین و به یاری بریدههایی از خاطرهنگاریها ،کتاب هایی نوشته و منتشر شده بود .چنان که تا
کنون چند کتاب از روی اسناد ساواک و بعضاً از روی دفتر خاطرات به تاراج رفتۀ داریوش همایون
نوشته و انتشار داده شده است .اما این بار سخن از زبان خود آنهاست.
این که هر یک از این دو؛ گزارشات یک دستگاه پلیسی ـ امنیتی ،یا گفتهها و نظرگاههای خودِ
فرد ،از جهت اعتبار در تاریخنگاری چه جایی دارند ،طبعاً بسته به نظر تخصصی و ارزیابی
تاریخنگاران دارد .و بی تردید این درست است که در روشنگری و پرتوافکنی بر رخدادها و مناسبات
گذشته باید پای بیتخصص را از کفش تاریخنگاری بیرون کشید .اما بدتر از «ورود بیتخصص به
عرصۀ تاریخ» کوتهبینیهای مصلحتی ،آن هم بدترین نوع یعنی مصلحتِ حفظ خود و توجیه
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قدرت است .جناحهای به خشمآمدۀ حکومت اسالمی طبعاً در گزینش فرهنگی خود تاریخنگاری
امنیتی ،از روی گفتههای همکاران امنیتی در رژیم سابق ،را ترجیح میدهند .چنانکه ،به عنوان
نمونه ،از نظر روزنامۀ جمهوری اسالمی« ،ظهور و سقوط خاندان پهلوی نوشته ارتشبد سابق
حسین فردوست [ ]...نوعی تاریخ شفاهی محسوب» میگردد ،اما سخنان داریوش همایون نه!
«وزیر خاکستری» یا «همایون به روایت ساواک» از نظر اسالمگرایان ایران تاریخنگاریست ،اما
پرسش مستقیم از داریوش همایون و پرتوافکنیهای وی بر معنای آنچه در گذشته به عنوان
«سقوط از درون» رخ داده و دریافت عبرتآمیز و هوشیارکنندهای که بدست میدهد ،از نظر
خشمآگین همآنان «نقل روایت بی کم و کاست؛ یعنی یک سخنرانی آزاد و بدون سانسور از تریبون
نظام اسالمی برای دشمنان آن» به حساب میآید!()1
تاریخنگاری به کنار ،اما هر شعور متوسطی قادر به قضاوت در بارۀ امتیاز و برتریهای منشِ
فرهنگی و اقدام حسین دهباشی و مشوقانش در قیاس با شیوههای "تاریخنگاران" فرمایشی
حکومت اسالمی هست.
و اما در بارۀ تعارض و تفاوت مهم دیگری میان این دو نگرش و دو فرهنگ ،و امتیاز کار دهباشی،
شایسته است به سخنان خودِ وی در آن میز گرد مراجعه کنیم:
«به نظرم ما در طول سالهای پس از پیروزی انقالب درباره انقالب و حکومت پهلوی دوم آنچه
به عنوان تاریخ منتشر کردیم به دو دسته کلی تاریخنگاری نفرت و تاریخنگاری فروپاشی تقسیم
میشود و بیشتر آثار منتشرشده در دسته نخست میگنجد ،چه آن دسته کتابهایی که در ایران
چا پ شده و چه آثاری که در خارج از ایران منتشر شده است .همچنین چه کتابهایی که از سوی
انقالبیون چاپ شده و چه آن آثاری که از سوی کسانی که دل در گرو حکومت پهلوی داشتند،
انتشار یافته است .هر چند دسته یا گروه طرف مقابل را به عنوان شر مطلق دیدند و خیری در
طرف مقابل جستوجو نکردند .اگر از طرف انقالبیون بوده ،هر آنچه به حکومت پهلوی مربوط
بوده در آن جز نشانههایی از فساد ،بزدلی ،خیانت به وطن و ناکارآمدی جستوجو شده و اگر از
منظر وابستگان و کارگزاران حکومت پهلوی بوده که در بین انقالبیون صفتهای مشابه یا
برعکس آن دیده ش ده است .شاید به همین سبب است که آثاری از جنس این گونه کتابها تا این
اندازه از دو طرف مورد انتقاد واقع شده است به دلیل اینکه از جنس تاریخنگاری نفرت نیست)2(».
البته دهباشی در بارۀ «تاریخنگاری نفرت» به مواردی ،محدود به دورۀ پس از انقالب اسالمی و
توسط جبهههای سیاسی رودررو ،اشاره میکند .صرف نظر از این که گذاشتن نام تاریخ و
تاریخنگاری بر چنین نمونه هایی که عموماً و ماهیتاً و به لحاظ مضمونی به منظور اثبات خود و نفی
دیگری و لجرم گزینشی و با نگرشی سیاستزده صورت گرفتهاند ،میتواند درست باشد یا نه ،اما
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اگر مجاز باشیم ،از هر نگاه به گذشتهای به نام تاریخنگاری یادکنیم ،باید بیافزاییم؛ «تاریخنگاری
ل برخی
نفرتِ» مورد توجه و انتقاد دهباشی در ایرانِ ما سابقهای درازتر از عمر ایشان و احتما ً
همکاران و یارانشان و عمر حکومت اسالمی دارد و از مهمترین آسیبهای آن فقدان دریافت
صحیح و جامع از وضعیت و موقعیت جامعه ،کشور و ملت و تحولت آن و لجرم «عملِ
نیاندیشیده» بوده است که اگر خوب بنگریم ،در آن مصداق همان مَثَل آورده ،توسطِ داریوش
همایون ،در کتاب «آیندگان و روندگان» ،را میبینیم؛ در چاه افتادن جماعتی و کندن ته آن!
دهبا شی ،در ادامۀ سخنان خود اما در بارۀ نوع دوم تاریخنگاری یعنی «تاریخنگاری فروپاشی»
توضیحی نمیدهد ،که شاید نیازی هم نمی بیند .زیرا ،تا جایی که مربوط به رژیم محمدرضاشاه
میشود ،دللت اصلی و برداشت کلی ،از پروژه گفتگو با کارگزاران و برخی سرآمدان در رژیم
گذشته و از سخنان آنان ،جز همان شواهد «فروپاشی» نیست که به نظر ما عبارت بکارگرفته شده
توسط حبیباله اسماعیلی یعنی «سقوط از درون» مناسبتتر مینماید.
از ظاهر گفته های افراد مختلف و دست درکار کتاب «آیندگان و روندگان» از جمله حبیباله
اسماعیلی (سردبیر فصلنامه نقد و نویسندۀ پاورقیها و مدیریت گویاسازی کتاب «آیندگان و
روندگان» و حاضر در همان میزگرد) ،پیداست که انتظار میرفت و میبایست حاصل این گفتگوها
در خدمت اثبات هر چه محکمتر و استوارتر «روایت سقوط پهلوی و دلیل پیروزی انقالب»
قرارگیرد .اسماعیلی در این باره میگوید:
« ...باید گفت دوستانی که مجموعه پروژه تاریخشفاهی پهلوی دوم را انجام دادند ،یک مفروض
بنیادینی با عنوان روایت سقوط از درون داشتند که معنی آن این است که ما تا کنون روایت سقوط
پهلوی را با تئوریهای داخلی و خا رجی کنار هم گذاشتیم یا به شواهد موجود ،اسناد و گزارشهای
انقالبیون ،اسناد به جا مانده از رژیم پهلوی تکیه و بر اساس آنها دلیل پیروزی انقالب را تشریح
کردیم .پس از این که همه این کارها انجام شد سراغ بازیگرانی رفتیم که در آن طرف میدان قرار
دارند و به اسنادی که ما در اختیار داریم ،دسترسی ندارند با این وجود میخواهیم این بار از زبان
آنها بشنویم که چرا رژیم پهلوی سقوط کرد؟ با این تفاصیل حاصل این مفروض بنیادین آثاری
مانند «آیندگان و روندگان» است که امروز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است...کتاب داریوش
همایون از این حیث ارزش دارد که بخشی از ماجرای سقوط پهلوی از زبان یکی از مهرههای آن
روایت میشود)3(».
در اینجا ،صرف نظر از تکیه بر موضوع کانونی «سقوط درونی و فروپاشی» که زمینۀ انهدام و
امکان سرنگونی نظام پادشاهی در ایران را فراهم کرد ،و همچنین صرف نظر از این که بررسی و
تأمل هر چه بیشتر و دقیقتر بر علل این سقوط و روشنتر شدن «درونی» بودن آنها ،که از قضا
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داریوش همایون در این روشنگری پیشگام و نزدیک به سه دهه در راه آن کوشیده بود ،و صرف
نظر از این که قرار گرفتن این فروپاشی و سقوط درونی به عنوان «اساس تشریح دلیل پیروزی
انقالب» ،رنگ و لعاب ظفرمندی انقالبیون اسالمی ،که تا کنون سعی شده بود بدان جلوهای ویژه
و «معجزهآسا» داده شود ،را از تابش میاندازد ،اما مهمتر از همۀ اینها ،توجه به اصل هشدار
دهندۀ «درونی بودن سقوط» در گفتههای داریوش همایون است که به نظر میرسد فرایافتی
تعیینکننده و نگرش تازهایست که ناگزیر در پرتو آن همۀ نگاهها را به خودِ ما ،و به درون پدیدهها،
بازمیگرداند .یکی از مهمترین رازها و شگفتیهای تاریخنگاری واقعی دوران ما ،امروز ،دورانی که
تازه میرود آغاز شود ،همین نکتۀ اساسی ست که« :آنچه برماست از ماست» و این امر تنها شامل
رژیم و دستگاه و دربار پهلوی نشده و نمیشود .در کشور ما رژیمها آمده و رفتهاند اما عنصر
سرسخت و پایدار فساد و سقوط از درون مانده و در ماندگاری خود ما را ،هر بار به درجهای
عمیقتر ،به تباهی کشانده است.
اگر «ماجرایی» که اسماعیلی از آن نام میبرد ،میتوانست به «روایت سقوط پهلوی» ،و تنها
سقوط یک رژیم و یک نظام محدود بماند ،اگر میشد جلوی کارکرد طبیعی عقل آدمی را گرفت و
او را از ادامۀ تعمق و نتیجه گیری بازداشت و اگر مفهوم «شکست تاریخی» و معنای «تاریخی
شکست» در افق فکری بسیاری ایرانیان پدیدار نشده بود و اگر افقهای دید تاریخی از وضعیت و
موق عیت کنونی به «تداوم این شکست» ،گسترش و ژرفایی نیافته بود ،شاید آسودهتر میشد از
نتیجۀ کار دهباشی و سهلگیرانهتر از سخنان داریوش همایون گذشت .اما فرو رفتن در ژرفای
تاریخ از منظر «درونی بودن سقوط» و لجرم «تداوم شکست» ،نتایج بسیار شگفتآوری ببار آورده
و میآورد و جایی برای آرامش روانهایی که به درجاتی متوجۀ این شکست و تداوم آن شدهاند،
نگذاشته و نمیگذارد.
هرچند از میان دست درکاران پروژۀ «گفتگوها »...کسی به صراحت به حضور چنین منظرگاههای
نو و زمینههای ذهنی تازه و نتیجهگیری از پیامدهای حاصله اقرار نمیکند و پرسشگر یا
پرسشگران از بازکردن دریچه ای بر طرح مستقیم و شرح روشن آنها خودداری ورزیدهاند ،اما سایۀ
سنگین حضور آنها را می توان ،در سراسر «کتاب آیندگان و روندگان» ،در جای جای پاسخها و
گفتههای همایون و در سخنان پس از انتشار آن کتاب دید؛ هر چند به زبان آورده نمیشوند اما
وجودشان ،به زبان حبیب اله اسماعیلی« ،مفروض» است .از قضا همین وجود و حضور سنگین است
که عده ای از «فرزندان و عالقمندان انقالب اسالمی» را به تردید ،نسبت به وضعیت کنونی و
نسبتِ آن با انقالب ،آرمانها و نتایجش ،به پرسش و به حرکت و رویکرد تاریخی و رفتن به
سرمنشأها انداخته و به اصطالح دهباشی «در معرض تاریخ قرار داده» و گروهی دیگر را به خشم
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آورده است .برای توضیح روشن تر ،و به عنوان نمونه ،بهتر است ،از زبان خود دهباشی بشنویم .وی
در برابر این پرسش که« :با چه زمینهها و بر اساس کدام ضرورت وارد حوزه تاریخ شفاهی شده
است؟» میگوید:
«زمانیکه جنگ تحمیلی آغاز شد 9 ،سال داشتم و به طور تصادفی وارد گروه مستندسازی روایت
فتح شدم؛ گروهی که جنگ را از نمای نزدیک روایت میکرد و من با پشت سرگذراندن رویدادهای
کشور ،به طور دائم برخی روایتها را با هم مقایسه و به برخی از آنها شک میکردم .در کنار
تردیدها ،کنجکاوی به منظور دستیابی به روایت صحیح سبب به وجود آمدن پرسشهایی در من
میشد .بنابراین زمانی که به موضوع تاریخ عالقهمند شدم ،کارهایی انجام دادم که برخی نام آنها
را تاریخ شفاهی گذاشتند ،هرچند به تدریج متوجه شدم کارهایی که انجام دادم از جنس تاریخ
شفاهی نبود هم چنان که اکنون نیز بسیاری از کارهایی که در کشور انجام میشود را نمیتوان
تاریخ شفاهی قلمداد کرد .به هر حال این گونه بود که مانند بسیاری از همنسالن خود در معرض
تاریخ قرار گرفتم و مجموعه کنجکاویهایم به پروژه تاریخ شفاهی انجامید و این پروژه بخش
عمدهای از زندگیام را دربرگرفت)4(».
صرف نظر از این که کار دهباشی در قلمرو تاریخنگاری یا «تاریخ شفاهی» قرارمیگیرد یا نه ،یا
این که تاریخنگاری چیست و چه الزاماتی دارد و این که به قول آقای روغنی ـ تاریخپژوهِ دست
درکار تنظ یم کتاب «آیندگان و روندگان» و حاضر در آن میزگرد ـ «ما باید این فکر غلط را از ذهن
خود بدر کنیم که؛ عرصه تاریخ محل ورود همه آدمهاست» ،به رغم این و با همۀ قید و بندها و
الزامات ،نمیتوان نادیده گرفت که؛ از پایگاه «دغدغههای» امروز و برآمده از روانهای به خلجان
آمده از تردید در درستی «روایت ها» ،حتا در میانِ کسانی یا جوانی برخاسته از درون «هواداران
انقالب و نظام اسالمی» ،درآمدن از درِ «مصاف» ناگزیر شده است؛ آنهم «مصاف» نه با
پاسخگری ،به تعبیر خشمآلود روزنامۀ جمهوری اسالمی از«رجال کهنهکار و پیچیده« یا به زبان
آشفته و ناخرسند مرتضی رسولیپور ،کسی که« :نظریهپردازی و نتیجهگیری از نتایج» کرده ،بلکه
مصاف با تاریخنگاری دروغ.
پرتوی که در پی اقدام دهباشی ،این «جوانِ» نوعی ،و به یاری سخنان داریوش همایون بر امور
گذشته افکنده شده است ،در روشنگری تاریخی البته نتایج بسیار شگفتانگیزی به بار آورده و
نشان داده که حقیقتاً «ظرف تاریخ و فهم نقد تاریخی بزرگتر از مصلحتاندیشیهای روزمره»
است و ظرف تاریخ را به راحتی نمیتوان با تفسیر به میل و دروغ و پردهپوشیها و یک
سویهنگریها تنگ کرد و لجرم زمینۀ «تاریخنگاری فروپاشی» بعدی را فراهم آورد .البته اگر
«بَعدی» ،برای ما ایرانیان ،به منزلۀ فرصت دیگری برای تاریخنگاری ،باقی بماند!
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سخنان داریوش همایون و پاسخهایش به پرسشگر در کتاب «آیندگان و روندگان» و همچنین در
صدها مصاحبۀ انجام شدۀ دیگر ،روشن ،بیمالحظه ،صریح و بیتکلف و سراسر از موضعِ
آگاهی های بدست آمده در عمل و تجربه است .آنچه در این گفتگوها به طبعِ آقایان خوش نیامده
این است که همایون به یاری آن آگاهیها و تجربههای عملی ،با توانمندی یک اهل نظر ،شایدها
و امکانها را در کنار واقعیتهای رخ دادۀ گذشته نمایانده و جای درست میبایستها و بایدها را
نیز نشان می دهد .و مهمتر از آن به خوانندۀ گشاده ذهن و آگاه به وضع امروز ،و نسل جوان
ایستاده در میانۀ بحران و «قرار گرفته در معرض تاریخ» ،به عینه ،نشان میدهد که «سقوط از
درونِ» رژیم گذشته را ه یچ به منزلۀ فراز یا سرفرازی رژیم کنونی و انقالبیون اسالمی و سرآمدان
فکری و فرهنگی نسل دست در کارِ آن انقالب نباید و نمیتوان گرفت .وی این را مینمایاند که
ساقط شدن رژیمی «فاسد و فروپاشیده از درون» بدست مبارزان و انقالبیون ،به منزلۀ سالمت
نفس و سالمت فلسفه و افکار ،و بهینه بودن آرمانهای آن مبارزان و انقالبیون نبوده است و این
اصل را آشکار می کند که بستن چشم بر فساد و فروپاشیدگی ،سقوط را محتوم میکند و «سقوط از
درون» که با دروغ ،خودفریبی و یکسویه نگری آغاز میشود و به فساد و تباهی سراسری
میانجامد ،پدیدهایست که تنها دامنگیر رژیم گذشته نشده است ،نمونههای این سقوط در تاریخ و
در سراسر جهان بسیارند .و این که نشانههای سقوط را دیگر نمیتوان از چشمهای کنجکاو،
هوشیار و مستعدِ تردید و «پردغدغه» پنهان داشت؛ از چشم نسل جوان «پردغدغهای» که آموخته
است؛ غفلت از «درونی بودن سقوط» به چه گمراهیها ،به چه نتایج هولناک و به چه تباهیهایی
که نمیانجامد.
 9مهرماه /1394سپتامبر 2015
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«آیندگان» فرازی در زندگانی داریوش همایون
تاریخ روزنامه نگاری در ایران با «آیندگان» آغاز نشد و با از میان برداشتن «آیندگان» ،به قهر و
ارادۀ رهبر انقالب اسالمی ،نیز پایان نیافت .اما تقدیر تاریخ به گونهای گردید که هنوز پس از
نزدیک به چهاردهه از برچیدن این «روزنامۀ صبح» ایران ،سخن و روایت در بارۀ آن پایان نیافته و
هر ،بار به مناسبتی ،اوج تازهای میگیرد« .آیندگان» ،مانند بسیاری از کانونها و بلندگوهای
فرهنگی و فرهنگسازی پیش از انقالب ،که به تسخیر و مصادره حکومت اسالمی و بکار یا به
خدمت «فرهنگ سازی» آن در نیامدند ،از زمین ایران برچیده شد .اما خاطره و تأثیر آن به مثابۀ
یک تجربۀ پر قدر باقی ماند.
در بارۀ «آیندگان» ،و پیشتر و بیشتر از آن در بارۀ داریوش همایون بنیانگذار این روزنامه ،سخن
بسیار رفته است .داریوش همایون به آن دسته از ایرانیان اهل نظر ،سیاست و فرهنگ ایران تعلق
داشت که بخش مهمی از عمر را بیرون از میهن و در تبعید بسر بردند .در این سالها برخی از
آنان ،از جمله همایون ،را خاک سرد تبعید و سرزمینهای بیگانه سرای ابدی شده است .اما روح و
جان و شیرۀ کالمِ بیتوقف و پر مهرشان ،که همواره با ایران و در بارۀ ایران بود ،همچنان زنده و
محل بازنگری های تازه شده است .داریوش همایون سی سال در تبعید ،پرکار و پرتوان ،زیست .در
آغاز زندگی تبعیدی ،و البته از سالهایی پیش از آن ،یعنی در سالهایی که مقدمات انقالب
اسالمی چیده میشد ،هر چه در برابر وی بود ضدیت بود ،گاه تا حد دشمنی که ،در اینجا دیگر،
نیاز به یادآوری گستردگی دلگیر کننده آن دشمنی و موارد آن نیست .اما او بیپروا و بیاعتنا به این
فضای عمومی آلوده به کین ،به کار و تعهدی که به ایران ،به سیاست کشور و روزنامهنگاری
سیاسی آن دا شت ،ادامه داد .داریوش همایون تنها از مسیر کار و تالش بیوقفه و بر پایۀ نوشتهها
و گفتههایش ،و بیتردید به دلیل رفتار و منش استثناییاش ،بود که در مقام اعتبار و احترام به
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جایی رسید که حقش بود؛ به جایی که دیگر چشم دوست و مخالف دانا جز به احترام بر او گشوده
نمیشد.
داریوش همایون در نوشتهها و آثار روشنگرانهاش ،در این سیسالۀ تبعید ،موضوعات بسیاری را
طرح و مورد بحث و بازبینی قرار داد .از جمله او در این آثار بر دهههای پیش و پس از انقالب
اسالمی و بر بسیاری از رخدادها و روندها ،نهادها و مناسبات اجتماعی سیاسی و فرهنگی
دریچههای تازه ای گشود ،از جمله بر «آیندگان» .به عبارتی آشنایی دوباره با داریوش همایون و
دیدگاههایش دریچهای بود که برای بازشناسی تجربۀ «آیندگان» گشوده شد.
«بنیانگذاری آیندگان» ،به گفتۀ محمد قائد« :مهمترین تحول زندگی» داریوش همایون بود .و از
نظر و ی؛ این «آیندگان» بود «که او [همایون] را وارد تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران کرد» ،که
البته از نظر ما ،اگر چشمها به انصاف گشوده و همه جانبهنگر باشند ،و به کل زندگانی داریوش
همایون نظر بیافکنند« ،آیندگان» یکی از فرازهای مهم زندگی داریوش همایون و نتیجۀ منطقی
سیر آن زندگانی بود .در فرصتی دیگر به تفاوت ظریف ،اما نه چندان کم اهمیت ،میان این دو
دیدگاه و دو سنجش بازخواهیم گشت .اما تا پیش آمدن آن فرصت ،در بارۀ آنچه که تنها به جایگاه
«آیندگان» در زندگی داریوش همایون مربوط میشود ،لزم به یادآوریست که؛ داریوش همایون
پیش از تأسیس «آیندگان» به مقام روزنامه نگاری برجسته و مطرح ارتقاء یافته بود و در سی سالۀ
تبعید ،و بالطبع بدون «آیندگان» ،مقام و نام وی به عنوان روزنامهنگاری اهل سیاست و
سیاستورزی اهل نظر ،و در خدمت ایران ،تثبیت گردید.
بیتردید ،و به تأیید بسیاری ،او در هنگام تأسیس «آیندگان» به درجهای از توانایی ،تشخیص ،فکر
و تجربه رسیده بود که به رغم همۀ موانع و مشکالت آن روزگار «آیندگان» را آن گونه پایهگزاری
کند ،بسازد و نضج و رشد دهد که تصور و طرحی پخته از آن را در سر پرورانده و سالها در راه
تحقق آن سخت کوشیده بود .ف ضای فرهنگی پر متانت و جدی و پراعتبار و مسلط بر آن روزنامه،
بازهم به گفتۀ دیگران و به شهادت آرشیو و صفحات آن ،چنان بود که بسیاری از نویسندگان
صاحب نام آن روزگار و با گرایشهای گوناگون به رغبت و به مسالمت در آن روزنامه و در کنار
یکدیگر کار میکردند ،و استعدادهای جوان بدان جذب میشدند و به رغم محدودیتهای سیاسی
وفشارها از بیرون آزادی عمل خود را داشتند .آنها ،باز هم به شهادت دیگران ،در فضای
روزنامهنگاری «آیندگان» و در همکاری تنگاتنگ با روزنامهنگار ورزیدهای چون همایون رشد
کرده ،ورزیده شده و از او ـ به گفتۀ خودشان ـ بسیار آموختند.
پایه گذاری چنین نهاد و ساخته شدن چنین فضا و دوام دهسالۀ آن را دشوار بتوان از منش،
شخصیت و مدیریت و کارآزمودگی داریوش همایون جدا نمود .چنان که دوام و کارکردِ آن فضا،
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بدون او با فرهنگ انقالبی که جز «اعمال هژمونی» ،انحصارطلبی ایدئولوژیک و حذف مخالف،
نمی شناخت ،ممکن نبود و ممکن هم نشد .حقیقت آنست که پیش از برچیده شدن انقالبی بساط
«آیندگان» آن فضا و آن نظم مسالمت آمیز و احساس مسئولیت جدی نسبت به کار روزنامهنگاری
و تعهد به کل جامعه ،زیر تأثیر و فشار پر زور فرهنگ حزبی ـ سیاسی انحصارطلبانه آن دوره آسیب
دیده و با رخنۀ کامل آن بدرون «آیندگان» ،فروریخته و با روحیه و رفتار کل جامعۀ انقالبی و
اسالم زدۀ آن زمان ایران همرنگ شده بود.
به هر صورت ،و با هر نگاهی که به آن گذشته و آیندگان نگریسته شود ،واقعیت این است که تا
هنگامی که مخالفتها و تبلیغات زهرآگین علیه داریوش همایون هنوز پررنگ بود و فضای عمومی
انباشته از زهر آن ،کمتر کسی به «آیندگان» ،به عنوان نوآوری دیگری در تاریخ روزنامهنگاری
ایران ،به عنوان یک دستاورد دگرگونکننده و تجربۀ موفق دهساله میاندیشید .سالها تنها
خاطرهای که در حافظهها ،به ویژه در حافظۀ طرفداران «انقالب در انقالب» از «آیندگان» باقی
مانده و تکرار میشد ،تعلق به ماههای پایانی آن روزنامه داشت ،این که؛ با تشکیل شورای
سردبیری روزنامۀ آیندگان ،البته پس از راندن داریوش همایون ،بنیانگذار و مدیر مسئول آن
روزنامه ،و پس از شکست دادن «ضدانقالبیون» در آن مؤسسه و اخراج آخرین سردبیرش،
هوشنگ وزیری ،به جرم نوشتن مقاله ای علیه انقالب ـ «دستکش آهنین» ـ آن شورا نخستین
باروی مقاومت علیه انقالب اسالمی معرفی و آخرین برج دیدهبانی آزادی بشمار آمده و حرکتی که
براه انداخت؛ یعنی انتشار صفحات سفید به نشانۀ اعتراض ،فروش صدها هزاران نسخه از آن
صفحات و سپس فراخواندن حمایت مردم و براه انداختن تظاهرات خیابانی چندین هزار نفری ،اوج
آن مقاومت و آن آزادیخواهی به حساب می آمد .حال آن که در همان هنگامه ،مُهرهای تحریم و
فرمانهای ممنوعیت و محکومیت و دستور اعدامهای انقالبی که دمادم میرسید ،معترضی نیافت
و هیچ فراخوان مردمی برای اعتراض داده و گردنی افراشته نشد .و تا کنون نیز هیچ سند و خط و
نوشته ای دال بر اعتراض علیه مُهر ممنوعیت بر نام ،آثار و افکار داریوش همایون ،بنیانگزار
« آیندگان» یافت نشده است ،که البته ،از نظر افکار عمومی برانگیخته و از دید قریب به اتفاق
روشنفکران و روزنامهنگاران انقالبیِ آن زمان امری بدیهی بشمار میآمد و اعتراضی نیز
برنمیانگیخت.
در آن هنگامه و در آن فضای برانگیختگی انقالبی ،اگر ،در کنار بسیاران دیگری که به خشونت و
قهر انقالبی به «سرای باقی» فرستاده شدند ،فرمان قتل داریوش همایون ،به عنوان یک
«ضدانقالبی» دیگر ،نیز اجرا شده و صدای او برای همیشه ساکت و قلمش از کار افتاده بود ،و سی
سال تالش و روشنگری بعدی فرصت آمدن نمییافت ،شاید آنگاه بسیار آسان میشد« ،آیندگان»
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را از بنیانگذار آن و روح افکارش جدا و حاص ل آن تجربۀ دهساله را به نام دیگری و به نام همان
ماه های «آزادیخواهی» انقالبی مصادره نمود .صرف نظر از این تردید که آیا اساساً پروندۀ آن
روزنامه دوباره گشوده میشد؟
تقدیر اما چنان گشت که مضمون آن انقالب و معنای آن نوع آزادیخواهی روشنفکریش از پرده
برون افتاد .و دیری نپایید که اینبار تیغ سانسور به معنای حقیقی تیغ نزدیک شد و به نوبت بر
گلوها و گلوگاهها نشست و ریزش توهمهای انقالبی آغاز گشت .به تدریج با ریزش توهمها ،سیل
پرسشها از واقعیت و ماهیت آنچه رخ داده بود ،روان شد و بحث بر سر موضوعات و معماهایی
درگرفت که ژرفای آنها بسیار فراتر از انقالب اسالمی میرفت .رفته رفته اهمیت روشنگری
بی مالحظه ،در بارۀ آنچه زمینۀ آن انقالب را فراهم ساخته بود ،مهمتر از کوبیدن بالفاصله و
بیتأمل بر طبل مبارزه با رژیم استبدادی برخاسته از آن انقالب گردید و سلوک و افکار سرآمدان
«فرهنگساز» و روشنفکران انقالبی و کل فکر و فرهنگ عمومی را نشانه گرفت.
هرچند تلخ اما حقیقتی ست که تنها بر چنین بستری ،افکار و تبلیغات بدخیم زبانهای یاوهگو نادیده
و ناشنیده گرفته ،چشمها باز و گوشها آمادۀ شنیدن شد ،از جمله آمادۀ شنیدن سخنان داریوش
همایون .همراه با این دگرگونی دفتر نوشته ها و کتاب زندگانی و روزگار داریوش همایون گشوده و
چنان در برابر چشمان کنجکاو قرار گرفت که گویی از مسیر این زندگانی و از خالل این
نوشتههاست که فهم روزگار و حوادث پیش و پس از انقالب روشنتر و آسانتر و به حقیقت
نزدیکتر میشود .هر آشنایی با داریوش همایون و با دیدگاهها و اندیشهاش ،حتا به رغم مخالفت،
خط پررنگی از احترام باقی می گذاشت .به تدریج افکار عمومی با وی مهربانتر شد و بسیاری از
روشنفکران و روزنامهنگاران گذشته در تصورات پیشین و رفتار خویش با همایون تجدید نظر کردند
و آنها که سکوت کرده بودند ـ از جمله در بارۀ آیندگان ـ به تدریج قفلها از زبان برداشتند.
بحث و سخن در بارۀ «آیندگان» ،و بازبینی آن به عنوان تجربهای موفق و مثبت در روزنامهنگاری
صدوپنجاه سالۀ ایران ،تازه آغاز شده است .در حالی که جوانترها و کسانی که به نسل امروز
روزنامه نگاری ایران تعلق دارند ،بیشتر در سکوت ،تجربۀ آیندگان را بکار بسته و بسته به نیاز زمان
خود به تداوم و اصالح آن و فراتر بردن خویش مشغولند ،اما روزنامهنگاران نسل پیش ،خاصه
برخی همکاران سابق داریوش همایون و «آیندگان» ،که ،امروز دیگر ،این سابقۀ همکاری در آن
گذشته و با همایون را جای پایی معتبر و نقطۀ روشنی میبینند ،دامنۀ سخن در بارۀ «آیندگان» را
بدست گرفته اند .ما نیز به طبع این بحث و سخن را پی میگیریم؛ با عالقمندی و با علم به این
که؛ میدان سخن در بارۀ «آیندگان » و در بارۀ داریوش همایون خالی نیست .به هر سو که بنگری
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کنجکاوی ،پرسش و قیاس است که سریز میشود؛ قیاس میان گذشته و حال ،میان رفتارهای
پیشین و گفتارهای امروز…
آنها که از گذشته میآیند و مدعی داشتن سخنی در بارۀ این گذشتهاند ،در میان نسلهای تازهتر
مدعیان پرسشگر ،بسیار خواهند یافت .در چنین میدانی باید آمادۀ هر پرسشی بود .همچون داریوش
همایون که آمادۀ شنیدن هر پرسشی بود .از نظر وی که خود در سی سالۀ تبعید در کانون و در
برابر پرسشهای بی شمار از همه نوع بود ،این مهم نبود که پرسش از کجا ،از سوی چه کسی و به
کدام نیت و هدف میآید و از چه سطح یا ژرفایی برخوردار است؛ اتهام برانگیز است یا
«شیطنتآمیز» ،توجیهگرانه یا مقابلهجویانه ،از سر مماشات و دوستیست یا برخاسته از کینخواهی
و دشمنی .داریوش همایون ،در عمل ،نشان داد که؛ اهمیت پرسش بجای خود ،اما پاسخ نیز اگر
سنجیده ،از سر خرد و دانش و تعمق و از سر تجربهآموختگی باشد ،که شکیبایی و وسعتنگری را
با خود میآورد ،می تواند هر پرسشی را همراه خود به عمق کشاند و بدان معنایی تازه و شایسته
بخشد و نسبت آن را با واقعیت ها روشن نماید و حتا پرسشگری را بیآموزاند .بر پایۀ تجربه و سنتی
که داریوش همایون از خود بجای گذاشت؛ این پاسخ است که باید نشان دهد که تا چه اندازه
بی مماشات و آزاد از خوشامد دیگری و یا بدور از مالحظۀ حفظ خویش است و تا کجا به حقیقت،
که دیگر موضوع شخصی و فردی نیست ،نزدیک است و این که تا کجا میتوان حقیقت نهفته در
پاسخهای سنجیده را بسط داد و از آن نتایجی کلیتر و مهمتر ،و لجرم غیرشخصی ،گرفت تا به
مثابۀ عبرت و درس یا دستاورد ،به کار هر چه بیشتر انسانها آید.
داریوش همایون چه در نوشتهها و چه در پرسش و پاسخها سعی وثیقی داشت که هرگز در
محدودۀ بحثهای شخصی و فردی نماند .هیچ رفتار و گفتار و عمل فردی و شخصی نبود که
محل پرسش از او باشد و او خود را در برابر اجبار به پاسخ و موضعگیری ،وادار به برخوردی
شخصی و فردی نماید ،مگر در بیان نیکیها و نقطه قوتها .داریوش همایون ،در نگاه گسترده و
ل جز در بارۀ نتیجهگیریهای عام در حوزۀ
سراسریی که به جامعه ،فرهنگ و سیاست داشت ،اصو ً
فرهنگ ،سیاست و اجتماع و در خدمت و فراتر بردن آنها سخن نمیگفت.
شاید در اینجا ،برای آن که سخن در حد ادعا و کلیگویی نماند ،اشاره به نمونههایی از روش
داریوش همایون بی مناسبت نباشد .بدین مناسبت به کتاب «آیندگان و روندگان» ـ گفتگو با
داریوش همایون ـ رجوع کرده و از آن کتاب پرسش و پاسخی را ،به عنوان نمونه ،میآوریم که به
نظر می رسد ،خیلی بیشتر از مجموعۀ گفتگوهای آن اثر و بسیار بیشتر از مسائل اساسیتری که در
پاسخ های همایون آمده است ،توجۀ برخی ،از جمله توجۀ همکاران سابق داریوش همایون در
«آیندگان» را به خود جلب کرده است .اما پیش از پرداختن بدان پرسش و پاسخ نمونه ،بد نیست
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به اجمال در بارۀ اهمیت انتشار آن مجموعه گفتگو و علت اصلی بازتاب گستردهای که پاسخهای
داریوش همایون در ایران یافت ،یادآوریهایی بکنیم.
نخستین بازتاب و ب لندترین موج بحث و جَدَل بعد از انتشار «آیندگان و روندگان» در میان
حاشیههای «فرهنگی» و کانون های«فرهنگساز» رژیم اسالمی افتاد ،که نشان از تأثیر «غیر
منتظرۀ» پاسخهای بی مالحظه و روشنگرانۀ داریوش همایون داشت و موجب برانگیختن خشم آن
حاشیهها شد ،تا جایی که برخی دست درکاران را ،از هراس از دست دادن پست و مقام ،به
پوزش خواهی خود از یک سو و به سرزنش و تحقیر هیئت اعزامی و پرسشگران خویش و تخطئه
حاصل کار آنان ،از سوی دیگر ،انداخت .البته بیشترین شعلۀ این خشم دامن حسین دهباشی را
گرفت که به همت او این اثرِ درخور توجه در ایران انتشار یافته بود .همچنین دامنۀ آن شعله امکان
چاپ دوم کتاب را نیز سوزاند که پس از نایاب شدن چاپ اول آن ظرف مدتی کوتاه لزم میآمد.
اما علت اصلی خشم برانگیختۀ «فرهنگسازان» و«تاریخنویسان شفاهی» رژیم اسالمی آن
انتظاری بود که نه تنها برآورده نشد ،بلکه با از پرده برون افتادن احوالت و مناسبات ناپسندتر
حکومت اسالمی ،همچون بومرنگ پرتاب شدهای بدان بازگشت .آن انتظار این بود که به قول
حبیب اسماعیلی ـ از دست درکاران «تاریخ شفاهی» و انتشار «آیندگان و روندگان» ـ به داریوش
همایون« ،یکی از مهرههای رژیم پهلوی» ،فرصتی داده شود تا وی ،ـ در کنار سایر «مهرهها» ـ
روایت خود را از «علل درونی سقوط آن رژیم» ارائه نماید .امید و انتظار آن بود که روایت همایون
نیز ـ همچون بسیاری از راویان دیگرـ چنان باشد تا ضمن کوفتن هر چه بیشتر رژیم سابق ،فساد
و نارسایی آن به عنوان عامل اصلی فروپاشی ،تردیدناپذیر ،جلوه کند و در قفا و لوای افشاگریهای
«مهرههای» خودی رژیم سابق ،انقالب اسالمی ناگزیر و اجتنابناپذیر و رهبران و دستدرکاران
سرنگونی آن «رژیم فاسد» ،سرفراز بدرآیند و «پیروزی»شان تأللؤیی یابد ،که البته نیافت.
همان گونه که از داریوش همایون انتظار میرفت ،این انتظار از سوی او برآورده نگردید .برعکس
پاسخها و سخنان وی چنان آینهای شد که در آن نه تنها علل درونی فروپاشی رژیم پهلوی ،بلکه
همچنین مضمون آن انقالب و تصویر حکومت اسالمی و روحیههایی ،که بدون آنها این انقالب
ممکن نمیشد ،به عنوان یکی از درجات عمیقتر شکست اخالقی و درونی ما به روشنی به رؤیت
درآمد .جان کالم همایون در آن گفتگوی چندین صد صفحهای این بود که؛ در کشور ما رژیمها
آمده و رفتهاند ،عموماً نیز به دلیل بیکفایتی و فساد درونی ،اما عنصر سرسخت و پایدار فساد و
سقوط از درون مانده و در ماندگاری خود ما را ،هر بار به درجهای عمیقتر ،به تباهی کشانده است.
انقالب اسالمی و حکومت برآمده از آن تنها مرتبهای پایینتر از آن شکست و درماندگی درونی
همگی ماست.
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البته برای بدست دادن چنین حقیقت کلی ،آن هم از مسیر گفتگویی چندین صد صفحهای و به
تبع پرسشهای گوناگون در بارۀ دورهها و رخدادهای مختلف ،همایون ناگزیر میبایست به اجزاء
بسیاری می پرداخت .اما دریافت آن حقیقت کلی و برداشت روح و نتیجۀ نهایی کالم وی از آن
همه اجزا ناممکن نبود .چنان که حاجبان فرهنگی حکومت اسالمی آن را خیلی زود دریافتند و به
خشم آم دند و جوانان با استعداد دست درکار ،از آن حقیقتگویی ،و همچنین از لحظههای چندی با
همایون دمخور شدن ،بیتآثیر نگذشتند و از ناممکنی تکرار آن لحظهها ،متأسف و حسرت بدل
ماندند.
این همه و آن جان کالم اما ،به نظر نمیرسد که ،در چشم برخی یاران امروز و همکاران سابق
همایون ،چندان جلوه و اهمیتی یافته باشد ،چه از میان آنان صدای چندانی برنخاست .شواهد نشان
می دهد که برخی از آنان اصالً اثر را ندیده و نخواندهاند پس بعید است که از آن همه غوغا و
نارضایتی روزنامۀ جمهوری اسالمی ،که در دوازده شمارۀ پی در پی آن بازتاب یافت ،و از عتاب و
خطابهای «صدا و سیما» و سمینارهای پوزشگرانۀ «تاریخ شفاهینویسان» چیزی نظرشان را
جلب کرده باشد .و کسانی هم که در مقطع انتشار آن کتاب ،چیزی نوشتند ،در نوشتۀ خود ،البته
بدون اشاره ای به موضوع و اصل ماجرا ،عمدتاً به شخص همایون پرداختند و او را از نظر شخصیتی
و انگیزههای فردی زیر و رو نموده و بعضاً به جرح و تعدیل سخنان و آمال و اهداف و موفقیتهای
وی پرداخته و در نهایت ،هم از او و هم از زندگانی وی و موقعیتهایی که پشت سرگذارده بود،
تصویرهای کج و معوجی ارائه نمودند .و شگفتا از برخی رخدادهای درونی «آیندگان» در آن
ماههای انقالبی و از «شاهکارهای» رفتار ی برخی گردانندگان آن روزهای روزنامه در قبال
داریوش همایون چنان سخن به کام پر غرور گفتند ،که خودِ دستدرکاران ،جز با آوردن عرق
شرمی بر پیشانی وجدان معذب ،آن رفتارها را به خاطر نمیآورند.
و دریغ آن که برخی دوستان و دوستداران نیز ،از آن همه موضوعات مهم و گفتگوی پرپیامد ،تنها
به برخی جزییات بیاهمیت پرداخته و بدتر از آن به برداشتهایی بسیار شخصی و فردی از اجزایی
از آن گفتگو و ازسخنان داریوش همایون دامن زدند که نه مطابق رویۀ وی بود و نه نظر بدانها
داشت .از جمله دام ن زدن به پرسشی که ما در اینجا به عنوان نمونه به شرح مختصری از آن
میپردازیم.
پرسش تکراری و پیشِ پا افتاده و بسیار شخصی و فردیست و افرادی را به رفتارهایی در قبال
همایون در روزهای انقالبی متهم میکند .و همایون اکراه دارد به صورتی که آن پرسش طرح شده
است بدان بپردازد .پرسشگر که در برابر مقاومت همایون در شخصی کردن بحث و خودداری از
ذکر نام افراد قرار میگیرد ،ادعا می کند که پرسش وی «از سر شیطنت نیست» و اصرار دارد بداند
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که ،مثالً چرا فالن «همکار» علیه همایون «اعالم جرم» کرده و یا این که چرا روزنامهنگاری که
در روزهای اول انقالب ،و در «آیندگان» ،سخنی علیه داریوش همایون گفته یا نشان داده ،حال
امروز در تجلیل وی سخنان ستایشآمیز میگوید.
داریوش همایون ،نخست با اصل قرار دادن رفتار امروز ،که نه از سر بدهکاری و نه از سر انتظار و
پاداش است ،و خرسند و امیدوار به اصالح و فاصلهگیری همگانی از روحیات گذشته ،و توصیه به
«دیدن نیمۀ پر لیوان» ،آنگاه پیش پاافتادگی و بیاهمیتی آن پرسش را با قرار دادنش در برابر
فرهنگ غالب و روحیۀ عمومی در انقالب و در سالهای ویرانی و ویرانگری در ابعاد یک کشور
نشان میدهد .و بیشتر از آن سعی میکند پرسشگر و یا پرسشگران را از عالَم کنجکاوی شخصی،
منش تخریب دیگری و فرهنگ تسویه حساب ،فرصتطلبی و رها کردن حس انتقامجویی در
نخستین فرصت ،که در گذشتۀ انقالبی بازار پررونقی داشت و همگانی بود ،بیرون کشد .او در
پاسخهای خود به همان پرسش که چند صفحهای از آن کتاب را به خود اختصاص میدهد ،و ما
خوانندگان عالقمند را به خواندنش دعوت میکنیم ،نشان میدهد که راه کنار آمدن با آن گذشته و
وجدان های در آشوب آمده و ناآرام ،پشت کردن بدان منش و فرهنگ و فاصلگیری هر چه بیشتر
از آن عالَم است و نه تکرار دمادم و باززایی آن.
طبیعیست که ما از «آیندگانیها» ،از همکاران سابق همایون و از دوستان و دوستداران دیرینه او
که با وی دمی بیشتر دمخور بودهاند ،بیش از دیگران انتظار داشتهایم ،که ضمن بیاهمیت و
بیاعتنا گذاشتن از چنین پرسشهای پیش پا افتادهای ،پاسخهای همایون را در متن کلی و روح
قالب بر نوشتهها و گفتههای وی مرور کرده و چون خودِ او به نتایج کلی که به حقیقت نزدیکترند
توجه کنند؛ از جمله به حقیقت نهفته در متن زیر که در خاتمه ،از سر تجلیل یاد او در سالگرد
دیگری از درگذشت وی ،از سخنرانیاش در مراسم هشتاد سالگی میآوریم .ما بارها بر این گفتاورد
تکیه کردهایم؛ زیرا برآنیم که این قطعه نه تنها تصویری حقیقی از روزگار همۀ ما ،از
گذشتهآمدگان ،است ،بلکه بیشتر از آن شرحی ست که همۀ ما را اندکی از عالَمِ گذشته و از وضع
امروزمان پیشتر میبرد:
«ما امشب در اینجا هستیم زیرا سی سالی پیش در ایران انقالب اسالمی روی داد که پس از
نخستین حمله عرب و ایلغار مغول ویرانگرترین رویداد تاریخ ایران است 22 .بهمن  1357همه چیز
را زیر و رو کرد و هنگامی که این توده انسانی از تب و تکان انقالب به خود آمد فرصتی به همان
اندازه شگرف در برابر خود یافت .ما با موقعیتی روبرو شدیم که یونانیان ،که به گفته مشهور برای
هر فرایافتی واژهای میداشتند ،کائوس  chaosمینامیدند .کائوس حالت پیش از آفرینش است،
پیش از آنکه جهان هستی ،هست بشود .آن انقالب ،ورشکستگی سرتاسر آنچه بود که ما را
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میساخت و میشناساند ــ از سیاست گرفته تا جهانبینی و فرهنگ رایج؛ و از رابطه اجتماعی
گرفته تا رفتار شخصی .ما به عنوان یک جامعه و یک ملت در یک لحظه تاریخی ،خود را برهنه
کردیم .آنچه را که در واقعیت خود شده بودیم بیرون ریختیم .انقالب اسالمی تنها پایان یک رژیم
و یک سلسله نبود که یا بر گرد پیکر بی جانش پایکوبی کنیم یا بر سر گورش بگرییم .میدان
نبردی میان آنها که میخواستند گذشته های خود را برگردانند نیز نبود .بیش از هر چیز کائوس بود
ــ بر هم خوردن و زیر و زبر شدن همهچیز ،از جمله گذشتههای ما که به جانها بسته بود.
سه دهه پیش به نظر من آمد که ایران پس از انقالب را بیشتر به عنوان آبستن جهان تازهای ببینم
تا امتداد آنچه انقالب را ،از همه سو ،میسر ساخته بود…»
 8بهمن 1395
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هیچ جای شگفتی نیست که گذشت  8سال از فقدان داریوش همایون
میزان تأسف و حسرت ما را نکاسته است .شاید شرایط دشواری که
ایرانمان در آن بسر میبرد ،علت بزرگی این حسرت باشد .در چنین
شرایطی حضور دولتمداران و سیاستگرانی چون او ،بیتردید قرار و آرام
روان را فراهم و امید در دل میهندوستان را استوارتر میساخت .اما آنچه
داریوش همایون را در یاد و احساس ما زندهتر میدارد ،نه کمتر از
دیدگاه بلند و افکار سیاسی روشن و میهندوستی پایدارش ،همانا خطوط
شخصیتی و منش و رفتار فردی وی بود ،که به تدریج در فراز و نشیب
زندگانی پویا ،راه به سوی بلندای والیی یافته بود .ما اقبال آن را یافتیم،
با این شخصیت از نزدیکتر آشنا شویم و در آینۀ آن منش و روش نگاهی
به آن درجات والیی بیاندازیم .در این سالهای سپری شده اما داریوش
همایون دوستان و عالقمندان تازۀ بیشتری یافته است .برای سهیم
کردن این دوستان در گوارایی این شناخت ،آنان را به بازخوانی گفتگویی
با همسرش هما زاهدی ،دعوت میکنیم و یاد هر دو را همراه باهم ،با
الهام از زندگی مشترکشان که به نفع ایران بود ،در دل زنده نگه
میداریم.
به یاد هر دو
برای جامعه ایرانی در مسیر انسانیتر شدنش ،پختگی لحظههائی فرا رسیده است تا انسانها را در
پرتو نورهای تازهتری به چشم آوَرَد؛ با عمق نگاهی بیواسطه ،مستقل و بیغرض ،به انسانیتشان،
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به جهان درون و به رنگارنگی هستی و حضور آنان و به حکمت گاه شگفتانگیز و گاه ستایشآمیز
این حضور .خصلتها و فضائل شخصی و جنبه های عاطفی و انسانی فرد را تنها در یک نام ،در
چند رخداد تاریخی نمیتوان خالصه کرد و ب ه پیوند با این تبار و آن نسب تحلیل برد ،و یا در زیر
سایۀ سنگین نام هائی ،با حضورهای پرقدرت ،نفوذهای گسترده نهفته داشت .نزدیکتر شدن به
روان و روح بلند انسانها و فضیلتهای ناشناخته آدمیان بیش از هر چیز فروتنی ،رسم احترام و
حس قدرشناسی و احساس شادی از وجود و حضور دیگری را به شناسندگان میآموزد.
برای ما اقبال آشنائی با هما زاهدی دیر بدست آمد ،و هنگامی که فراهم شد ،هنوز با سابقههای
ذهنی از پیش ساخته شده همراه بود و زیر تأثیر چند رخداد تاریخی و چند نام و نسب و بیش از
همه در پرتو حضور پررنگ و پرنفوذ همسرش داریوش همایون قرار گرفته بود .هالهها و فاصلهها
هر چند پس از درگذشت داریوش همایون به ضخامت و دوری گذشته نماند ،اما فرصتِ از میان
رفتن را نیز به کمال نیافت .زمان بس کوتاه و مسافتها بس بلند بود .با وجود این کفایتِ فرصت
آنقدر بود که ما را از لبالی گفتگوهای بیشمار و مداوم ،با بانویی بزرگمنش ،با گذشت ،فداکار و
وفادار آشنا سازد ،با انسانی چنان از خودگذشته که در بلندی طبع ،هیچگاه نخواست از زیر سایه و
نام و نسب و گاه مالحظات کسانی که به آنان عشق میورزید بیرون آید؛ از آن جمله در عدم
رضایت به انتشار آن گفتگوها ،در قید حیات ،که متن آنها به اجازه ایشان به صورت یادداشتهای
منسجمی به قلم من تنظیم و به نظر و تأئیدشان رسانده شده بود؛ شاید به دلیل پیامد
«ناخواستهی» برجسته شدن تصویری که در وصفش در آخرین نامهام به ایشان نوشته و به
ضمیمه متن نهائی گفتگو و مقدمۀ آن در  29اکتبر  2011ارسال داشتم .در نامه در وصف آن
تصویر آمده بود:
«خانم زاهدی گرامی و ارجمندمان… ما هیچ قصد و انگیزۀ دیگری در این کار نداشتیم جز ثبت و
ارائهشناختی عمیقتر از دید و زبان انسانی که بیشتر و ژرفتر از هر کس دیگری امکان شناخت
داریوش همایون را داشت ه است ،آن هم در حوزه زندگی شخصی که بیتردید ،برای هر فردی در
هر سطحی عریانترین لحظهها و حقیقیترین مکانهای ارائه واقعیت خود است .گفتگوئی به قصد
و انگیزه ای دربست در خدمت تعمیق آشنائی دوستداران و هواداران آقای همایون ،از شخصیتی که
به ارج خدماتی که در حوزۀ فرهنگ و سیاست ایران کردهاند ،به مقام یک شخصیت ملی ارتقاء
یافته و جزئی از میراث این جامعه و ملت بزرگوارش شدهاند ،حداقل دوستداران گستردۀ ایشان در
بارهشان چنین میاندیشند.
اما نکته مهم دیگر اینکه بر فراز و بر بستر این گفتگو که به یاری و بزرگمنشی شما امکانش اص ً
ال
فراهم شد ،ـ بازهم پس از صدبار گفتن دو باره تکرار میکنم و از تکرارش هیچ خسته نمیشوم ـ
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چهره ای دوست داشتنی و بسیار شایسته قدردانی نمودار گردیده است ،که دست مهمی در فراهم
ساختن بستر لزم به واقعیت پیوس تن آن خدمات داشته است ،دست و چهره هما زاهدی! و ما در
شناساندن این چهره در کنار آقای همایون نیز احساس وظیفه سنگینی میکنیم».
برداشتن گامی در انجام این وظیفه از سوی ما آن زمان توسط هما زاهدی به زمان نامعلومی ،به
روزگاری که ایشان دیگر درمیان ما نباشند ،موکول گردید و ما گردن نهادیم؛ هر چند که در منش
ما بزرگداشت و قدرشناسی فضیلتهای انسانی ،در قید حیات انسانهائی که شناختهایم نسبت به
یادبودشان پس از درگذشت ،همواره ارجح بوده است .به یاد آن بانوی گرامی و به صرافت اینکه در
انجام آن وظیفه تعللی بیش از این نکرده باشیم ،متن آن گفتگوها و یادداشتها را ،به همان
صورت زمان نگارش ،به قلم و تنظیم من ،در زیر میآوریم ،به شوق آنکه دیگران را در تصویری
که از هما زاهدی در ذهن ما ،اینبار بیواسطه نقش بسته است ،سهیم نمائیم.
 12اکتبر 2013
****
زمان درازی کشید ،حدوداً یک هفتهای پس از درگذشت آقای همایون ،تا توانستم با همسر ایشان
ل این سالهای آخر دو سه روزی بیشتر تاب بیخبری از آقای
خانم هما زاهدی صحبت کنم .معمو ً
همایون را نمی آوردیم و اگر ایشان تماسی ،از طریق تلفن یا ارسال ایمیل ،نمیگرفتند ،حتماً
خودمان پیشقدم میشدیم .بیشتر وقتها خانم زاهدی ابتدا گوشی را برمیداشتند .از آن سوی سیم
صدائی با زنگی بسیار مالیم اما سرزنده شنیده میشد ،با واژههائی پرادب و با لحنی ،به قول
معروف ،بسیار سانتی مانتال اما با فاصله .قدری سریع ،پس از یک احوالپرسی کوتاه ،صحبت را به
حضور یا عدم حضور آقای همایون در خانه میکشاندند .انگار میخواستند بفهمانند که تماس
«شما» تنها به خاطر همسرم است ،پس وقت را در «تعارف» هدر ندهیم .آنگاه آقای همایون را
پای تلفن صدا میکردند و اگر نبودند ،میگفتند کِی دوباره تماس بگیرم و سپس خداحافظی ،باز
هم پر نزاکت .در این سوی سیم و در سکوتِ بعد از آن گفتگوی کوتاه ،انسان احساس میکرد
مزاحم است و از این احساس پیش خود معذب و شرمنده میشد .از بسیاری دوستان مشترک نیز
شنیده بودم که به خاطر سنگینی همین احساس به ندرت تلفنی با آقای همایون تماس میگیرند.
یکی ـ دو سالی طول کشید تا من که مشتاق آشنائی بیشتری با «همسر آقای همایون» بودم،
صحبت را از احوالپرسی های پرنزاکت ،به چند کلمه بیشتر ،آن هم در مورد اوضاع آب و هوا
بکشانم .آقای همایون میگفتند ،هر بار که تلفن زنگ میزند و میشنوند خانم در حال صحبت از
اوضاع آب و هواست ،میفهمند آن سوی سیم چه کسی است.
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اما هرگز تا همین حد راضیام نمیکرد .به خصوص از وقتی که کتاب «من و روزگارم» به ثریا
جمالی و هما زاهدی تقدیم و در آن زندگینامه اشاره وار ،اینجا و آنجا ،خطوطی از کاراکتر زنی
ترسیم شده بود که تأثیر خود را بر زندگی نویسنده کتاب گذاشته بود .زندگی که عرض و طول و
لحظههای آن دمی از پیش چشم ما کنار نمیرفت و نسبت به همه جنبهها و لحظههای آن و همۀ
کسانی که بر آن سهمی از تأثیر داشتند ،کنجکاو و حساس بودیم.
داریوش همایون از سوی همگان ـ و بیش از همه توسط خودش ـ در حوزه اجتماعی تعریف
میشد و تمامی خطوط شخصیتی و روحیات وی نیز در همین حوزه و از مجرای آن شناخته شده
بود .او خود این حوزه را چنان فراگیر ،گسترده و مسلط بر همه جنبههای آن زندگی میکرد و
زندگی اجتماعی چنان سلطه ای بر این حضور داشت که کمتر جائی برای شناخت و تصور روشنی ـ
تخیل و گمان امر دیگری است ـ از وجوه شخصیتی وی در مناسبات خصوصی میگذاشت .رفتار و
بسیاری از روحیات وی در زندگی ،به عنوان یک انسان «عادی» ،برای ما که نه از مسیر طبیعی
مناسبات خصوصی و «عادی» ،بلکه در یک رابطه اجتماعی با هم در یک میدان قرار گرفته بودیم،
ناشناخته بود ،کنش و واکنشهای او خاصه هنگامی که در حصار مناسبات ،رابطهها و پیوندهائی
قرار می گرفت که همه تنیده در احساس و عاطفۀ شخصی اند ،در پیوند و در برابر کسانی که هر
چند در زندگی اجتماعی او پیرامونی به نظر میرسیدند و کمتر نامی از آنان ،مگر به خواست خود
وی ،به میان میآمد ،اما مسلماً در زندگی خصوصی و شخصی ،بخش مهمی از توجه وی را به خود
مشغول می داشتند .افرادی که پیش از هر چیز از او رفتار یک انسان «عادی» را انتظار داشتند.
انتظار کسانی که داریوش همایون در چشم آنان ابتدا همسر ،برادر ،پدر و پدر بزرگ بود ،نه یک
مصلحت اندیش حوزۀ عمومی و پاسدار منافع جمع ،نه یک نویسنده استثنائی در زمینههای مختلف
زندگی اجتماعی که میتواند خطوط مشترک کاراکتری انسانهای منفرد جامعه را در قالب روحیات
جمعی به قلم بکشد ،نه یک روزنامه نگار پرکار و سیاستگری که در برقراری رابطه میان آرمانگرائی
و ضرورت لحظه نمونههایش اندک و انگشت شمارند ،و نه یک فعال سیاسی در پردۀ مالحظات
بیشمار ،که میدانست و خیلی خوب هم می دانست که در سیاست حرف اول را کاراکتر فرد است
که می زند ،حتا برای مخالفین .خود او به ما آموخته بود که همه چیز در سیاست از پسِ کاراکتر
انسانها میآید ،اینکه تا کجا میتوانی به آن کاراکترها اعتماد کنی! نشان داده بود؛ سالمت اخالق
در میدان سیاست و فرهنگِ سیاسی سالم ،حیاتی است و اعتماد به کاراکتر عاملین در این میدان،
همچون ستونی است که هرچه قویتر و استوارتر باشد ،دامنۀ سقف افکنده بر آن گستردهتر
میشود .و بر صالبت آن ستون است که میتوان سقف را چنان گسترد که روزی همگان را در
خود جای دهد.
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چگونه می شود اعماق وجودی فردی را شناخت که از دیربازِ نوجوانی بیشترین اراده و توانمندترین
دست را در ساختن خویش داشته است .شناخت کسی که اجتنابناپذیری در منش و رفتار و
واکنشهایش واژهای بیگانه مینمود و همواره آن گونه که میخواست مینمایاند ،جز مگر در
میدان زندگی خصوصی ممکن است؟ جائی که انسان در لبالی پیوندهای عاطفی و از مجرای آن
میزید .احساس وظیفه و مالحظه ای هم اگر هست که هست ،همه از سر خواستن است .جائی که
دیگر «اولویتها» و گزینشهای عقالنی به هیچ عذری نمیتوانند از انتظارها و احساسها و نیازها
فردی دیگری ،هر چند کوچک ،بیاعتنا عبورکنند .همه احساسها و انتظارها در صف نخست
اولویت قرار دارند .در مناسبات و روابطی که همه پردهها فرو میافتند و انسان خودش است نه در
برابر دیگری بلکه در مقابل پارههای وجودی خویش ،در برابر انسانهائی که در هیچ مالحظه
جمعی نمی گنجند ،هر یک به تنهائی تمامی حضور و وجود انسان را میطلبند .برایم همیشه
پرسشی بود که داریوش همایون تعادل میان این دو دنیا را چگونه برقرار میسازد؟ دنیای خصوصی
سرشار از عاطفه و احساس را چگونه در مینوردد؟ تنها به یاری تسلطی که همیشه بر خویش و
عواطف خود داشته است؟ اما مگر میشود نبض عاطفه و پویش احساس را زیر بار «عقالنیت»
محض از کار انداخت؟
و هما زاهدی روزی ،در یکی از همان تماسهای تلفنی و همدردیها که پس از رفتن آقای
همایون همچنان ادام ه یافت ،چون از بار اندوه و حسرت و دلتنگی هردو ما میکاست ،کامالً
داوطلبانه و با لحنی بسیار صمیمی و همدلنه ،بدون هیچ مقدمهپردازی ،پای صحبت «حق» من!
در شناختن «این تیم» داریوش همایون را به میان کشید .این صمیمیت و همدلی چنان بود که
بیش از آنکه مرا به شگفتی و ستایش بیاندازد ،باز هم موجب شرمندگیم شد .گوئی خود را لو داده
باشم ،در بر مال شدن آن میل به شناخت عمیقتر درونیترین لیههای شخصیتی وی که در درون
و لبالی زندگی خصوصی ،در جائی که بیگانهای نیست ،مجال بروز مییابند .از اینکه احساس
میکردم ،نکند فکر کنند که همۀ اینها تنها از سر کنجکاوی و سرکشیدن به زندگی دیگریست.
تردید داشتم ،اصالً نمی دانستم ،که آیا شریک زندگیشان از عمق پیوند و دلبستگی ما به خود این
زندگی و هر آن کس که در آن بوده است ،اطالع دارند .تا آن موقع تصور میکردم که این منم که
«زیرکانه» در هر فرص تی ،هر قدر محدود و اندک ،مشغول شناختن هما زاهدی« ،همسر داریوش
همایون» هستم .حال آنکه خیلی زود ـ شاید هم از همان اولین تماسها و در همان
احوالپرسیهای کوتاهِ با فاصله و در لحظه های صحبت از آب و هوا و از پشت خط تلفن! ـ ایشان
راه به ضمیر درونیم برده است .پی به اصل موضوع برده است :اینکه همسرش ،در چشم ما ،یک
فرد «معمولی» نیست ،انسانی است عمومی و متعلق به همگان .و او خرسند و سرفراز از این نگاه،
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میخواست که دانسته های خویش را از او با دیگری تقسیم کند ،چنان که پیش از این در سراسر
زندگی مشترکشان چنین کرده بود .ح ضور و حیات همسرش را دست و دلبازانه با دیگران تقسیم
کرده بود .در نگاه هما زاهدی ،که آن را همیشه صاف و روشن بیان میکند ،نیازی به مقدمه چینی
نبود .از آن روز بود که از ایشان آموختم؛ در یک رابطه صمیمی که اعتماد پایه و پیششرط آن
است ،نیازی به مقدمه چینی نیست .از همه چیز میتوان پرسید و در بارۀ همه چیز میتوان سخن
گفت.
با باز شدن دریچه اعتماد ،دلی یافته و پیشنهادم را برای گفتگوهای منظمتر با ایشان ،در باره
خودشان و در بارۀ روزگاری که با همسرشان گذراندهاند ،طرح کردم و اینکه در این بستر آقای
همایون را نه این بار در حوزۀ زندگی اجتماعی ،بلکه بر بستر زندگی خصوصی بشناسیم .اما تا به
این نقطه برسیم ،هر دو وقت بیشتری میخواستیم .باید زمان هنوز میگذشت .هنوز زخم حسرت و
اندوه خیلی تازه بود .در لبالی اندوه سنگین و غلبۀ احساس حسرت ،یادآوری همۀ خاطرهها و
یادها با کشش آمیختنشان به رنگ دلپذیری و پاکی و خوشی همراه است .هنوز باید زمانی
میگذشت.
درآن روزهای اندوهبار که این چنین برما دشوار میگذشت ،تالش هما زاهدی سراسر در تسکین ما
بود .همچون مادری که از خود میگذرد ،غم خود را میپوشاند ،تا فرزندانش را دلداری دهد .هما
زاهدی این فرزندان را هر چند نمیشناخت و از تعدادشان پس از درگذشت همسرش بسیار در
شگفت شده بود ،اما خوب می دانست که ما باید در پس اندوه و افسوس خود ،طبیعی بودن این
درگذشت را که دست بر قضا با سرشت زندگانی داریوش همایون و میل باطنی او خوانائی یافته
بود ،بفهمیم .میگفتند ،پیش از این حادثه ،در گفتگوها و درد دلهای میانشان« ،داریوش گفته
بود» که حتا تصور افتادن در بستر بیماری برایش ناممکن است .در آن صورت عمدی بکار خواهد
برد که رشته چنان حیاتی را هر چه کوتاهتر کند.
و ما تا آن موقع فکر می کردیم که همایون هرگز به مرگ فکر نکرده و نمیکند! غافل از آنکه او
حتا تصمیم خود را نیز در چگونگی رفتن گرفته بود .این «چگونگی» برخاسته از سرشت و طبیعت
نوع زندگی بود که برای خود از همان آغاز برگزیده بود .هما زاهدی این را میدانست و از همه
دوستداران همسرش که نمیتوانستند با اندوه و حسرت این رفتن «ناهنگام» کنار آیند ،میخواست
که در برابر آن زندگی و این اراده سر احترام فرود آورند .هما زاهدی زودتر از همه ما فهمیده بود
راز تسکین ،در فهم همین رابطهای بود که همسرش در تصور و میل درونی خود ،میان آن زندگی
و این مرگ از مدتها پیش ـ شاید همان هنگامی که «ما» خیال میکردیم او هیچوقت به مرگ
نمیاندیشد ـ برقرار کرده بود.
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با پیشنهادم به آن صورت مخالفت کردند ،اما اجازه دادند آنچه را که میخواهم بپرسم و ایشان هم
هیچ پرسشی را بیپاسخ نگذارند .همچنین اجازه دادند مضمون این گفتگوها را که بیشتر گپ و
سخن از روز و روزگار ،گذشته و حال و بود ،یادداشت و به قلم و سلیقۀ خود تنظیم کنم ،مگر آنچه
که به مالحظات ایشان در قبال دیگران باز می گشت ،چه آنان که هستند و چه آنان که از دنیا
رفتهاند .در طول راهِ هم صحبتی متوجه شدم که چقدر بار این مالحظات بر این زندگی سنگین بوده
است ،به خصوص بر دوش ایشان .به عبارتی هما زاهدی سهم همسر خویش ،داریوش همایون در
این مالحظات را نیز بر دوش کشیده و در روابط انسانی بیرون از جهان دو نفری ،از همان آغازِ
زندگی با داریوش همایون در عمل میان دو سنگ آسیاب این مالحظات زیسته است .داریوش
همایون در کت اب خاطرات خود از اینکه تنها هما زاهدی بود که میتوانست با وی و نوع زندگیش
سر کند ،نوشته است .اما تردید دارم در دلبستگی به آزادی عمل خود که لزمۀ شیوۀ زندگی
اجتماعی خویش می دانست ،بر سنگینی باری که در عبور از مرز مالحظات روابط انسانی و
خصوصی ،بر دوش همسرش می گذاشت ،آن گونه که بوده ،نظر داشته است .هما زاهدی زن
آزادهای است با میل به خدمتگزاری به انسانهای دیگر در سرشتش .او در غلبۀ این میل از جمله
در برابر همسرش ـ به ویژه در برابر او ـ همۀ آنچه که از آزادی میخواست و میتوانست ،به او
سپرد و خود در قید و بند و مالحظات روابط انسانی و وفادار به این مناسبات باقی ماند ،حتا در
پاسخگوئی به برخی پرسشها که پای انسانهای دیگری را که عزیز میدارد ،به میان میکشیدند.
هما زاهدی همان گونه که همسرش در وصفش گفته است؛ چون انسانی «راست و درست است»
به همه پرسشها ،پاسخ داد ،همانگونه که بودهاند .اما از من قول گرفت ،آنجا که میل ندارد،
پاسخ ها حتا نوشته نشوند .در ازای آن قول داد آنچه که به صورت یادداشتهای تنظیم شده بر
بستر این گفتگوها را بخواند و حتماً نظر دهد.
پس از چند روزی که از تماسهایمان گذشت ،یاداشت برداری را آغاز کردم .آنچه را نیز که از
گفتگوهای قبلی در حافظه نقش بسته بود ،به یادداشتهائی که از پسِ گفتگوهای بعدی میآمدند،
افزودم .گفتگوهائی که در مسیر طبیعی خود موضوعات پراکنده و مختلفی را در بر میگرفتند .به
صرافت کار به پرسشهای پراکندهام ،نظمی دادم تا بتوانم درپی شنیدن سخنان ایشان ،پاسخهائی
را که در تالقی با آن پرسشها قرار میگرفتند و با آن پیوند برقرار میکردند ،استخراج کنم .اما
تمامی این کار هنگامی اعتباری مییافت ـ آن گونه که از مجموعه گفتهها صورتی منسجم و
تصویر یکدستی بیرون میداد ـ که در نهایت از مالحظه و تأئید ایشان میگذشت .پس از دریافت
اولین بخش نشان دادند که کار را جدی گرفته و تالشی پیگیر ،همراه با دقت فراوانی در مورد
صحت و جامعیت گفتههایشان در پیش گرفتهاند و همچنین حساسیتی در توصیف و ارائه تصویر
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دقیقی از فضا و زمینهای که زندگی ایشان از کودکی بر آن نقش گرفته و خمیرمایه کاراکترشان را
ساخته است .زمی نه و کاراکتری که او با خود به زندگی داریوش همایون آورد ،با آن درآمیخته و بر
آن تأثیرگذار شده بود .و من از این جدیت و حساسیت چقدر راضی و خرسند بودم.
*******
• با تنهائی چه میکنید ،آیا احساس تنهائی میکنید؟
ــ هنوز نه! اصالً باورم نمیشود که داریوش دیگر نیست .میدانم و در نگاه دلسوزانه اطرافیان و
فرزندانم می بینم که همه نگران تنهائی من هستند ،اما تمام لحظههای تنهائی مرا داریوش و
خاطرههایش پر میکنند .اصالً دلم نمیخواهد از این لحظهها بیرون بیایم شاید عجیب به نظر آید،
انگار همه وقت همینجاست و من احساس مطبوعی از این حضور دارم .یادم میآید به هنگام
درگذشت مادرم چنان احساس تشویشی داشتم که حتا حاضر نبودم از جلوی در اتاقش عبور کنم.
اما حضور دائمی داریوش در خیالهایم که گاه زمانی طولنی مرا از دنیای واقعی بیرون میبرد و
در خاطرهها غرقم میکند ،آرامش غریبی با خود دارد و وقتی به خود میآیم احساس خوشی دارم.
نهیبی دائمی می خواهد مرا از این حضور جدا کند ،اما چیزی در درونم نمیخواهد که به واقعیت
برگردم .انگار آنجا خبر بدی در انتظارم است ،با آن نمیخواهم روبرو شوم .وقت میخواهم! وقت
میخواهم!
*****
سکوت سنگینی فاصله میان ما را پر میکند .سکوت می کنند تا صدای لرزان و بغض در گلویشان
را نشنوم .از آقای همایون شنیده بودم که «خانم رفتار بسیار پرغروری دارد و خیلی خوددار است».
و من از تصور اندوه و اشک ایشان بیتابتر میشدم و نمیتوانم خودداری کنم خیلی راحتتر نزد
ایشان اشک می ریزم .برای تسکین من و شاید بیشتر برای آرام کردن خودشان ،از تالشهای
پزشکان و پرسنل بیمارستان در نگه داشتن شان در قید حیات گفتند .از جزء جزء ماجرا ،از شبهای
بیداری و روزهای نگرانی در کنار بستر همسرشان ،از مراسم کوچک اما پرشکوه سپردن ایشان به
«جهان» ناروشنی ها در حلقه خانوادگی .گوئی خوب دریافته بودند که تشنه دانستن همه چیز خاصه
همۀ لحظه های آخریم ،کوششی همدلنه در سیراب کردن این میل به دانستن .روزها تماسهای
تلفنی ما بر همین منوال گذشت .اما هر چه میگذشت ،صدایشان اندوهگینتر به گوش میرسید.
ناآرامی را میشد در لحنشان شنید ،به نظرم نگران میرسیدند .از پرسشهای پراکندهشان آشکارا
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میشد دریافت که نگرانند ،نگران کارهای متوقف شده .پرسش از دایرۀ دوستان ،درخواست دائم
شماره تلفنهای افراد ،نمیخواستند هیچ پیام همدردی را بیپاسخ بگذارند .میخواستند ،هرچه به
دست ما میرسد ،هر مقالهای که در بزرگداشت یاد و نام همسرشان نوشته میشود ،بخوانند و
بدانند .پیگیرانه از چگونگی ادامه کارهائی که در نیمه راه متوقف مانده بود میپرسیدند ،از کتابی
که در دست انتشار داشتیم ،اینکه آیا نوشتهای مانده که بدست ما نرسیده باشد ،مبادا لنگ چیزی
بمانیم! در پس این سخنان میشد دید که چگونه سعی میکنند جزئیات را تک به تک به ذهن
بسپارند .همچون مأمور درستکار و امانتداری که حاضر نیست هیچ جزئی از میراث بجای مانده ،در
ثبت ،و حفظ و حراست از قلم بیافت د .ارثیه بجای مانده ،پول و ثروت نبود ،ملک و امالک نبود،
آنچه بود ،همه یک نام پرآوازه و احترام برانگیز بود ،و همه دشواری کار هم در همین بود .برای
زنی چون هما زاهدی که در زندگی و در تبارش نام کم نبود ،کسانی را چون مؤتمنالملک ،پیرنیا،
فضلاهلل زاهدی ،اردشیر زاهدی… پشت سر و همراه داشت ،و در زندگی همه هم خود را بکار
بسته بود ،خدشهای بدانها وارد نشود ،و امروز نامی دیگر به آنها افزوده شده ،نامی که بیشتر از
هر دنیای دیگری در بیرون از حیطۀ آشنایان و خانواده سیاسیاش احترام برانگیخته بود ،در میان
جماعتی که به همه چیز با فاصله ،تردید ،شک ،و نقد نگاه میکنند ،مراعات و مالحظه و
چشمپوشی و عیبپوشی را برنمیتابند و احترام را از سر خوشخدمتی و بیبها بذل و بخشش
نمیکنند ،کاری پرقدر می خواهند تا شاید گردنی به احترام خم کنند .حال در برابر چنین جماعت
پرانتظاری که چنین نام همسرش را با سری از سر احترام فرود آمده یاد میکنند ،قرار گرفته است،
انتظاراتی سنگین و کاری به همان میزان دشوار.
*****
• خانم زاهدی عزیز سالم عرض میکنم .حالتان چطور است؟
ــ دیشب ساعتها بیدار بودم .اندکی احساس خستگی میکنم.
• چرا بیداری؟
ــ با نبودن داریوش نمیتوانم کنار بیآیم .خیلی افسوس میخورم که چرا از زندگی سیاسی او کنار
کشیدم .نگه داری نام و دنیائی که از خود به جای گذاشته برایم بسیار مهم است .هر بار که فکر
گوش دل به کارهایش سپرده بودم ،میتوانستم آسانتر از عهده برآیم .غفلت از
ِ
میکنم اگر بیشتر
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کارهای او نگران و آشفتهام میکند .نمیخواهم فراموش شود .با این همه حوادثی که دارد در
جهان اتفاق می افتد ،این همه ناآرامی در کشورهای خاورمیانه ،آیا شما نبودش را حس نمیکنید؟
حسرت نمی خورید؟ هر بار حادثۀ جدیدی چه در ایران و چه در گوشههای دیگر جهان اتفاق
میافتد ،برایم جای خالیش بیش از بیش نمایان میشود .دیگر تلفنها زنگ نمیزنند .درخواست
مصاحبهها نمیرسند…
• چرا! حال ما هم همینطور است .دیگران نیز در همان لحظه اول با نگرانی بر این جای
خالی انگشت گذاشتند .دریغ و افسوس سنگین و عمیقی همۀ دوستان و آشنایان و حتا
مخالفین ایشان را دربرگرفت .در یکی از تماسها یکی از دوستان قدیمیشان که اتفاقاً
از خانوادۀ سیاسی چپ ایران است ،در برابر دلداریهای من ،با لحنی آمیخته به خشم،
برسرم فریاد کشید« ،حال چه وقت رفتن بود! جائی که ایران این همه به او نیاز
داشت!؟» گوئی همه فراموش میکردند که ایشان سنین سالخوردگی را میگذرانند .برای
همگان درگذشت ایشان زود و نابهنگام بود.
ـ ـ شاید همه حق داشته باشند .حال که به آن حادثه فکر میکنم و اینکه زمین خوردن باعث
درگذشتش شد ،به یادم میآید که ما یعنی من و فرزندان همیشه نگران این بودیم .داریوش به
بیرون رفتن از خانه و پیادهروی عادت داشت .این سالهای آخر به خصوص به خاطر مشکل قدیمی
پا ما اصرار داشتیم که موقع بیرون رفتن حتما عصائی با خود بردارد .اما او بسیار سختسر بود و
هرکاری را که خود میخواست میکرد .حتا همین ژانویه و به مناسبت سال نو میالدی ما به خانه
دخترم دعوت شده بودیم ،در حالی که همه جا پوشیده از یخ و برف بود ،داریوش اصرار داشت پیاده
به منزل او برویم و با من در پافشاریم برای رفتن با تاکسی مخالفت میکرد .ناچار به دخترم گفتم
و او با داریوش صحبت کرد و گفت که یا خودش به دنبال ما خواهد آمد و یا ما باید با تاکسی
برویم ،در غیر این صورت میهمانی به هم خواهد خورد .آنگاه داریوش پذیرفت که مسافت را با
تاکسی طی کنیم .این اواخر از بیرون رفتنهایش نگران و دلواپس بودم .چندین بار هم این اتفاق
برایش افتاده بود .یک بار هم مثل اینکه پیش شما این اتفاق افتاد .وقتی از سفر برگشت دیدم
زانوی یکی از شلوارهایش پاره شده است.
• بله اما در نورنبرگ بود و نه در هامبورگ .وقتی تلفنی از خودشان شنیدم که هنگام
بیرون آمدن از هتل محل اقامت روی پلهها زمین خورده و زانوی شلوارشان پاره شده
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است ،با ناراحتی گفتم این هم «خیر» ما به شما! گفتند مهم نیست ،اتفاقی که نیافتاده!
شل وار هم دیگر کهنه شده بود .در سفر آمریکا جبران خواهم کرد ،در آنجا لباس ارزانتر
است .برایم تکیه ایشان بر ارزان بودن لباس شگفت آمد ،انسانی با آن ظاهر همیشه
آراسته و فاخر نشان میداد که ظاهراً زندگی خوب ،اگر نگوئیم لوکس ،را دوست دارند؟
ــ او زندگی خوب را دوست داشت اما آن را برای من بیشتر میخواست .در ایران همیشه میگفت
برای من مهم نیست و دربند زندگی مجلل نیستم و نمیخواهم باشم ،اما تو باید زندگی خودت را
آن گونه که بوده است ادامه دهی .البته او خود را با هر شرایطی وفق میداد و از این نظر هیچ
مشکلی نداشت و مسئله جانبی زندگیش بود .و من هم بعدها در تبعید فهمیدم که همین توانمندی
در من نیز هست .شاید در بسیاری از انسان ها باشد ،حتماً هست! بسیاری از ایرانیان با وجود از
دست دادن شرایط و امکاناتی که برای زندگی در ایران داشتند ،توانستند ،زندگیشان را هر چند
بسیار محدودتر و کوچکتر و ساده تر دوباره از نو بنا کنند .ما هم به نوبۀ خود البته در محدودۀ
بسیار کوچکتری زندگی را از نو آغاز کردیم و با آن ساختیم .مثل خیلیهای دیگر.
• آقای همایون در کتاب «من و روزگارم» نوشتهاند وقتی از ایران خارج شدند ،تصمیم
گرفتند دیگر به دنبال دو چیز نروند؛ یک پول و دیگر مقام .البته مقام در زندگی در تبعید،
آن هم در سن و سالهای ما ،خودبخود کنار میرود .اما بیاعتنائی به امکانات مادی
زندگی تصمیمی نبود که تنها متوجه خود ایشان باشد .از این بابت انتظاری از ایشان
نداشتید؟
ــ نیرو و فکر داریوش از مسئولیتها و گرفتاریهائی که در هر زندگی وجود دارد ،باید آزاد میبود.
این را من می دانستم و قبول داشتم .البته دامنۀ این آزادی تنها محدود به مادیات و مسائل
خانوادگی نمیشد .من حتا از این فراتر میروم .به نظر من داریوش بیشترین تأثیر خود را در این
سی سال در بیرو ن از کشور گذاشته است .برای اینکه او در خارج دیگر کامالً از هر نظر آزاد بود .به
غیر از اینکه در کشورهائی زندگی می کردیم که مهد آزادی است و کسی با شما کاری ندارد و
میتوانید حرفتان را به راحتی بگوئید ،عالوه بر ا ین بیرون از ایران داریوش دیگر خود را مقید و
محدود به هیچ مصلحتی جز آنچه که فکر میکرد درست است و باید بگوید و بنویسد ،نمیدید.
من آنچه را که آقای بهزاد کریمی در سخنانشان در مراسم یادبود در مورد اینکه داریوش توانست
در خارج تأثیر بگذارد قبول دارم .ایشان درست گفتهاند.
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• اما آقای کریمی منظورشان همچنین این بود که نظرات آقای همایون در خارج تغییر
کردند و تأثیر ایشان زیر نفوذ این تغییر نظرات بود .چه تغییراتی شما در نظرات ایشان
میدیدید؟
ــ نه! نظرات داریوش تغییری نکرده بود .او همان فرد با فرهنگ ،پر دانش ،با نظراتی روشن در
مورد ایران و راه رشد و ترقی آن بود و ماند ،اما در بیرون بود که میتوانست بیپرده و باز بنویسد و
مؤثر واقع شود و دامنۀ نفوذ کالمش گسترده شود .در ایران مالحظات بسیار مانع از چنین بیانی
میشد .مثالً آیا فکر میکنید شخص شما را داریوش در ایران میت وانست ،چنین تحت تأثیر خود
قرار دهد .من فکر نمیکنم! از همین رو من هیچوقت راضی نبودم که داریوش پست و مقام
حکومتی داشته باشد .نمیخواستم دستش برای حرف زدن بسته باشد .شما نمیتوانید تصور کنید،
زمانی که مسئولیت سخنگوئی دولت را به او دادند ،من چقدر از این بابت عصبانی بودم .بعد از هر
حضور داریوش در تلویزیون و صحبتهائی که میکرد ،وقتی شب به خانه میآمد ،من نمیتوانستم
خشم خودم را از سخنانش پنهان کنم و به او اعتراض میکردم .اصالً آن نوع حضور و سخنان را
به هیچ روی شایسته داریوش نمیدیدم.
• آیا آن موقع از نظر فکری با ایشان موافق نبودید؟ آیا اساساً در ایران اختالف فکری با
هم داشتید؟
ـ ـ اختالف فکری ،اساساً نه! اگر هم اختالف نظری داشتیم ،با صحبتها و گفتگوهای دائمی حل
می شد .هر چند در ایران فرصت چندانی نداشتیم .هر کدام مشغول کار و زندگی پر مشغله بودیم.
رفت و آمدها و ارتباطات و مناسبات دوستی و خانوادگی هم بسیار وسیع بود .با وجود این
صحبتهای ما باهم تمامی نداشت .در بارۀ کارها ،طرحها و آرزوهایمان و بیشترینش هم در مورد
کشورمان .ما در میهن دوستی و عشق خدمت به آن سرزمین و مردمش یگانه بودیم و این
عالقمندی مشترک پیوند و وابستگی ما را به هم در قیاس با رابطه معمولی میان زن و شوهرهای
دیگر ،محکمتر و متفاوت میکرد.
• اعتراض شما پس بر سر چه بود؟
ـ ـ تنها مورد مخالفت من با داریوش در ایران بر سر پذیرش پست وزراتش بود .اصالً موافق آن
نبودم .آن هم پست وزارت اطالعات و جهانگردی که اصالً مناسب داریوش نمیدانستم ،برای
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روزنامهنگار و نویسنده ای با آن توانائی ،با آن فرهنگ و دانش غنی ،نه! اصالً مناسب او نبود.
داریوش خودش هم در آغاز مخالف بود و اصالً میلی نداشت .قبالً هم به او پیشنهاد رفتن به
دستگاه دولت شده بود ،اما او همیشه آن را رد کرد ه بود .بار آخر در اثر اصرار پذیرفت .بعد از
پذیر فتن پست ،به من که آن موقع در همدان بودم ،تلفنی اطالع داد و گفت« :بالخره وزارت را
قبول کردم ».اما من همچنان مخالف بودم .مخالفتم تا آن درجهای بود که در همان آغاز در مقابل
جمشید آموزگار آن را ابراز داشتم .اما او همچنان بر ضرورت و لزوم حضور داریوش در کابینه
پافشار بود .در برابر این اصرار ناگزیر گفتم؛ پس شاید سپردن وزارت کشور به او درستتر باشد.
متأسفانه جمشید آموزگار از این سخن من سوء برداشت کرد و آن را به حساب «قدرت طلبی» و
قصد اعمال نفوذ از سوی من گذاشت .وی ت صور کرد که گویا چون پدرم در گذشته وزیر کشور
بود ه است ،من ادعائی بر این مقام دارم و این تصور خود را نیز صراحتاً به زبان آورد .من ناگزیر
سکوت کردم .اما مخالفتم همچنان باقی بود تا امروز هم همین طور است .اما هر بار که با هم در
آن مورد صحبت میکردیم ،داریوش بر این نکته تکیه داشت که آن هم روزنهای بود برای تغییر
وضعیت و اصالح کشور .او این مسئله را همیشه در نظر داشت .حتا وقتی که من دیگر حاضر نبودم
خود را کاندیدای نمایندگی مجلس شورا بکنم ،مخالفت میکرد و میگفت ،اگر عقب بکشیم چگونه
میتوانیم تأثیری بر اوضاع داشته و تالش کنیم تا وضع کشور بهبود یابد؟ او همیشه به دنبال
اصالح سیاست و مملکت بود .اما من دیگر حاضر نبودم ،رنجیده خاطر شده بودم.
• رنجیدگی از چه؟
ـ ـ بیشتر از سیاست و فضای سیاسی ،از رفتار مردم .سالهای زیادی من به پشتوانه عالقه به ایران
و مردم تالشهای بسیاری کرده بودم به خصوص در منطقه نمایندگیام یعنی در همدان و برای
آبادانی آنجا زحمت کشیده بودم .من عشق و عالقۀ عجیبی به همدان و مردم این منطقه داشتم.
آنها نیز همیشه مرا مورد لطف و محبت قرار میدادند و از طرح و برنامههائی که برای آنجا داشتم
همیشه استقبال میکردند .دوستشان داشتم و فکر میکردم آنها نیز مرا دوست دارند.
• چرا همدان؟ شما که متولد و ساکن تهران بودید؟
ــ پدرم فضل اهلل زاهدی از اهالی همدان بود و در آنجا امالکی داشت .بیشتر اوقات به آنجا سفر
می کرد .حتا یک بار با کل هیئت دولت به آنجا رفت .همیشه برای آنجا و آبادانیش آرزوهائی
داشت .حتا کلنگ یک هنرستان صنعتی را برای نخستینبار بر زمین زده بود و من وقتی نماینده
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آن منطقه شدم ،کار ساختن و اتمام طرح را به عهده گرفته و به نتیجه رساندم .همین طور بعدها
برای ساختن دانشگاه همدان خیلی تالش کردم و آن را به نتیجه رساندم .از تالشهای دیگر من
در این منطقه ،که بسیار هم مورد عالقه و توجه داریوش قرار داشت و در کتاب خاطرات خود از آن
یاد کرده و تصاویری از آن زمان را نیز در آن کتابش آورده است ،موضوع حفاری تپههای هگمتانه
بود .این موضوع به ماجرای نسبتاً بزرگی بدل گردید .این تپهها در عمل توسط عدهای از مردم به
محل ساختن خانههای گلی سکونت در آنها بدل شده بود .بعضی اوقات نیز اقدام به حفاریهای
غیر مجاز و فروش آثار کشف شده میگردید .از سوی دیگر برای خانههای نامناسب گلی بر فراز
تپهها ،در اثر حفاری ،امکان ریزش وجود داشت و جان ساکنین را به خطر میانداخت .من در
بازدیدهایم از این منطقه تالش کردم ،کار حفاری ،که تقریباً متوقف شده بود و پیش نمیرفت ،و
استخراج آثار باستانی بخش بسیار با ارزشی از تاریخ ایران را روی نظم قانونی و زیر نظر ارگانهای
رسمی مربوطه و استانداردهای لزم درآورم .لزمه این امر محصور کردن این تپهها بود که این امر
مستلزم تخلیه خانه های گلی ساخته شده بود ،که طبیعی است ابتدا ساکنین در برابر آن مقاومت
میکردند .برای این کار باید خانههائی برای آن مردم ساخته و رضایت آنان جلب میشد .این امر
احتیاج به بودجه نسبتاً سنگینی داشت .من در این زمینه از علیاحضرت شهبانو فرح استمداد
خواستم .در سفری به همراه ایشان به این منطقه وضعیت را از نزدیک برایشان تشریح کردم.
ایشان نیز مانند همیشه از طرحهای پیشنهادی در ساختن آن واحدهای مسکونی و حصار کشی
تپههای هگمتانه و از سرگیری حفاری در این من طقه هر چه از دستشان برآمد انجام دادند .مشکل
با موفقیت بر طرف شد و کار حفاری باستان شناسان به روال درست از سر گرفته شد .مردم نیز
رضایت خود را در سفرها و بازدیدهای بعدی من به صورت استقبالهای پرشور نشان دادند .در
یکی از این بازدیدها داریوش هم همراهم بود .ت أثیر رضایت شورانگیز مردم و استقبالشان از ما
چنا ن فراموش نشدنی در ذهن داریوش نقش بسته بود که از آن حادثه در کتابش یاد کرده و
تصاویری از آن صحنه های حضور مردم همدان را در انتهای کتاب «من و روزگارم» آورده است.
به نظرم دلبستگی داریوش به این امر چنان بود که آن را جزئی از «روزگار» خود قلمداد کرده است
و این یگانگی ما را در آرزوهایمان بار دیگر به نمایش میگذارد.
• بعضیها می گویند ،چون در دستگاه حکومتی نفوذ داشتید ،توانستید این طرحها را پیش
ببرید.
ـ ـ خوب البته انسان نفوذ و قدرت را درنهایت برای چه باید بخواهد؟ برای همین! برای ساختن آب
و خاکش برای رفاه مردم و بهبود زندگی آنها .اصالً همان طور که داریوش همیشه میگفت،
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سیاست برای این است و غیر از این نیست .اگر کسانی طور دیگری فکر و عمل کردند ،موضوع
دیگریست .اما من با همین باور و با همین اعتقاد هر چه داشتم از توان و یا نفوذی در دستگاهی
که این «بعضیها» میگویند ،صرف آن مردم و آن منطقه کردم.
• سردرنمی آورم ،پس چرا رنجیدگی و دلشکستگی؟ این پیوند عاطفی با زادگاه پدری،
عالقمندی به مردمی که از لطفشان به خود سخن میگوئید ،طرحها و برنامههای بسیار
موفق مثل نخستین هنرستان صنعتی و دانشگاهی که جوانان امروز از تحصیل در آن
خرسندند و از بنیانگزار آن حتماً سپاسگزار ،قاعدتاً نباید به بیزاری میانجامید .ما این
سپاسگزاری از شما را بابت بنیان گزاری دانشگاه همدان ،به عینه در دو نمونه نوشتهای
که برای ما فرستاده شده بود ،دیدیم.
ــ من ظورم نه مردم همدان و نه مردم در کل است ،بلکه از مجموعۀ وضعیتی که در کشور پیش
آمده بود .من هیچ گالیه ای از مردم همدان و سایر نقاط کشور نداشته و ندارم .به ویژه مردم
همدان در برابر من همچنان رفتاری حاکی از احترام و محبت داشتند .وقتی متداول شده بود مردم
از نما یندگان منطقه خود شکایت کنند و با اینکه شکایتهای بسیاری میرسید ،اما حتا به عنوان
یک نمونه کوچک هم از سوی مردم حوزۀ انتخابیام ،شکایتی از من نرسید و اعتراضی اعالم نشد.
روی سخنم و دلزدگی ام از کل اوضاع و تغییر ناگهانی آن است ،کل سیاست و کل روحیهها بود.
خوب برای کسی یا کسانی چون من که نیتی جز خدمت و تالش در راه آبادانی کشور نداشتیم ،زیر
و رو شدن وضعیت باور نکردنی و موجب دلآزاری و سراسر برآب شدن همه آن آرزوها بود.
• اما سالهائی است که ایرانیان به ویژه نسل جوان که به نمونهای از نوشتههایشان اشاره
کردم ،دیگر سیاه و سفید و خشک و تر نمیکنند .قدر اقداماتی که برای توسعه کشور و
تقویت بنیه آن صورت گرفت میدانند.
ـ ـ بله درست است ،اما نوشداروئی است پس از مرگ سهراب .این احساس نسل تازۀ ایران است
که از دل تجربه کردن مشکالت ،محرومیتها و سختیهای رژیم کنونی بیرون آمده است .هر
چند احساس تسالی بسیار قوئی است ،اما حقیقت این است که احساس رنجیدگی مرا در آن زمان
و از تغییر وضع نفی نمیکند .وضعیت در سال و ماههای قبل از انقالب طور دیگری شده بود .رفتار
عمومی در آن زمان یک شبه تغییر کرد.
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بسیاری از آدمهای پیرامونی طور دیگری شدند و من احساس غلبۀ نوعی دروغ و دوروئی
میکردم .این دوروئی و دروغ را من هرگز از سوی هیچکس نمیتوانم بپذیرم .من خودم انسان
راستگو و وفاداری هستم و وجود راستگوئی و وفاداری رکن اساسی در زندگیام همیشه بوده است.
پس از این رنجیدگی دیگر نخواستم به کار ادامه دهم ،هر چند داریوش بسیار اصرار داشت .خودش
هم تا آخرین لحظه ماند ،هرچه به او می گفتم که اوضاع به شدت در حال تغییر است او
نمیپذیرفت و به کارهای خودش ادامه میداد .البته صداقت و انصاف حکم میکند بگویم که در
آن زمان من در تجربۀ شخصی خودم ،استثناهائی را هم دیدم ،از جمله کارکنان خانگی خودمان که
وفاداری پرمهرشان تا آخر ماند .حتا راننده مان از محل اختفای داریوش پس از فرارش از زندان خبر
داشت .این تجربهها هنوز هم وقتی به آنها فکر میکنم ،اندکی موجب تسالیم میشوند.
• در مورد اینکه گفتید؛ آقای آموزگار پیشنهاد شما را در زمینۀ دادن وزارت کشور به آقای
همایون به حساب اعمال نفوذ و قدرتطلبی گذاشتند ،باید بگویم که ایشان در این نوع
قضاوت تنها نبودند .بسیاری از مخالفین آقای همایون این اتهام را به ایشان میزدنند.
حتا برخی انتخاب و ازدواج با شما را از سوی ایشان به همین حساب مینوشتند.
ــ مردم ،بخصوص اگر مخالف و دشمن باشند ،مسائل را تعبیر و تفسیر مغرضانه میکنند .شاید
برایتان جالب باشد که برخی از نزدیک ترین کسان خود من هم همین که فرصتی یافتند ،همین
برداشت را به زبان آوردند .اما این تصوری که در بارۀ ازدواج ما میگوئید ،کامالً بیپایه است.
بیپایگی به این معنا که اگر چنین مردمی به عالقه و عشق داریوش به نویسندگی و روزنامهنگاری
و از این طریق تأثیر بر جامعه و سیاست کشور ،توجه کافی میکردند ،به چنین تخیالتی
ل داریوش پس از طی دورههای نوجوانی و فعالیت صرف سیاسی ،به روزنامهنگاری
نمیرسیدند .او ً
روی آورد و در آنجا بسیار موفق و صاحب نام شد .ثانیاً وقتی به فکر تأسیس آیندگان رسید ،دیگر
به هیچ چیز نمیاندیشید جز به این روزنامه .در طول تالش دو سالهاش برای گرفتن اجازه انتشار
آیندگان و زمانی که دورۀ بورس دانشگاه هاروارد را پشت سر گذاشته بود ،بارها به پستهای بال
در حکومت و همچنین وزارت دعوت شد و او به دلیل عالقمندی بیاندازه به تأسیس روزنامه از
قبول آن پیشنهادها سر زده بود .دوستانی که چنین تخیالتی میکنند ،خوب است بدانند که در این
سال ها من و داریوش هنوز ارتباط نزدیکی نداشتیم .نزدیکی ما زمانی پیش رفت که از آغاز کار
روزنامه آیندگان مدتی می گذشت .و با توجه به موفقیت این روزنامه و همچنین آن سابقه توجهی
که از سوی دستگاه دولت به داریوش به وجود آمده بود ،طبیعی بود که تالش برای کشاندن وی
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به دستگاه دولت ادامه یابد .بنابراین حضور من در زندگی داریوش همایون هیچ نقش و تأثیری در
این وجه زندگی داریوش نداشت.
و اما در توضیح زمینه ها و دلیل نزدیک شدن ما به یکدیگر و سپس ازدواج و ادامۀ چند دهه
زندگی مشترک ،ابتدا دوستی ،اعتماد ،احساس پیوند و تفاهم روحی و سپس رفته رفته تبدیل آن به
عالقمندی و عشق بود .داریوش خودش در کتاب خاطراتش در این باره توضیح داده و شما هم در
بیوگرافی او بر این تکیه کردهاید که یکی از ریشههای پرقدرت نزدیکی و جذب ما به یکدیگر ،این
بود که ما هر دو به مسائل اجتماعی و ساختن کشورمان عالقه داشتیم ما در آرزوهایمان برای
ایران مشترک بودیم .من او را خیلی قبول داشتم .خیلی از توانمندیهای او به خصوص قدرت
نویسندگیش احساس سرفرازی می کردم ،همیشه! تا همین امروز که با شگفتی و ناباوری میبینم
که این قلم این همه تأثیرگذار بوده است ،به خود میبالم که همسر او بودهام .حضور فعال اجتماعی
من نیز زندگی داریوش را پر میکرد .برایش بسیار مهم بود ،اصرار داشت قبل از انتشار من حتماً
نوشته هایش را بخوانم .من البته بنا به دلیل خودم این کار را نمیکردم .آنها را همیشه پس از
انتشار میخواندم .از اینکه بعد ها و در زندگی خارج از کشور کنار کشیدم ،بسیار بسیار موجب تأسف
او شد .خیلی تالش کرد و پافشار بود که من به این زندگی بازگردم اما من دیگر نمیخواستم ،به
دلیل تأثیر زخم عمیق رنجیدگی که البته بعدها دلیل دیگری که به زندگی خارج از کشور
بازمیگشت ،به آنها افزوده شد.
• البته حضور دختر فضلاهلل زاهدی ،کسی که عالقمند و دلبسته طرحهای مدرن سازی
ایران در دوران پادشاهان پهلوی بود ،در صحنه فعالیت اجتماعی و طبعاً کار در دستگاه
حکومتی نباید ،دور از انتظار بوده باشد .پدرتان یک فرد نظامی بودند ،آن هم از نظامیان
همراه رضاشاه که سختگیری جزئی از سرشتشان بود ،آن هم در آن زمانهای ایران! از
تجربه پرورش خود زیر دست چنین پدری بگوئید ،رابطه چنین پدری با تنها دخترش
چگونه بود؟ آیا ایشان در مورد شما هم سختگیر بودند؟
ـ ـ بسیار زیاد .باید بگویم بیش از حد تحمل من .البته من پدرم را بسیار دوست داشتم و بیشتر از
دوست داشتن ،قبولش داشتم .او نزد من از احترام بالئی برخوردار بود و او نیز مرا خیلی دوست
داشت .رفتار او با من می توانست از هر دختری یک عزیزدردانه کامل بار آورد ،اما فکر میکنم از
این نظر چندان تأثیری روی من نداشت .شاید حوادث و شرایط سخت دیگر زندگیمان روحیهای
خالف آن را در من پروراند .به عنوان نمونه هنگامی که پدرم پس از جنگ جهانی دوم به دست
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انگلیسیها دستگیر شد ،من  9ساله بودم و به همراه برادرم ،اردشیر ،در آن سن و سال مجبور
شدیم تنها از اصفهان به تهران باز گردیم .برخالف تصوری که خیلیها ممکن است داشته باشند،
آن زندگی سراسر امن و آسایش نبود .فراز و نشیب مختص آن زندگی و جزئی از شرایط ایران در
آن خانواده ق دیمی و سیاسی بود .هیچ آرامش و یکدستی تضمین شدهای بر روزگار آن وجود
نداشت .در هر صورت با تمام عشق و عالقۀ فراوان پدرم به من به همان نسبت در امور مربوط به
خواستهای یک دختر نوجوان سخت میگرفت.
• مثالً در مورد چه چیزهائی؟
ــ به عنوان نمونه در بازگشت از مدرسه ،من اجازه نداشتم تأخیری داشته باشم .اجازه نداشتم به
میهمانیهائی که در منزل دوستانم برگزار میشد بروم .اصالً پدرم میگفت باید آنها همیشه به
خانه ما بیآیند .من از مجالس رقصی که گاهی همکالسیهایم برگزار میکردند ،محروم بودم.
همه این سختگیریها زندگی را بر من دشوار میکرد .به هنگام عشق دوران جوانی چنین
سختگیریهائی طبعاً غیر قابل تحملتر می شود .شاید هم آن موقع و در سنین جوانی که انسان
همه چیز را به صورت دیگری میبیند و تفسیر میکند ،برای فرار از این سختگیریها زود ازدواج
کردم .به عبارتی شورش و سرکشی و اعالم استقاللی بود ،به خیال خودم ،در برابر پدرم که انسان
بسیار مقتدری بود.
• ازدواج درچند سالگی؟
ـ ـ اولین ازدواجم در سن هفده ـ هژده سالگی بود و پدرم به شدت با آن مخالف بود .به صورتی که
حاضر نشد به مراسم عقد ما بیاید .من هم در آن زمان و در آن سن و سال نمیدانستم که قانوناً
برای عقد نیازمند اجازه پدرم هستم .ولی او می دانست .همه سر سفره عقد حاضر شده بودیم بدون
آن اجازه .بعداً البته رسید .پدرم اجازۀ کتبی خود را به دست فردی موتور سوار سپرد تا به مراسم
عقد برساند ولی خودش حضور نیافت .از آن به بعد هم هرگز تا زمان تولد اولین دخترم به مالقات
ما نیامد .من همیشه وقتی در خیابان راه میرفتم ،دلهره داشتم که اگر با پدر مواجه شوم چه پیش
خواهد آمد .البته می دانستم که او هرگز پیاده در خیابان نخواهد بود ،با وجود این دلهره داشتم.
• این را به چه چیز دیگری جز سختگیری و اِعمال قدرت میتوان تعبیر کرد؟
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ـ ـ دلبستگی شدید و شاید در حد وابستگی عاطفی او به من! من و برادرم اردشیر پس از جدائی پدر
و مادرمان با پدر زندگی میکردیم .او هنگامی که از سفر به خانه باز میگشت ،مهمترین انگیزه و
خواست ش در درجه اول دیدن ما بود .یک بار خاطرم است؛ هنگامی که از یکی از سفرهایش به
خانه بازگشته بود ،من دست بر قضا خانه نبودم و پس از ورود وی ،از منزل یکی از بستگان
بازگشتم .وقتی شنیدم پدر از سفر بازگشته است ،با شادمانی به دیدنش شتافتم ،اما برخالف انتظارم
با اخمها و سرسنگینیاش روبرو شده و جا خوردم .با عصبانیت گفت؛ تو میدانی که من وقتی به
خانه باز میگردم اولین چهرهای که میخواهم ببینم تو هستی .تو چرا در خانه نبودی!
او مخالف ازدواج من بود ،اما در نهایت جلوی آن را نگرفت .وقتی قصد خود را برای ازدواج با او در
میان گذاشتم و وقتی دید که بر تصمیم خود مصر هستم ،مرا یک سالی به سوئیس فرستاد و گفت؛
خوب اگر در این یک سال او را همچنان خواستی و بر ازدواج همچنان پافشار بودی ،آنوقت
می توانی ازدواج کنی .من پس از آن علیرغم مخالفت پدر ازدواج کردم و او هم در نهایت جز تن
دادن به تصمیم من کار دیگری نکرد .حال که به آن روزها فکر میکنم ،میبینم او از رفتن من از
خانه غمگین بود .آنچه هم که به مقتدر بودن او همراه با شجاعتش باز میگردد ،میبینم که من
چقدر از همان کودکی آن روحیات را میپسندیدم و به آن میبالیدم .میهن دوستی هم جزء اصول
و خطوط تربیتی پدرم بود که در مورد ما تا جائی که قدرت داشت بکار میبست .غیر از این اصالً
در خانۀ ما رسم نبود .در خانه و در میان اطرافیان همه به پدرم احترام عجیبی میگذاشتند .قبولش
داشتند ،به او و به درستکاری و راستگوئیاش اعتماد داشتند .افراد و پیرامونیان خیلی زود خود را به
دست او میسپردند ،هیچ کس با او مخالفت نمیکرد ،نوعی اتوریته شدیدی بر اطرافیانش داشت.
انسان بسیار بسیار وفاداری بود .در وفاداری به دوست شهرت داشت .و من حال که به احساس
خودم در آن زمانها برمیگردم میبینم که چگونه نسبت به همه اینها در دل احساس رضایت و
سربلندی میکردم ،میبینم که چقدر همۀ این خصوصیات شخصیتی او مورد عالقه و احترام من
بوده است .همیشه! فکر میکنم بسیاری از روحیات او به من نیز منتقل شده است .حداقل داریوش
همیشه این را میگفت .می گفت که چقدر خوشحال است که از خیلی جهات روحی و رفتاری مثل
پدرم هستم .او عالقه و احترام زیادی برای پدرم قائل بود .گاهی به شوخی به او میگفتم ،شاید تو
به عشق پدرم بود که با من ازدواج کردی.

• می دانیم که تصمیم و اقدام شما برای ورود به سیاست خیلی پیشتر از آشنائیتان با آقای
همایون بود .چه شد که چنین تصمیمی گرفتید و از کجا آغاز کردید ،از همان کاندید
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شدن برای نماندگی مجلس شورای ملی؟ آیا اعضای خانواده نقشی در این تصمیم و
انجام آن داشتند؟
ـ ـ اعضای خانواده خودم نه! البته اطرافیان از عالقه من به مردم و میل به یاری به هر کس که سر
راهم قرار میگرفت و نیازی داشت ،اطالع داشتند .به این خصلت بسیار معروف بودم .اما مشوقم ،و
اصالً بوجود آمدن نطفه فکر رفتن به سیاست و کاندید شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی
در واقع تحت تأثیر رفتار علیاحضرت شهبانو فرح بود .من همیشه رفتار مردمدوستانه ایشان را
ستایش میکردم و از آن بسیار آموختهام .پیش از آنکه ایشان ملکه ایران شوند ،به کاخ سلطنتی
رفت و آمد داشتم .والحضرت ثریا ملکه وقت ایران را هم میشناختم .حتا روابطم با ایشان
هنگامی که در پاریس بودند ادامه داشت .اما عالقمندی من به علیاحضرت نوع دیگری بود .پس از
ورود ایشان به خانواده سلطنتی و به تدریج هر چه میگذشت بیشتر جذب شخصیت و روحیات
ایشان میشدم .رابطه و دوستی ما هر چه گذشت نزدیکتر شد و تا امروز نیز بصورت رشته پیوند
بسیار محکمی ادامه دارد .من نیز همیشه مورد لطف و توجه ایشان بودهام.
ایشان انسان بسیار روشنی هستند .عالقمندی ایشان به ایران و به مردم ایران همیشه برای من
نمونه بوده است .پشتکاری ایشان در امور اجتماعی به خصوص متانت رفتاری ایشان را همواره
ستایش می کنم .شما نگاه کنید به رفتار ایشان در این سی و چند ساله در خارج کشور و آن را
مقایسه کنید با بسیاری از شاهزاده خانمها یا سایر اعضای خانوادههای سلطنتی در کشورهای
اروپائی .به نظر من رفتار شخصی ایشان به عنوان فردی که ملکه کشور ایران بوده است ،نمونه و
باعث سربلندی است .هیچ جای ایراد و شایعهپراکنی نگذاشتهاند .روحیه انسان دوستی ایشان و
عالقمندی که همیشه برای به عهده گرفتن وظائف اجتماعی داشتهاند و این روحیه را به همان
استحکام در خارج کشور و برای فعالیت های داوطلبانه اجتماعی در سطح جهان ،حفظ کرده و به
کار میگیرند .مردمداریشان هم زبانزد همگان است.
همانطور که گفتم همین رفتارهای ایشان باعث تشویق من شد .یعنی داستان از این قرار بود که
یک بار در سفر اعلیحضرت و ملکه به مناطق جنوبی ایران و به آبادان و اهواز ،شهبانو از من
دعوت کردند که در این سفر همراهشان باشم .وقتی برای بازدید روستاها و شهرها میرفتیم من
نیز در هلیکوپتر حامل علیاحضرت مینشستم .ایشان در مورد مناطق مختلف ،روستاها ،شهرها و
طرحهای آبادانی آنها با شوری وصف ناشدنی صحبت میکردند .میدیدم که چگونه با گوشه و
کنار ایران آشنائی دارند .برخوردشان با مردم بسیار ساده و فروتنانه بود .یکبار به خاطر دارم یک زن
روستائی بسیار مسن از ایشان خواست که به منزلش بروند و چائی در آنجا صرف کنند .شهبانو با
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شادمانی و روی باز پذیرفتند .همگی رفتیم .اتاق کوچک پیرزن گنجایش همه ما را نداشت .با وجود
این در همان اتاق چائی فراهم کرد و از ملکه کشور و همراهانش پذیرائی گرمی به عمل آورد .این
رفتارها روی من بسیار تأثیر مثبت داشت .همان موقع با خود فکر کردم که چرا من نباید در خدمت
به مملکتم و این مردم پیشقدم شوم .چرا نباید من هم گوشهای از کا را بگیرم .آن سفر و الگوی
رفتار شهبانو در تصمیم من برای نمایندگی بسیار تعیین کننده بود .این فکر را با هویدا در میان
گذاشتم او تشویق کرد .سپس هم آقای علم و هم آقای هویدا توصیه کردند که به حزب ایران
نوین بپیوندم .شاید فکر میکردند که در این حزب امکان رشد برایم فراهمتر باشد .زمانی که من
نماینده همدان شدم ،در مجلس دور دوم بعد از داده شدن حق رأی به زنان ،ما تنها  6ـ  7نماینده
زن در مجلس بودیم.
• اخیراً در مصاحبهای با شهبانو ف رح پهلوی از سوی رادیو صدای آمریکا به مناسبت روز
جهانی کودک ،ایشان در بارۀ چگونگی تأسیس «کانون پرورش فکری کودکان
ونوجوانان» در ایران توضیحاتی دادند .در این سخنان در کنار خانم لیلی امیرارجمند از
شما نیز به عنوان فردی که برای نخستین بار همراه خانم امیرارجمند این ایده و طرح را
نزد ایشان برده و مطرح کردید ،نام بردند .در این باره توضیحاتی بدهید .شما در تأسیس
این کانون چه نقشی داشتید؟ کار برای آن را تا چه سالهائی ادامه دادید؟

ـ پیش از اینکه ما ایده تأسیس کانون پرورش کودکان و نوجوانان را نزد علیاحضرت ببریم ،من
سابقهای در نشر آثاری برای کودکان داشتم .از جمل ه به درخواست و تشویق آقای یارشاطر و برای
سازمان انتشاراتی زیر نظر ایشان یعنی «نشر کتاب» ترجمه دو کتاب کودکان را بر عهده گرفتم.
زندگی کودکان و موضوع تربیت و پرورش آنها برایم مهم و امور خانواده همیشه گوشهای از
دلمشغولیهایم بود .به طوری که یک دورهای در کیهان ،هر پنجشنبه ،در ستونی در صفحه خانواده
در زمینه تربیت و روانشناسی کودک هم مقالتی مینوشتم .ما این ایده را نزد علیاحضرت بردیم و
ایشان بسیار شادمان شدند و از آن استقبال کردند ،تا جائی که کتاب «دخترک دریا» را که
خودشان از زبان فرانسه ترجمه و همچنین تصاویر آن را نقاشی کرده بودند ،برای فروش گذاشتند
و کل درآمد آن را در خدمت پایه گزاری کانون قرار دادند .در آغاز تأسیس کانون ریاست بخش
انتشارات کانون و ادارۀ برنامه کتابخانههای سیار آن نیز بر عهده من گذاشته شد .اما بعد زیر فشار
کار نمایندگی و کار آبادانی شهر و م نطقه همدان و سفرهای بسیاری که داشتم از آن مسئولیتها
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کنار کشیدم ،اما همچنان در هیئت امنای کانون حضور داشتم ،همچنین در تمامی مراسمی که از
سوی کانون برگزار میشد.
• آیا این امر تصادفی بود که مثالً ایده تأسیس کانون در سال  1344به نتیجه رسید و شما
در آن نقش دا شتید و آقای همایون هم در همین سال به دنبال گرفتن مجوز انتشار
روزنامه آیندگان بودند؟ سایه این فضای کار و کوشش فرهنگی در روابط میان شما چقدر
احساس میشد و چقدر در این پیوند نقش داشت؟
ــ ایده و کار کانون خیلی جلوتر از نزدیکتر شدن ما به یکدیگر بود و من هم هیچ ربط و سهمی
در آیندگان و ایده اش نداشتم .خوب قدرت نویسندگی داریوش همیشه برای من جذاب بود .اما
ل بحث و گفتگو ها و تبادل فکری ما نه در حوزۀ مسائل فرهنگی و روشنفکری بلکه اساساً در
اصو ً
حوزه سیاستهای کشور و برنامههای توسعه و آبادانی بود .داریوش در این زمینه بسیار مجذوب
کار من شده بود .بارها به عنوان روزنامهنگار در سفرهایم به همدان مرا همراهی کرده بود .بعدها
در دورههائی از انتخابات مجلس هم در گروه انتخاباتی من بسیار فعال بود.
• به نظر میرسد شما انسان پرکاری بودید و در هنگام آشنائی با آقای همایون سخت
د رگیر فعالیت .آن طور که آقای همایون در کتاب «من و روزگارم» توضیح دادهاند ،آغاز
آشنائی و دوستی شما با ایشان هم در یک سفر کاری مشترک بود .و چند سالی پس از
این سفر طول کشید تا به ازدواج ختم شود .آقای همایون در این فاصله از روزنامهنگاران
سرشناس ،در حوزه فعال یت اجتماعی از جمله تأسیس و مبارزات سندیکای مطبوعات
شهرت و اعتبار قابل احترامی کسب کرده بودند .شما هم درگیر ساختن و توسعه همدان.
تا جائی که ایشان از شما در کتاب خود تحت عنوان «عمله توسعه» نام بردهاند! این
رابطه به نظر خیلی «خشک و عقالئی» میرسد .پیوند از طریق کار و برای کار؟ حتا مرا
هم که چندان به رمانتیک بودن شناخته نیستم به شگفت میاندازد!
ـ در آن سفر ما به هم نزدیکتر شدیم ،وگرنه آشنائیمان از پیشتر آغاز شده بود .تا جائی که
خاطرم است ،من با داریوش از زمانی که در مؤسسه فرانکلین بود و از طریق دوست مشترکی که
در همان مؤسسه کار می کرد ،آشنا شدم .این آشنائی به تدریج به دوستی نزدیک انجامید و در ادامه
دوستی ،اعتماد بدست آمد .اعتمادی برخاسته از شناخت عمیق از روحیات و خصوصیات اخالقی
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یکدیگر .اگر از عشقهای دوران جوا نی و نوجوانی بگذریم که همچون ابر بهاری ،هر چند پر
طراوت و روح بخش ،اما گذراست و اگر ادامه یابد دیر یا زود به پیوند عاطفی ،محبت و عالقه بدل
خواهد شد و قاعدتاً عقل و منطق هم سهمی در آن مییابد ،باید بگویم دیگر در آن سن و سالی
که ما داشتیم ،و دوران بلوغ و پختگی را هم پشت سر گذاشته و هریک کوله باری از تجربه زندگی
پشتمان بود ،در طول آن دوران دوستی و از مسیر آن به عالقمندی و پیوند عاطفی رسیدیم .در
چنین مسیری طبعاً عقالنیت جزء جدائی ناپذیرش است.
• چه کسی وجود آن عالقه ـ شما اسمش را هر چه میخواهید بگذارید ،من نامش را
می گذارم عشق! ـ اعالم کرد؟ کدام یک از شما برای اولین بار اقرار کرد که دیگر
نگاهش به آن دیگری از چشم یک دوستی ساده و همفکری نیست و پای پیوند از نوع
دیگری در میان است؟
ــ داریوش
• تجسم روشنی از چهره آقای همایون در بیان احساسات قلبیشان اندکی برایم سخت
است .شاید از ظرفیت تجسم عاطفی خودم که اقرار میکنم چندان لطیف نیست بیرون
است .در پیش آمدن ابرازهای عاطفی ،حتا از سوی دیگران ،اگر پای خودشان در میان
بود ،در لحظه ،چهرهشان از شرم حضور گُل میانداخت ،تا چه رسد به اینکه خودشان در
چنین امری پیشقدم باشند! هر بار به شما دو نفر فکر میکردم ،به یاد صحنهای از
«آناتفکا» ـ فیلم موزیکال «ویلون زنِ روی بام» ـ میافتادم ،آنجا که مرد جوان
کمونیست با لکنت و در حالی که کلمات مناسبی نمییابد ،از دومین دختر راوی داستان
تقاضای ازدواج میکند و بعد در حالی که از پاسخ مثبت دخترک زیباروی و دیدن امواج
عشق در نگاهش ،سر از پای نمی شناسد ،با دادن دستی «رفیقانه» ،محکم و طولنی به
دختر به صحنه پایان میدهد!
ـ ـ به شما در تصوراتتان از داریوش اندکی حق میدهم .آن روز پس از آنکه از من درخواست
ازدواج کرد ،وقتی درنگ مرا در دادن پاسخ مثبت دید ،گفت اگر با من ازدواج نکنی هرگز آن
زندگی که دلم می خواهد ،نخواهم کرد .او بر تفاهم روحی که میان ما وجود داشت ،بسیار تکیه
داشت .به نظر می رسید آن تفاهم برای او مثل شریان حیاتی زندگیش بود ،آن زندگی که او دلش
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میخواست ،و من امروز که در انتهای آن زندگی ایستادهام ،خوب میدانم که داریوش آن روز چه
میگفت و چه میخواست ،خوب میدانم که از چه صحبت میکنم .البته که پی بردن به آنچه او
دلش می خواست و راه یافتن و شناختن جهان درونی و نیازهای عاطفی او گاهی حتا برای خود من
هم سخت بود به ویژه در آغاز .اما آن تفاهم روحی که ا و تا آن اندازه در تقاضای ازدواجمان بر آن
تکیه د اشت ،به نظرم درست مانند بستر امن و زمین استوار و مطمئنی بود که آروزی پروازهای
بلندش را برای رشد انسانی ،اخالقی ،عاطفی و از ورای حیات اجتماعیاش و در خدمت به آن
فراهم میساخت.
برخالف تصورات شما او از یک جهان عاطفی قوی درونی برخوردار بود و از قلبی که گنجایش
جای دادن محبت های اندازه ناگرفتنی نسبت به اطرافیانش را داشت .نوع پیوند با این اطرافیان هم
اصالً برایش مهم نبود که سببی باشد یا مثالً نسبی .به عنوان نمونه عالقۀ او به دختران و
نوههایمان که فرزندان خونی او نبودند ،وصف ناپذیر بود .آنها نیز محبت و عالقه به «بابی» ـ
نامی که داریوش را با آن خطاب میکردند ـ را از همان آغاز راهیابی وی به زندگیمان به قلبشان
دوختند .تنها لزم بود آن فردی باشی ،که او را مجذوب میکرد .آنگاه میتوانستی به این دنیا راه
یابی .البته محک و معیارهای او بسیار سختگیرانه بود .سخت پیوند برقرار میکرد .دشواری دیگر
آن بود که او در عنفوان جوانی آگاهانه و خود خواسته ،به دلیلی ،که به نظر من ،خیلی زودرس و
برخاسته از برداشت ناپخته او از زندگی سیاسی که برای خود انتخاب کرده بود ،راه عواطف انسانی
را برخود بسته بود .اتفاقاً شاید به دلیل قابلیت شکنندگی روحی بسیارش در برابر عاطفههای
انسانی ،او را به این انتخاب نادرست انداخته بود .بهتر است بگویم ،رابطه و پیوند عاطفی برای او
امری پیش پا افتاده نبود که هروز بیآید و برود و انسان در از دست دادنش دمی هم اندوهگین
نشود .او احساس اندوه را دوست نداشت .تاب بار سنگینی که برایش داشت ،را نمیآورد.
عکسالعمل هائی را هم که هنگام غلبه اندوه در از دست دادن عزیزی از خود نشان میداد ،چندان
عادی نبود و از قدرت هضم اطرافیان بیرون بود .به عنوان نمونه عکسالعملی را که در اثر فوت
ما درش نشان داد ،چند روز حبس کردن خود و خواندن مثنوی! البته من در آن هنگام هنوز در این
زندگی نبودم .عشق غریبی به مادرش داشت .و من چقدر متأسفم که هرگز مادر او را ندیدم.
دلبستگی ش به برادرش شاهپور را هم که در کتابش آورده است دیده بودم .وقتی در
مالقاتهایشان فاصله میافتاد من ناظر بودم و میدیدم که چقدر قلبش در حسرت دیدار دو بارۀ او
سنگین است.
من در آغاز زندگیمان تالش بسیاری کردم تا آن نگاه به رابطههای انسانی در او تغییر کند و آن
تصمیم شکسته شود ،تصمیمی که او خود از آن به عنوان کشیدن دیواری به دور خویش نام برده
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است .دیواری که رابطۀ او را با جهان بیرونی روابط انسانی قطع کرده بود .تا آن زمان از رابطههای
انسانی تنها تعریفی در ردیف «حق» و «وظیفه» و «تکلیف» ارائه میداد .اصالً قبول نداشت ،که
اگر کاری انجام می شود و مهر و محبتی هست ،باید در ازای آن طلبکار بود .روحیه طلبکاری را در
ایرانیان اصالً نمیپسندید خودش هم هیچگاه در ازای پاداش و انتظارِ سپاس کار نکرد .اصالً از
این بدش می آمد .و برایش تا حد زیادی دست و پا گیر به نظر میرسید .اما برای من که انسانی به
لحاظ عاطفی وابسته به دنیای پیرامونم بودم و این دنیای پیرامون من هم بسیار بزرگ بود و
هست ،با اَشکال مختلف روابط انسانی و هر کدام در جای خودشان آشنا بوده و نگهداری یا تجدید
آنها همیشه دلمشغولیام بود ،چنین تعریفهائی در قالب چنین واژههای خشک و بیروحی برایم
نه قابل قبول بود و نه قابل تحمل .از سوی دیگر میدانستم کسی که محبت و عشق بیدریغ را
یک بار تجربه کرده ،میتوا ند از پس آن دیواری که به دور خود کشیده است بیرون آید .آن هم
کسی چون داریوش .هیچ کس به اندازۀ او به دنبال بهکرد و ارتقاء زندگی انسانی نبود ،آن هم نه
تنها در جنبه های مادی و تکنیکی ،بلکه از نظر روحی و عاطفی .این اواخر باز هم خودش واژهای
زیبا بکار گرفته است ،البته در سیاست؛ «هوش عاطفی» ،اما من فکر میکنم این واژه در روابط
شخصی هم گویاست .هوش عاطفی تنها در ارتباط بیرونی با دیگریست که فعال شده و بروز یافته
و دیده می شود .او از این نظر هم بسیار بسیار باهوش بود .تنها باید او را قانع میکردی که
رابطههای انسانی از نوع دیگری هم وجود دارد .من فکر میکنم توانستم این را با روحیات خودم
در عمل به او نشان بدهم و او را از پشت آن دیوارهائی که به دور خود کشیده بود ،بیرون آورم.
بعدها با آشنائی با صورتهای دیگری از روابط انسانی و عاطفی ،در تعبیرهای اشتباه خود نیز در
برخی رابطه ها تجدید نظرهای اساسی کرد و پیوندهائی را که قطع کرده بود تازه نمود .برای نمونه
میان آنچه که در بارۀ «تکلیف» و «حق» والدین در عنفوان جوانی ،در آغاز در خاطرات روزانۀ
دوران نوجوانیاش نوشته ـ که من از خواندنش دچار شُک شدم و آنها را هرگز نپسندیدم ـ با
آنچه که در بارۀ آخرین مالقاتش با پدرش در کتابش نوشته است ،مقایسهای بکنید ،انگار از دو
انسان کامالً متفاوت است ،متعلق به دو دنیای کامالً جداگانه .تفاوت میان آن دو تلقی را تنها
فاصله زمانی و گذر عمر نیست که پر میکند ،بلکه تجربههای نو و دیدن همه چیز از دریچههای
تازه است .استعداد تغییر نگاه نیز در داریوش انصافاً که بسیار بود.
• با همه ارزشی که این توضیحات دارند و شناخت ما را از آقای همایون کاملتر میکنند،
اما منظور من آن رابطه و پیوند میان شما و ایشان است .به نظرم شما با کشاندن پای
رابطه و محبت به دیگران ،در عمل پاسخ به این پرسش را به نوعی از سر باز میکنید.
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شما هم شدهاید آن «جوان کمونیست» که نمی تواند واژه دوست داشتن زن و مرد را به
راحتی به زبان بیاورد!؟ پس بگذارید این طور بپرسم :تاب دوری از شما را میآوردند؟
تاب ناراحتیتان را چطور؟
ــ نمیدانم شاید ما هنوز از نسلی هستیم که برایمان رابطۀ میان زن و مرد متعلق به درونیترین
پستوهای قلبی است و پنهان کردن آن را لزمه حرمت بالی آن میدانیم .و اما دوری را اول باید
از نگاه داریوش تعریف کنیم .او سفرهای بسیاری میکرد گاهی هم طولنی .البته تا وقتی در
پاریس بودیم بسیار کمتر و کوتاهتر به سفر میرفت ،چون ما در آنجا از فرزندانمان دور بودیم.
داریوش نمی خواست مرا تنها بگذارد .اما از زمان اقامتمان در سوئیس و با نزدیک شدن به فرزندان
خیالش اندکی راحت شد .مسلماً از نظر او آن دوری به معنای متداول مسافتی هرگز نبود ،دوری به
معنای از میان رفتن امکان همصحبتی .میل به بازگشتش برای همصحبتیها بود .هروقت از
سفری باز میگشت ،احساس میکردم دلش میخواهد روزها بنشیند و جزء به جزء از همه چیز
برایم تعریف کند .دلانگیزترین پیام حاوی میل شدید بازگشتش به خانه را به زیباترین صورتی در
خطرناک ترین وضعیتی که دچارش شده بود ،یعنی زمانی که در زندان بسر میبرد ،در نامهای کوتاه
برایم فرستاده بود .بیان آن آرزو و امید به داشتن «یک روز خوش» دیگر ،برای من دنیائی معنا
داشت .روحم را منقلب کرد و جلوی اشکهایم را نتوانستم بگیرم.
اما تاب ناراحتی مرا اصالً نداشت .هر بار که موجب عصبانیتم میشد ،میدیدم که دست و پایش را
گم میکند .خیلی زود سعی میکرد آن ناراحتی را از دلم بدرآورد .پوزش میخواست.
• شما ناراحتی خود را چگونه نشان میدادید؟ با قهر؟
ــ ابداً! از قهر کر دن بیزار بودم .یعنی از آن خاطرۀ بدی داشتم .پدرم که او را خیلی دوست داشتم،
هر وقت میخواست مرا ادب کند ،با من قهر میکرد .حرف نمیزد .و این بسیار مرا آزار میداد .از
همین رو از قهر کردن بسیار بدم میآمد .خود هم هیچوقت قهر نمیکردم.
یک بار هم داریوش به دلیل یک دلخوری و ناراحتی از من قهر کرد .من هم با ناراحتی اما بسیار
محکم به او گفتم که حق قهر کردن ندارد و دیگر نباید این کار را تکرار کند .انسان وقتی میتواند
حرفش را بزند و آنچه را که موجب ناراحتیاش شده است به زبان آورد که قهر نمیکند! یعنی چه!؟
لطفاً به من ب گو و به صراحت هم بگو که چه رفتاری در من را نپسندیدی تا تکرارش نکنم .و این
امر دیگر میان ما تکرار نشد.
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• آیا هیچ وقت از شما خواستند که در موردی خاص خود را تغییر دهید؟
ـ ـ داریوش احترام عمیقی برای من و وجوهات مختلف شخصیتی و روحیام قائل بود .هیچگاه در
هیچ زمینهای نخواست که من در گوشهای از رفتار و زندگیام تغییری بدهم .همیشه میگفت
همانی بمان که هستی و بوده ای .تنها افسوسش از کنار کشیدن من از دنیای سیاست بود .اما در
همه حوزه های دیگر زندگی ،گزافه نیست که بگویم ،حتا اختیارش را به من سپرده بود .راست
گوئی و بلند طبعی و غرور مرا همیشه و در همه جا میستود .در برابر عشق من به فرزندانمان ذوب
میشد.
• حسادت چطور؟ کم نیستند مردانی که نسبت به همسراشان حسودند.
ــ ابداً ،هرگز!
• شما چطور؟
ـ ـ چرا! من تا حدی نسبت به داریوش حسود بودم .اما موردی پیش نیامد .به وفاداری و راست
گوئیش ایمان داشتم .اگر از او چیزی را میپرسیدم ،راستش را همان گونه که بود میگفت .همیشه
در برابر همه همین طور بود.
البته اگر از او در بارۀ چیزی نمیپرسیدی خوب حرفی هم نمیزد .استدللش هم درست بود ،اینکه
خوب انسان خیلی چیزها را میبیند و از آنها مطلع میشود ،آیا باید نپرسیده همه آنچه انسان
میداند بگوید!؟ البته که نه!
• صرف نظر ازمردهای ایرانی ـ حداقل در گذشته ـ که خوشنود از عرف و فرهنگ مسلط
به هیچ چیزی جز به دختری که به قول معروف ،رویش را آفتاب و مهتاب هم ندیده
باشد! راضی نیستند ،اما برخی از خانمها ی هموطن نیز نسبت به گذشتۀ همسرانشان و
احیاناً حضور زن دیگری در آن حساسیت نشان میدهند .آقای همایون از روابط و
احساس های خود در باره زنان زندگیشان ،پیش از شما ،با جزئیات در روزنگاریهایشان
که بدست دستگاه امنیت حکومت اسالمی افتاد و منتشر شد ،نوشتهاند .آیا این موارد
حساسیتی در شما برنیانگیخت؟ آیا از آنها برای شما هیچ وقت صحبتی کرده بودند؟
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ــ برای داریوش گذشته ،گذشته بود و به آن نمیپرداخت .وجود زنان دیگر ،پیش از من ،در زندگی
او برایم خیلی مهم نبود .هر چند برای من که همسر او هستم بدون خطی از دلخوری نگذشت .اما
مشکل من با آن نوع نگاه و آن زبان نسبت به زنان ،اصالً همانطور که پیش از این گفتم ،نسبت به
انسان ها بود .راستش اصالً خوشم نیامد .وقتی آن کتاب و این خاطرات منتشر شد ـ وزیر
خاکستری ـ و به دست ما رسید ،اصالً نمی خواستم که فرزندانم آن را بخوانند .چون شناختشان از
داریوش و از روحیات انسانیاش چیز دیگری بود .نمیخواستم فرزندانمان ،از برداشتهائی که
داریوش نسبت به خانواده ،و پدر و مادر داشت و آن طور که در مورد زن آن موقع فکر میکرد ،حتا
اگر مربوط به زمان بسیار جوانی و گذشته او بود ،اطالع پیدا کنند .من با روحیهای که خود داشتم و
با سعی که در تربیت فرزندانم و در یاد دادن پیوند با انسانهای دیگر میکردم ،آن نوشتهها و نظرات
را اصالً نمی پسندیدم .البته این خاطرات دوران جوانی در کتاب خاطرات داریوش دوباره تکرار شد.
و این را من نه میتوانستم و نه میخواستم که جلویش را بگیرم .چون همان طور که گفتم ،من
اصرار داشتم نوشتههای داریوش را پس از انتشار بخوانم.
• اگر قبل از چاپ میخواندید و نمیپسندید ،آیا ایشان تن به تغییر میدادند؟
ــ نمی دانم! چون این کار را آگاهانه هرگز نکردم و نمیخواستم هم بکنم .چیزی را که شما هرگز
امتحان نکردهاید از نتیجهاش هم بیاطالعید .عالوه بر این باید تکرار کنم که من به ضرورت
آزادی داریوش به عنوان یک نویسنده از هر نظر حتا در مقابل خودم ـ شاید به طور خاص در
مقابل خودم ـ بسیار پایبند بودم.
• پس از خواندن نوشتههای چاپ شدۀ ایشان چطور؟ موردی پیش نیامد که با آنها
مخالف باشید؟
ــ بسیار زیاد! به خصوص در بارۀ بعضی از نوشتههای او در خارج از کشور ،از همان اولین کتابش
که منتشر شد .سالهای نخست خیلی در مورد آنها بحث میکردیم .بحثهای بسیار شدید وگاه
ناآرام .فضائی که در اثر این بحث و جدلها در خانه ایجاد میشد ،مرا بسیار بسیار آزار میداد .از
یک طرف هیچوقت نمیخواستم و نمیتوانستم نظرات خودم را آن طور که هست پنهان کنم .از
دروغ و تعریف چیزی که قبول نداشتم هم خوشم نمیآمد .داریوش هم آن را از من نمیپذیرفت و
انتظار دیگری از من داشت .از سوی دیگر از اوضاع متشنج ـ هر قدر کوتاه ـ در خانواده همیشه
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رنج میبردم و تمام سعی خود را می کردم که برای تک تک اعضای خانواده فضای خانه
آرامش بخش و مطبوع باشد .همین مسئله باعث شد ،به تدریج سکوت کنم .و برای اینکه بتوانم
سکوت کنم ،پای خود را از زندگی اجتماعی داریوش بیرون کشیدم .رفته رفته کار به جائی کشید
که کمتر نوشتههای او را میخواندم .و کمتر مایل بودم که به صحبتهایش پس از هر بازگشت از
سفر ،در بارۀ آنچه که دیده و کرده ،گوش دهم.
• میدانستید که چقدر ایشان از این موضوع افسوس میخوردند و غمگین بودند؟ یک بار
دریکی از سفرهایشان به هامبورگ ،وقتی میخواستیم از خانه بیرون برویم ،در حالی که
جلو در خانه منتظر همسرم بودیم ،از ایشان حال شما را پرسیدم .با لبخندی که بسیار
غمزده بود ،گفتند ،خانم هم که دیگر حتا نوشتههای مرا نمیخواند.
ــ میدانم! میدانم! و چقدر هم از این بابت خود را سرزنش میکنم .اما چه میشود کرد ،انسانها
همانی هستند که هستند .داریوش بیشتر از هر کسی از من میخواست همانی بمانم که بودم .و
برخالف آنچه که هستم رفتار نکنم ،حتا به مالحظه و به خاطر او .من هم او را همانگونه
میخواستم که بود .هیچیک از ما نمیخواست که دیگری از خود بگذرد و در بارۀ آنچه که
نمیپذیرد ،تظاهر کند .رابطۀ ما ،در مورد قبول یکدیگر و احترام متقابل ،از اول همین بود و تا آخر
هم همین ماند .چیزی که تغییر کرده بود اوضاع بود .تغییر اوضاع را ،داریوش اگر میخواست به
حیات اجتماعیاش ادامه دهد ،که میخواست ،باید میدید و توضیح میداد .هیچکس نمیتوانست
و حق نداشت که این حیات را از او دریغ دارد ،حتا من ،به ویژه من ،به هیچ مالحظهای! او باید با
قدرت و خالقیت فکری خود و بر پایۀ همه واقعیتها و جنبههای مختلف آن ـ واقعیت را آن گونه
که او میدید ـ مینوشت و تحلیل میکرد ،باید رابطه موضوعات را با هم نشان میداد .به عنوان
یک نویسنده و سیاستگر ورزیده ،او نمیتوانست بخشی از واقعیتها را آن گونه که میبیند ،بگوید
و بخش های دیگر را پنهان نماید .اگر پای گفتن نظر و تحلیل مسائل و مشکالت اجتماعی
میرسید ،داریوش دیگر هیچ مرزی میان زندگی خصوصی و اجتماعی قائل نبود و مالحظه هیچ
کس ،حتا خودش را هم نمیکرد .او وظیفۀ خود میدانست که جایگاه خوبیها و بدیها ،قوتها و
ضعفها را ،آن گونه که خود می دید ،روشن کند .او اهل سیاه و سفید کردن نبود .خود را موظف و
متعهد می دانست که برای جامعه به خصوص برای نسلهائی که گذشته را ندیده بودند روشن کند
که چگونه بیتوجهی به کاستیها و اشتباهات میتوانند ،حتا به طور موقت هم شده درستیها و
دستاوردها را مدفون کنند و از نظر ها دور نمایند و بعد موجب شوند ،همه چیز به زیان همه تغییر
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یابد .او خود را در شمارش عیبها و خالفه ا و اشتباهات ـ نه در مقابل افراد هرقدر هم نیت خوب
داشتند ـ متعهد می دید ،او خود را در برابر کل ایران و نسلهای بعدِ آن موظف و متعهد میدید .از
همین رو گاهی اوقات ـ البته به نظر من ـ مرزها و مالحظات را زیرپا میگذاشت .شاید برای من
نیت مثبت انسانها در رفتارها و تصمیمهایشان بیشتر مهم بود و با نگاه به آن نیتها در موردشان
قضاوت می کردم .برایم گاهی انتقادهای سخت او به گذشته و افراد بیانصافی به نظر میرسید و
آن را نمی توانستم به زبان نیاورم و با او مخالفت نکنم .اما یک چیز را میدانستم ،من دیگر
نمیخواستم ـ و خودم نمیخواستم و حتا بر خالف میل داریوش ـ به زندگی سیاسی ادامه دهم ،اما
داریوش با تمام وجودش میخواست .باید شرایط زندگی و خانه طوری فراهم میشد ،که بدون هر
دغدغه به زندگی که میخواست ادامه دهد .او این را همان موقع که از من درخواست ازدواج کرد
به زبان آورده بود .حال میبینم حق داشت ،شاید اگر با فرد دیگری ازدواج کرده بود ،این زندگی به
این صورت ،دوام نمی آورد .برای من دوام این زندگی به آن صورتی که او میخواست مهمتر از هر
چیز دیگری بود .البته شاید هیچوقت تصورش را نمیکرد که من در زندگی اجتماعی او سکوت
کنم و از دخالت در آن دست بکشم ،دلش هم اصالً این را نمیخواست ،اما سکوت من و نخواندن
نوشتههایش اصالً از سر بیاعتنائی به او نبود ،بلکه بر عکس از باوری بود که به او داشتم.
• شاید برای «منِ نوعی» به عنوان یک نظاره گر از بیرون این زندگی و این رابطه،
تصویری که شما از این بخشهای زندگیتان میدهید ،نوعی گذشت از سوی شما در
قبال ایشان به نظر آید .اگر بخواهم این تصویر را در یک کلمه خالصه کنم؛ باید بگویم:
یک بزرگمنشی؟
ــ نمیدانم اسمش را چه میشود گذاشت ،اصالً هم برایم مهم نیست که دیگران چه قضاوتی
دارند و چه میگویند .اما به طور خاص «بزرگمنشی» در این قضاوت بسیار واژه نارسا شاید هم در
این رابطه از اساس بیمعنا باشد .چگونه یک انسان میتواند از بودن در کنار همسرش ،همسری
چون داریوش این چنین به خود ببالد و حاصل زندگی او را چون محصول عمر خود بداند ،و اسم
آن را بگذارد ،بزرگمنشی! بزرگمنشی ،یک چشمپوشی ،یک گذشت از چیز دیگری که حداقل کم
بها تر نیست ،را با خود همراه دارد .برای من که معنای زندگی کردن برای مردم را خوب میدانستم
و در زندگی ام پایبند عشق به کشورم بودم ،چه چیزی بهتر از پیدا شدن داریوش همایون در آن
میتوانست باشد .قضاوت در مورد این موضوع دیگر امروز با دیدن آن همه تأثیرات مثبتی که او
برجای گذاشته است ،اصالً سخت نیست.
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می دانم شما به گل و گیاه درخانه خیلی عالقه دارید ،سلیقهاتان هم خوب است ،از گلهائی که
برای مراسم یادبود داریوش انتخاب کرده بودید ،میشد آن را دید .شاید بتوانم از این موضوع برای
فهماندن این رابطه یاری بگیرم .شما وقتی شاخه گلی را آذینبخش اتاقتان میکنید ،تمام سعی و
شادیتان در بقای زیبائی و طراوت آن گل است ،به آن میرسید ،آبش را عوض میکنید ،برگهای
پژمردهاش را می چینید ،اما زیبائی از آنِ خود گل است و هر روزی که آن طراوت که شما از آن
لذت میبرید ،ادامه یابد ،و هر صبح که آن را میبینید ،احساس لذت و شعفتان تازه میشود.
داریوش در طراوت و تازگی افکارش تا آخرین لحظههای عمر درخشش داشت و من نیز از این
حضور شاد بودم.
• با وجود چنین احساس و رابطهای در برابر دستگیری آقای همایون و روانه ساختنشان به
حبس چه کردید؟ آیا اصالً احساس خطر میکردید از اینکه ممکن است در آن شرایط
که نیروهای انقالبی روز به روز قویتر میشدند و آمدنشان به قدرت که خطر تردید
ناپذیری برای همۀ اعضای حکومت وقت و خانوادههایشان به همراه میآورد ،اتفاق
ناگواری برایشان بیافتد؟
ــ شرایط بسیار بسیار سختی بود .هنوز هم هر بار به آن فکر میکنم چهار ستون بدنم میلرزد.
وقتی شبانه به منزل ما برای بردن داریوش آمدند و او را بردند ،درست صحنه دستگیری پدرم
توسط انگلیسیها جلوی چشمانم مجسم شد و همان احساس دوران کودکی و سرگشتگی به من
دست داد .نمیدانستم چه بکنم .از دست همه عصبانی بودم از خشم به درجه استیصال رسیده
بودم .برای آزادی داریوش به هر جائی که ممکن بود رفتم و به دامن هر کس که سر راهم بود،
چنگ انداختم ،از جمله از نخستین افراد علیاحضرت شهبانو فرح بودند که روز بعد ساعت  8صبح با
ایشان تماس گرفتم .من تغییر اوضاع و وخامت آن را میدیدم .اصالً هم خوشخیال نبودم ،بر
عکس داریوش .ترسم در بارۀ سرنوشتی که منتظر او بود ،اندازه نگرفتنی بود .به همین خاطر اصالً
نمیخواستم ایران را ترک کنم .از طرف دیگر میدانستم در صورت تغییر وضعیت هیچ یک از
اعضای دیگر خانواده در امان نخواهند ماند .مسلماً در آن شرایط فکر بیرون بردن فرزندانم از
مهلکه هم راحتم نمی گذاشت .دخترم در آن موقع حامله بود .به خاطر داریوش و برای اینکه نتوانند
اتهام خروج ارز به او بزنند ،تا جائی که در توانم بود ،ممنوع کرده بودم که کسی از اعضای خانواده
برای خروج ،ارزی تهیه نکند .در آن موقع اگر خاطرتان باشد ،این کوچکترین اتهامی بود که
بسیاری را به این بهانه دستگیر می کردند .ابتدا تصمیم گرفتم به یاری برخی از نزدیکان و بستگان
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دخترم را در خروج از ایران همراهی کرده و بازگردم .وقتی این موضوع را به اطالع داریوش
رساندم ،گفت تو اجازه نداری برگردی .با شهبانو نیز موضوع رفتن و تصمیم بازگشتنم را در میان
گذاشتم .ایشان در آن موقع گفتند که قصد ترک ایران را ندارند و با اعلیحضرت هم صحبت کرده
و از ایشان خواهند خواست که ایران را ترک نکنند .گفتند که در هر صورت خودشان در ایران
خواهند ماند .به من ن یز توصیه کردند ،پس از بیرون بردن دخترم به کشور بازگرد .اما داریوش
می گفت تو باید بروی و مطمئن باش که من خود را نجات خواهم داد ،به هر شکل شده! اما تو اگر
در اینجا بمانی هیچ چارهای نخواهم داشت جز ماندن در زندان و منتظر دستگیر شدن توسط
نیروهای انقالبی .همیشه آن چنان مطمئن و محکم صحبت میکرد ،که انسانهای دیگر هم ـ
من که جای خود داشتم ـ در خوشبینی و اطمینانش مسخ میشدند .البته که بعد هم دیر یا زود
روشن میشد که او در اطمینان و خوشبینیاش صد در صد حق داشته است.
• د ر این مورد واقعاً حق با شماست .من خودم این موضوع ،یعنی مجذوب شدن در روحیۀ
خوشبینی و پذیرفتن درجه اطمینان قوی ایشان به تغییر را بارها و بارها تجربه کردم.
بزرگترینش فرارسیدن جنبش سبز بود .هر کس مصاحبهها و پرسشهای مرا از ایشان تا
قبل از برآمد جنبش سبز بخواند ،شهادت میدهد که چه روحیۀ ناامیدی از آن برمیخیزد.
از وضع وخیم مردم ،از خطرات بزرگی که کشور را تهدید میکرد ،از روحیه یأس و ظاهراً
بیتفاوتی ،از گسترش فساد و نزول اخالقی و… اما پاسخهای ایشان هر چند در انکار
این واقعیتها نبود ،اما همیشه اطمینان غرورانگیزی نسبت به روحیه مردم برای تن
ندادن به پستی داشتند که مخاطبین خود را در آن شریک میکردند ،همیشه میگفتند:
«ما اشتباه نکردهایم که تکیه خود را بر مردم و نارضائیها و آرزوهایشان گذاشتهایم.
عامل مردم تنها چیزی است که برای رهائی و بازسازی ایران داریم .جامعه و ملت ایران
وجود یک لخت همشکلی نیست .پیشرفتهترین عناصر در کنار زائران گمراه امامزادهها ،و
مبارزان از جان گذشته در کنار خیل معتادان ـ که عمال از گونه همان زائران هستند ـ
زندگی میکنند .ما تکیه را همواره میباید بر بهترین عناصر در جامعه بگذاریم .نه
چنگزنان در ضرایح و نه معتادان میتوانند کاری برای خودشان بکنند ولی همه مردم
در تخدیر جسمی و فکری بسر نمیبرند».
و چنین سخنانی در مصاحبه با ایشان در آبان 1384گفته شده است ،با اطمینانی قاطع
نسبت به تغییر دیر یا زود اوضاع که همیشه مرا هم که چندان انسان خوشبینی نیستم،
سرشار از امید و رضایت میکرد .سخنانی که درستیاش چهار سال بعد با برخاستن
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بهترین عناصر آن مملکت در قامت جنبش سبز آشکار شد .بیخود نبود که ایشان از
شادمانی فرارسیدن جنبش سبز سر از پا نمیشناختند .چنین روحیۀ خوشبینی از ارادۀ
قوئی هم برای کار کردن برخوردار بود .میدیدیم که ایشان لحظهای از کار نمیشینند.
ل انسان پرکاری بود .هر چه میگذشت و سنش هم بالتر میرفت به میزان کار
ــ داریوش اصو ً
کردنش هم افزوده میشد .لحظهای بیکار نمینشست .اگر هم از خواندن و نوشتن ،صحبت کردن،
پاسخ دادن به تلفنهائی که به او میشد ،سخنرانیها مصاحبهها ،خسته میشد ،میرفت پیادهروی،
به مالقاتهای دوستانه و… تازه همۀ اینها هم جزئی از کارهایش بود .عادت داشت به
حرفهای دیگران گوش دهد ،همۀ جنبهها را ،چه مثبت و چه منفی ،جدی میگرفت .او با مردم و
ایرانیانی که خالصه به طریقی با او در تماس بودند ،تمام مدت درگیر بود ،بدون آنکه با آنان درهم
آمیزد و با آنان یکی و یک سطح شود.
• خوب این همه کارکردن ،باید به هزینه زندگی خصوصی و به هزینه تنهائی شما صورت
میگرفت .شما اعتراضی نداشتید؟
ـ ـ معلوم است که داشتم ،من که «فرشته» نبودم .بعضی اوقات دیگر خستهام میکرد .به عنوان
مثال سر شام به یک باره یکی زنگ میزد ،او حتماً میخواست که در جا پای تلفن برود و گاه
بسیار طول میکشید و غذا از دهان میافتاد .و من می ماندم سر میز تنها و باید تنهائی شامم را
میخوردم .و این دیگر بعضی اوقات بیرون از تحملم بود .آخر این تنها وعدهای بود که ما عادت
داشتیم با هم صرف غذا کنیم .اما او حاضر نبود به دوستان نه بگوید و یا صحبت را به نیم ساعت
بعد موکول کند و سر میز باز گردد.
حتا نوههایمان گاه با دلخوری می گفتند؛ «بابی» وقتی هم با ماست همه فکرش به دنبال کارش
است .میخواهد هر چه زودتر به پشت میزش برگردد .دخترم پس از دیدن فیلم مراسم یاد بود ،به
شوخی آمیخته به حسرت و غم گفت از قول من به خانم مدرس بگو و گله کن که آنقدر وقت
داریوش را گرفتید که به او فرصت حرف زدن بیشتر با اعضای خانواده را ندادید .فرصت ندادید که
او بیشتر با نوههایش باشد تا آنها او را بیشتر و بهتر بشناسند و بدانند که چه پدر بزرگی داشتهاند.
• چه میکردید وقتی از دست این همه کارکردنشان کالفه میشدید؟
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ــ چه میکردم؟ هیچ! شاید مقداری اعتراض میکردم ،اما هیچ وقت ،هیچ وقت ،به طور جدی
مانع کارکردن او نشدم .سایر اعضای خانواده ،فرزندان ،دامادها و نوهها ،هم برای داریوش و
شخصیت اجتماعیاش احترام فوقالعادهای قائل بودند و به آن افتخار میکردند .با برخی از آنان از
نظر مسائل فکری و سیاسی بحث ها و گفت و شنودهای بسیاری هم داشت .رابطه و پیوند با
اعضای خانواده و احترام آنان به مشغولیتهای داریوش به قدری بود که هر کاری میخواست و به
هر چه نیاز داشت که در توان و امکانات هر یک از آنان بود ،دریغ نداشتند .یکی متخصص
کامپیوترش بود ،یکی وکیل و مشاور حقوقی اش .من هم که مشاور خانوادگی و در بیشتر اوقات
تلفنچیش!
• با خنده میگویم :عجب تلفنچی جدی و گاهی هم خیلی خشک!
ــ خانم باید اول وضع مرا در آن لحظهها پیش خود مجسم کنید! کم نبودند مواردی که
نمی دانستم چه بکنم و از درجه استیصال عصبانی میشدم .مثالً گاهی در حالی که داریوش در
اتاقش از طریق کامپیوتر مشغول انجام مصاحبه یا سخنرانی بود ،یکی از دوستان یا همکارانش در
همان حال زنگ میزد ،که مثالً صدا قطع شده است یا صدا نمیرسد .من هم که نمیخواستم
سخن گفتن داریوش را قطع کنم و نمی توانستم تلفن را به دستش بدهم .البته همه اینها را که
میگویم چند دقیقهای بیشتر طول نمیکشید ،اما همین چند دقیقه برای من که همیشه در تماس
با آدمها بسیار پر مالحظه هستم کافی بود ،که بعد موجب سرزنش خودم و داریوش شود .حال که
این لحظهها به یادم میآیند ،خندهام میگیرد و دلم به حال تماس گیرندهها که همه مسلماً از
دوستان داریوش بودند میسوزد و از ته دل از آنان پوزش میخواهم .اگر فرصتی دست دهد حتماً
شخصاً از آنان عذرخواهی خواهم کرد .از سوی دیگر میدانم و مطمئنم که این انسانها در عالقه
و ارادتی که به داریوش داشتند ،از هیچ سختی برای انجام بهتر کارهایش رویگردان نبودند و
دلخوری از من به دل نگرفتهاند.
• بارها از رابطه و پیوند عاطفی و عالقه متقابل میان ایشان و اعضای خانواده گفتید .در
موقعیت فردی که وظیفه تربیت فرزندانش را دارد و یا باید در قبال نوههایش موضع
درستی داشته باشد ،چگونه رفتار میکردند؟ مثالً در مقابل خواستهای نوههایشان در
سنین نوجوانی که همچون همۀ نوجوانان و جوانان ،گاهی آزادی بیدر و پیکری
میخواهند ،طرف پدر و مادر را می گرفتند یا جوانان را؟ شاید خالی از تفریح نباشد که در
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این زمینه خاطرهای از ایشان را که برای خودم پیش آمد تعریف کنم .رفتارشان خیلی
شیطنتآمیز بود.
روزی حوالی ظهر در منزلمان دو نفری نشسته و مشغول صحبت بودیم ،پسرم که در آن
موقع  16ـ  17سال داشت و هنوز محصل بود ،از مدرسه بازگشت و در همان حال
احوالپرسی با آقای همایون رو به من کرد و گفت ،با گروهی از دوستانش قصد دارند
برای تماشای یک مسابقه فوتبال بعد از ظهر به شهر دیگری بروند و تمام شب را در
قطار خواهند بود و فردا بعد از ظهر بعد از مسابقه باز خواهند گشت .من که میدانستم
مسابقه پر جنجالی است و در میان هواداران هر دو تیم افراد رادیکال بسیاری از مدتها
پیش تحریک شده خود را آماده درگیری کردهاند ،در حال مِن و مِن و یافتن کلماتی
برای مخالفت بودم که آقای همایون فرصت نداده ،در همان حالی که جلوی پای پسرم
برخاسته و سرپا ایستاده بودند و هنوز دست او را در دست داشتند و نگاهشان به چهرۀ او
بود لبخندی آمیخته به شیطنت بر لب آوردند ،که مخاطبش البته من بودم .در همان
حال گفتند ،آیدین جان حتماً برو ،حتماً بهتان خیلی خوش میگذرد ،در قطار دستهجمعی
با دوستان حتماً خوش میگذرد ،برو! پسرم خوشحال و با خندهای هممعنا با لبخند آقای
همایون به اتاقش رفت .وقتی من با لحنی اعتراضآمیزخواستم علت نگرانی و نارضایتیم
را بگویم ،مهلت ندادند و با اخم گفتند« ،خانم بگذارید جوانان زندگیشان را بکنند ،بهشان
اعتماد داشته باشید ،از عهده برخواهند آمد!»
ـ ـ بله! همیشه همینطور بود .از نظر داریوش همیشه حق با جوانان بود .او همیشه وکیل مدافع
نوه ها در برابر پدر و مادرشان بود .نه اینکه فقط بخواهد محبتشان را جلب کند .اساساً به این نوع
رفتار و رو ش تربیتی باور داشت .نوجوانان و جوانان را در خواستها و امیالشان خیلی جدی
میگرفت و برای آن ها احترام فراوانی قائل بود .به سخنانشان از ته دل گوش میداد .برخالف
خیلی بزرگترهای دیگر که با جوانها صحبت نمیکنند ،مگر بخواهند آنها را نصحیت کنند.
داریوش اصالً اهل نصیحت به جوانترها و موعظه اخالقی نبود .بازهم برخالف بزرگترها که اگر از
جوانی از زندگی ،مشغولیت و درس و تحصیلش میپرسند ،در اصل بهانهایست برای یادآوری و
ذکر گذشتههای خودشان و بیشتر اوقات برای به رخ کشیدن توانائیهای دوران جوانی خودشان،
داریوش به جد میپرسید و در پاسخی که میگرفت ،حتماً نکات مثبتی مییافت و تحسین خود را
از آن جنبههای مثبت نشان میداد .چنین رفتاری هر انسانی در هر سنی را تشویق میکند و
موجب تقویت روحیه و اعتماد به نفس میشود ،چه رسد به جوانان .من فکر میکنم او این اعتقاد
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را ،به صورت ی ک پرنسیب ،با خودش همیشه حفظ کرد ،که گویا پدر و مادرها هر چه میکنند
وظیفهشان است و جوانان هر چه میخواهند حقشان!
• رفتارشان همه را مجذوب میکرد ،پیر و جوان نداشت .جدیگرفتن همصحبت ،ادب و
فروتنی سه پایه اصلی این رفتار بود .این فروتنی هر چه بیشتر خود را نمایان میکرد
موجب افزایش احترام نزد پیرامونیان میشد .در هر جمعی بسیار خودمانی و بیتعارف
رفتار می کردند ،به رغم این دیگران از هر دسته و گروهی ،سعی میکردند ،در هر
شرایطی احترام خود را به مرتبه و جایگاه ایشان نشان دهند .این فروتنی و رفتار
بیتعارف به طور ویژه در میان نیروهای چپ بسیار مورد ستایش قرار داشت و زبانزد بوده
و هست .به عنوان نمونه یکی از رهبران و مبارزان با سابقه یکی از گروههای نامی چپ
ایران از حضور و مالقات سرزده آقای همایون ،در محل کسب و کارش ،چنان
ستایشانگیز از رفتار ایشان تعریف میکرد ،اینکه برخالف اصرار ایشان ،آقای همایون
حاضر نشدند ،برای صرف نهار دعوت برای رفتن به رستوران را پذیرفته و در همان
مکان با لذت بسیار در همان نان و خورشی که فراهم بود ،شریک شدند .نمونه دیگر:
سالها پیش ،در یکی از سمینارهای پرجمعیتی ،شاید  19 ،18سال پیش ،که توسط
چپها در هامبورگ برگزار شده بود و آقای همایون یکی از سخنرانان بودند ،در وقت
استراحت ناهار ،خانمها آش رشتۀ مفصلی تدارک دیده بودند .من این صحنه را که از دور
نظارهگرش بودم ،هرگز فراموش نمی کنم .آقای همایون در حالی که یک بشقاب توگود
پالستیکی پر از آش و قاشقی از همان جنس و تکهای نان بربری در دست داشتند ،در
همان حال صرف با لذت غذا در حالی که در میان حلقۀ نسبتاً بزرگی از حاضران ایستاده
بودند ،با گونههای گل انداخته از هیجان و انرژی برخاسته از بحث و گفتگو ،به
پرسشهای حاضران که بیتردید خالی از نقد و ایرادگیری نبود ،پاسخ میدادند.
البته ما بعد با ایشان به فراخور ارتباطات و مالقاتها در محیطها و فضاهای کامالً
متفاوتی همراه بودیم .به عنوان نمونه در رستورانهای بسیار شیک و یا در منزل
دوستدارانشان به ویژه از خانوداه سیاسی خودشان یعنی طرفداران سلطنت و پذیرائیهای
شاهانه و میزهای مجللی که به نشانه احترام ،دوستی و محبت به آقای همایون و
سایرین میچیدند ،فضائی آرام ،پرمالحظه یا شاید بهتر است بگویم ،پرتکلف .کمتر کسی
از حضار ایشان را مورد خطاب پرسشی یا بحثی قرار میداد .اگر هم صحبتی میشد،
بیشتر تعارف پرنزاکت میهمان داران بود و تعریف و تمجید میهمانان از دسپخت خانم
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خانه .بخصوص از سوی آقای همایون که هر چند اندک اما سعی میکردند همه غذاها را
امتحانی بکنند .تعریف هایشان هم مثل یک عضو هیئت ژوری مسابقه آشپزی بود با
توضیحاتی که نشان از اطالعاتشان از غذاهای مختلف داشت .رفتارهای ایشان که
سراسر در هماهنگی دو فضا و دو محیط کامالً متفاوت بود ،به نظرم دوگانه میرسید،
همیشه مرا با این پرسش روبرو میکرد ،که کدام واقعی است؟ داریوش همایون کدام
یک از اینهاست؟
ـ ـ تردید نکنید که هر دو یکی بود! حداقل من یک داریوش بیشتر نمیشناسم با رفتاری یکدست.
شک ندارم ،بر سر آن میزهای به قول شما مجلل هم اگر سخنی مطرح میشد به جد گوش میداد
و اگر از وی سئوالی میشد به همان صراحت و استحکام پاسخ میداد .شوق و شور در او را
موضوعات مورد عالقهاش برمیانگیختند و اینکه همصحبتیها تا کجا او را به همآوردی و نبرد
فکری میکشاندند .او همیشه بحث با مخالفین را بیشتر دوست داشت .اما باید اضافه کنم ،شاید
پرسشی که در ذهن شما یا افرادی نظیر شما ایجاد شده و میشود ،ناشی از آن بوده است که
تصویر ذهنیتان از داریوش در برخوردهای اول ،برخاسته از… چطور بگویم… از تصورات از پیش
ساختهتان در مورد وی بوده است ،اینکه حال شما با فردی روبرو هستید که از دستگاه قدرت
میآید ،یک وزیر یا فردی که از یک خانواده اشرافی ،نمیدانم… چیزهائی شبیه اینها .شاید در
برخوردهای اول این شما بودید که نمیخواستید به یاد بیاورید ،و بعضی جوانترها اصالً نمیدانستند،
که داریوش از میان قشر روشنفکری از درون پیکر جامعه آمده بود .او در فعالیتهای اجتماعی و
سیاسی خود ،حتا تا رسیدن به جایگاه یک روزنامهنگار صاحب نام و بعد وزارت ،مراحل ابتدائی،
رادیکال و پر جنجال سیاسی را طی کرده و همه نوع تجربههای ممکن در این نوع زندگی را که در
ایران میشد داشت ،پشت سر گذاشته بود .او با همه روحیهها آشنائی داشت و بخشی از آنها جزء
وجودی خودش هم بود .او تا قبل از رسیدن به محافل بالی جامعه از نظر اقتصادی و یا دستگاه
قدرت و رفت و آمد با وزیر و وکیل ،خانه تیمی را هم دیده بود ،احزاب سیاسی و روابط به قول شما
بیتکلف درونی این احزاب و اعضای آن ها باهم را نیز تجربه کرده بود .بنابراین هیچ یک از اینها،
یعنی هیچ کدام از این دو فضای به گفتهی شما متفاوت ،برای او سورپریز نبود .او انسانی بود
ساخته شده در دل جامعه ،با فرهنگی بال ،منشی پسندیده و احترام برانگیز که همه اینها را
خودش خواسته و در خود پرورانده بود.
• بنابراین شما می گوئید که در رفتار و منش و روحیات ،آقای همایون کامالً یکدست و
یگانه بودند .و به نظر شما ما باید بدانیم که وقتی از داریوش همایون در زندگی اجتماعی
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و خصوصی صحبت میکنیم هی چ تفاوتی بین این دو وجود نداشته است .با وجود این
نمونهای را که شاید بارها در طول این گفتگوها به آن اشاره کردهام ،دوباره میآورم؛
اینکه ایشان ،به نظر میرسید ،در بروز احساس و عواطف خود در برابر دیگران خیلی
خوددار بودند .نمیخواهم بگویم نامهربان بودند ،نه اصالً این نظر را ندارم ،برعکس فکر
میکنم در محبت و دوستی یکی از وفادارترین و پایبندترین انسانهائی بودند که
شناختهام ،اما در ابراز محبت هم مانند ما ایرانیها خیلی دست و دلباز نبودند ،در برقراری
روابط نزدیکتر خیلی زود خونگرم و به قول معروف خودمانی نمیشدند .صحبت کردن
با ایشان عموماً آنقدر زیر سایه سنگین ادب و نزاکت قرار داشت و با حفظ فاصله بود که
به سردی می گرائید .چنین رفتاری قاعدتاً در مناسبات خانوادگی ،ناممکن به نظر میآید،
و اگر باشد غیر قابل تحمل میشود؟
ــ البته همه ما ایرانیها به ادب و نزاکت رفتاری در مقابل دیگران اندکی شهرت داریم و این نه
تنها بد نیست بلکه باعث مباهات است .سعی می کنیم فرزندانمان را هم این طور بار آوریم .اما
ل این
اینکه می گوئید داریوش در ابراز احساسات و عواطف خوددار بود ،بله این درست است .اصو ً
طور بود .او نسبت به خودش بسیار سخت گیر بود و بر همه چیز کنترل و تسلط داشت ،از جمله بر
سخن گفتنش ،در بروز احساسهائی مانند خشم و شادی و اندوهش ،در تعریف و تمجید از
دیگران ،که این هم از مشخصات بارز ما ایرانیان است ،بسیار بسیار خوددار بود .همین طور که
تعریف و تمجیدهای دیگران در مورد خودش را نیز به حساب همان ادب ایرانی میگذاشت ،نه
بیشتر .همان طور که همه تقریباً می دانند او از دوران نوجوانی در استقالل و آزادی که در عمل
برای خود قائل بود ،سعی کرده بود خود را در این زمینهها تربیت کند و بپروراند .اینها دیگر جزئی
از رفتارش شده بود .اما در م ورد بروز دادن و به زبان آوردن محبت و عالقه ،البته یک استثنا وجود
داشت و آن هم رفتاری بود که او در برابر نوههایمان داشت .به معنای واقعی در نوازش و ابراز
محبت به آنها هیچ فرصتی را از دست نمیداد .شاید اگر بخواهم به همان زبان عامیانه توصیف
کنم ،حتا از قربان صدقه رفتن معروف و متداول ما ایرانیها هم کوتاهی نمیکرد.
• یعنی میگوئید در نشان دادن ادب و نزاکت و در رفتارشان پرتکلف نبودند؟
ـ ـ اگر انسانی از اول و همیشه همین طور بوده و در روابط خانوادگی و حتا در برابر نزدیکترین
کسان خودش همین گونه رفتار کرده باشد ،دیگر نمیشود نزد او از تکلف و غلو صحبت کرد!
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هرگز به یاد ندارم داریوش پیش از من از دربی وارد شود ،مگر برای پیش دستی در باز نگاه داشتن
آن .اگر قرار بود در همراهی خانمی سوار اتوموبیلی بشود حتماً قبل از سوار شدن در را برای آن
خانم باز میکرد و منتظر میماند تا بعد از سوار شدن آن را ببندد ،حتا اگر این خانم من که
همسرش هستم ،می بود .شاید باورتان نشود ،او به هنگام ورود هر شخصی به اتاق ،فرق نمیکرد
در چه سن و سالی ،پیش پایش برمیخاست ،حتا پیش پای فرزندان و نوههایش .این عادت در
مورد خودم را من توانستم در او تغییر دهم .یعنی از او خواستم که این کار را برای من نکند.
• شما متن این گفتگو را بارها به قصد تصحیح ،تکمیل و تغییر خواندهاید .شاید بارهای
دیگری هم آن را بخوانید .وقتی به انتهای آن میرسید ،آیا فکر نمیکنید که همهش در
وصف نیکی و خصلتهای مثبت همسرتان بوده است؟ البته نمیتوان از شریک یک
زندگی پردوام انتظار داشت ،پس از درگذشت همسرش به جبهه «مخالفین» و
«منتقدین» بپیوندد ،اما آیا میتوانیم اندکی بیطرفی و فاصلهگیری انتظار داشته باشیم؟
ــ انتظارتان چیست؟ چه میخواهید یا مایلید از من بشنوید؟ وسواس و حساسیتهای شما را
میفهمم ،تالشتان را برای فراهم ساختن بهترین و بیطرفانهترین شناخت از داریوش درک
می کنم .اما در این زمینه تنها من یا تنها عالقمندان و ارادتمندان در باره داریوش سخن نگفتهاند.
به طور طبیعی به عنوان یک انسان سرشناس در حوزۀ عمومی در بارهاش بسیار گفته و نوشته شده
است ،بسیاری هم در مخالفت با او ،شاید هم بیشتر در مخالفت و ضدیت با او .بیتردید از این به
بعد هم نوشته و گفته خواهد شد .طبعاً آنها که در پی شناخت دقیقتری از وی و شخصیتش،
روحیات و رفتارش هستند ،تنها به گفتههای من اکتفا نخواهند کرد .منابع بسیاری در اختیار
همگان است و هر کس به نسبت احساس ،دانستهها و بیش از همه انصاف خود امکان قضاوتی
مستقل را دارد .من تنها میتوانم آنقدر انصاف داشته باشم و به قول معروف آزادمنش باشم که به
هر انسانی حق بدهم که قضاوت خود را در بارۀ همسرم داشته باشد ،با مراجعه و مطالعه همۀ آنچه
موجود است .اما شما یا دیگران نیز باید به من این حق را بدهید ،که در دادن پاسخهایم به
پرسشهای شما با خویش و در درون خود نسبت به آنچه میگویم احساس رضایت و آرامش کنم.
اما شاید پرسش درستتر از من این باشد که حال که داریوش دیگر نیست و من تنها در انتهای
این زندگی ایستادهام و به همۀ گوشههای آن ،حوادث و رویدادهای آن و بال و پائین شدنهایش
نگاه میکنم ،در سنجش و اندازهگیری ترازووار؛ میان احساسهای خوشی و ناخوشی ،آرامها و
بیقراریهایش ،فرازها و فرودهایش ،حال که لحظههای رنج و سختیها و همچنین
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خوشبختیهایش را میشناسم و میسنجم ،آیا حاضرم ،اگر دوباره در نقطه آغاز آن قرار گیرم ،در
برابر تقاضای ازدواج از سوی داریوش ،با علم به اینکه چه زندگانی در انتظارم است ،آیا حاضرم به
این درخواست دوباره «بله» بگویم؟ آری حاضرم و متأسفم که دیگر امکان پذیر نیست.
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بمناسبت بزرگداشت داریوش همایون
•

مُهری :هم میهنان گرامی ،در چند برنامه به شما گزارش دادم ،به کوتاهی گاهی ،که
برای آقای داریوش همایون؛ نویسنده ،مفسر ،مبارز سیاسی ،در کلن روز  27سپتامبر
 2008مراسمی برگزار میشود به مناسبت  80سالگیشان که بسیاری از دوستان،
آشنایان ،شخصیتهای اپوزیسیون از دور و نزدیک به این مراسم دعوت شدهاند .که البته
آنها که توانستهاند و امکانش را داشتند ،رفتند .موتور محرک و متحرک این همایش در
حقیقت ،بانو فرخنده مدرس بودهاند .خانم فرخنده مدرس سردبیر مجله تالش هستند که
سال هاست در راستای تحقیق سیاسی ـ فرهنگی در هامبورگ منتشر میشود .اجازه
بفرمایید با ایشان گفتگویی کنم ،ببینیم شنبه شب گذشته که این مراسم برگزار شد در
کلن ،چگونه همه چیز انجام شد؛ پیش رفت؛ آقای همایون چه گفتند؛ دوستانشان چه
گفتند؛ چه گذشت .سرکار خانم فرخنده مدرس ،درود بر شما

فرخنده مدرس :سالم عرض میکنم ،جناب آقای مُهری عزیز .شبتان بخیر.
•

ممنونم .آقای همایون میگفتند خسته نباشید نگویید برای اینکه ….

بله ،ایشان از این واژهها خیلی خوششان نمیآید.
•

بعدها یکی از ایران زنگ زد وگفت که بجای خسته نباشید ،اصطالحات دیگری بکار
ببرید .چند تا پیشنهاد داد از جمله اینکه گفت :مثالً بگویید پُرتوان باشید .حال ما هم به
شما میگوییم پُرتوان باشید خانم مدرس.

ما نیاز داریم به این آرزوی دیگران که توانمان هر روز افزوده بشود.
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شما که پُرتوانید ،ولی دستتان چرا در فیلمی که دیدیم از مراسم ،شکسته؟

متأسفانه یکی دو هفته قبل از مراسم خوردم زمین ،دقت نکردم و حواسم پرت بود دستم شکست.
ولی تأثیری در انجام مراسم نداشت.
•

خانم مدرس ،بفرمایید که چه شد و چرا شما تصمیم گرفتید که به مناسبت  80مین سال
حیات آقای داریوش همایون مراسمی برگزار کنید همراه با یاریهای دوستانتان در کُلن؟

عرض شود که آقای مُهری ،به هر حال ،بعضی از پدیدهها آنقدر طبیعی و بدیهی هستند که آدم
روی انگیزههایش زیاد فکر نمیکند .ما سالها بود که به دنبال فرصتی بودیم تا مراسم بزرگداشتی
برای آقای همایون برگزار کنیم .برای اینکه بنظر ما ـ بخصوص این دهۀ اخیر و سالهای گذشته
ـ آقای همایون با نظراتی که اتخاذ کردهاند و تأثیراتی که گذاشتهاند ،در واقع مرز خانوادههای
سیاسی و اندیشههای مختلف را در نوردیدهاند .و مجموعهای از دوستان و دوستداران ایشان فراهم
آمدهاند که هر یک از خانوادههای مختلف ،اندیشهای مختلف میآیند .طبیعتاً مایی که به دنبال
مسئله والترین و بالترین حلقه های توافق ملی هستیم؛ خودِ وجود آقای همایون و این تحول و
دگرگونیای که بر محور نظرات ایشان ایجاد شده بود را فکر کردیم باید به نمایش گذاشته بشود.
و این بزرگداشت و نمایش در واقع انگیزه اصلی ما برای برگزاری مراسم بود .که فکر کردیم که
خب ،در هشتاد سالگی برای یک شخصیت اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی ،زمان مناسبی است و
باید این را ما منتظرش باشیم ،تدارک ببینیم و برگزار کنیم .خوشبختانه این اتفاق افتاد و بسیار
بسیار بخوبی برگزار شد.
•

خانم مدرس ،شما و همسر گرامی تان برآمده از خانواده چپ ایران هستید ،اگر اشتباه
نکنم .چطور توانستید با آقای همایون که به هر حال روشنفکر راست محسوب میشوند،
ـ البته میدانم که تغییر و تبدلهایی در این سالها در اندیشههایشان رخ داده ـ چطور
توانستید با ایشان همراه بشوید و چطور باصطالح دو عنصر مانعه الجمع توانستند با هم
جمع بشوند؟!

من اول یک نکتهای را خدمتتان بگویم که به هر حال یک واقعیتی است .تالش ،مجموعهای که
اآلن در آن فعالیت میکنم ،چه آنهایی که اهل قلم هستند؛ مینویسند؛ بحث میکنند؛ و چه آنهایی
که به هر حال در کارهای تشکیالتی و فراهم کردن امکاناتش نقش دارند ،خودش در واقع ظرفی
است؛ یک نمودی است از این تحولتی که ایجاد شده .و آن را اآلن خدمتتان عرض میکنم .و
زمینه همکاری و نزدیکی ما با آقای داریوش همایون در تالش بوده .خب ،در همین مراسم
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کمیته ای که تشکیل شد ،عالوه بر من ،آقای کشگر همسرم ،آقای احسانی پور ،یکی از فعالترین
کسانی بود که بسیار بسیار زحمت کشید .چون ایشان در کُلن ساکن هستند و ما خودمان در
هامبورگ .بسیاری از زحمات برگزاری این مراسم به عهده ایشان بود .خیلی از مهمانان را ایشان
انتخاب کردند ،دعوت کردند و به ما معرفی کردند .به هر صورت خودِ آقای احسانی پور از خانواده
و از طرفداران نظام پادشاهی میآیند .ما گذشته چپ داریم .و این نزدیکیها در واقع تبلورش در
اندیشههای آقای همایون کامالً ب ارز است .این که ما اعضای یک ملت هستیم و اهدافی را که
داریم که به نظر من والترین و بالترینش حفظ ایران و حفظ تمامیت و یکپارچگی ایران است؛
بازگشت به ارزشهای دمکراتیک و رواداری و اینکه ما به عنوان اعضای یک ملت باید بتوانیم نه
تنها در کنار همدیگر زندگی کنیم بلکه ،با همدیگر زندگی اجتماعی داشته باشیم .اینها عناصر
اصلی در واقع ،آن ارزشها و آن اندیشه هایی بود که خب ،طبیعتاً ما را هر روز به آقای همایون
نزدیکتر و نزدیکتر کرد.
•

شما یک شماره مخصوص هم داده بودید در مورد آقای داریوش همایون .آنهم همچنان
به عنوان یک اثر ماندگار خواندنی است.

بله ،بله .البته ،در این مراسم ما سه محصول ارائه دادیم.
• هر سه هم جالب.
یکی از آنها که متعلق به خودِ آقای همایون بود .کتاب «من و روزگارم» که البته ایده بخش
نخستینی اش که به صورت مصاحبۀ مفصلی است که توسط آقای بهمن امیرحسینی ارائه و انجام
شد .بعد بخش دیگری که سرگذشت آقای همایون از زمانی که به زندان افتادند و بعد گریز ایشان
از ایران آمده و بخش سوم روزنگاریهای دوران جوانی آقای همایون است که….
• خیلی درخشان است آن بخش
بسیار درخشان است .یعنی اصالً….
• یعنی نشان میدهد که …..
روال زندگینامه نویسی ایرانی را اساساً دگرگون کرده و بقو ل معروف محک را بسیار بال برده و به
سطح استثنایی رسانده .و این روزنگاری ها در واقع در کتابی که در ایران بر علیه ایشان چاپ شده
بود آمده بود ولی بصورت پراکنده ،یعنی مثالً دو تا سه خط از این روزنگاریها آمده بود و چند
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صفحه تفسیرهایی که دشمنان ایشان به آن اضاف ه کرده بودند .و یکی از دوستداران جوان ایشان
زحمت کشید تمام اینها را جمع آوری کرد به صورت یک مجموعه منسجم درآورد .اول این
مجموعه تحت عنوان «خاطرات به یغما رفته داریوش همایون» در ایران چاپ شد و بعد در اختیار
آق ای همایون قرار داده شد که خیلی اصرار همسر من بود و از آقای داریوش همایون خواهش
کردیم که حتماً به عنوان ضمیمه سوم این کتاب بیاورند .سالها بود که آقای کشگر به دنبال این
بود که این خاطرات چاپ بشود .برای اینکه به هر حال ،خودش یک الگوی استثنایی است در
رابطه با به هر حال سرنوشت یک جوان ،یک نوجوان ،وکلنجاری که با خودش میرود تا رشته
زندگی را در اختیار بگیرد .بسیار زیبا و جذاب است و این بخش سوم به کمک آریا پارسی به این
کتاب اضافه شد و مجموعه بسیار ارزنده ای را ارائه کرد.
•

مجموعهای به نام «من و روزگارم» .از روز شنبهای که به دستم رسیده ،همچنان آنرا
میخوانم .

بسیار عالی .امیدوارم که لذت ببرید.
• بله .خواهش میکنم.
در هر صورت ،این یکی از آثاری بود که ما آنجا در آن شب ارائه دادیم .سعی کردیم که آنرا
برسانیم چون می دانستیم که این مراسم باید برگزار بشود و ما تمام تالشمان را کردیم تا این چاپ
و ارائه بشود .محصول دیگر ی که آنجا به آقای همایون تقدیم شد ،شمارۀ دیگری از تالش است
که باز اینجا فراتر از نُرمهای عادی بود .به این معنا که اگر شمارۀ  18تالش دربارۀ آقای همایون
بود ،اما در این شماره عالوه بر اینکه مطالبی دربارۀ نظرات آقای همایون هست ،ولی شامل مطالب
مستقلی است که نظرات دوستانی است که با این شماره همکاری کردهاند…
• خانم مدرس ،یک مقاله هم دیدم از همین آقای مهرداد احسانی پور که با همۀ
عالقه شان به خط فکری آقای همایون ،ولی انتقادات خودشان را هم کردهاند از حزب
مشروطه ایران .
به نظر من ،در حوزۀ خاص فعالیت سیاسی و حزبی که امروز آقای همایون دارند ،یعنی فعالیت
سیاسی در چهارچوب حزب مشروطه ایران ،این مطلب یکی از برجستهترین مطالبی است که در
این مجموعه آمده ـ در این حوزه البته ـ اتفاقاً همین را میخواهم نشان بدهم ،کیفیت کار دوستان
و همکاران تالش را میخواهم رویش تکیه کنم .ایشان با اینکه خودش از خانواده طرفدار نظام
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پادشاهی است ،ولی به نظر من اتفاقاً یکی از مصادیق و نمونههای اندیشه درست است .تفکر
مستقل سیاسی است .و ایشان از این زاویه حزب مشروطه ایران و وجود آقای همایون در این حزب
را زیر ذرهبین بردهاند و واقعیتهای بسیاری را ب ه درستی و به زبان بسیار متین و دوستانه مطرح
کرده اند .به نظر من باید اینطور باشد .نگاه نقادانه از موضع سازندگی که البته اینها را همه ما از
خود آقای همایون آموختهایم ،نگاه درست کردهاند .و ایشان توانستهاند نگاه درست را بازتاب بدهند
در این نوشته.
•

ممنونم خانم مدرس .حال بفرمایید که اثر سوم چه بود؟

اثر سوم که در واقع در آغاز برنامه پخش شد ،یک پرتره تصویری و صوتی بود که به صورت
 DVDتهیه شده بود توسط تالش ،و آن پخش شد .سرنوشت و زندگی آقای همایون از کودکی تا
امرو ز و دوران تبعید ،بررسی شده بود و خب ،طبیعی است از نگاه تالش .به کمک یک متن
نوشتاری تصاویر بسیار متعددی از آرشیوهایی که ما در اختیار داشتیم که اینها به صورت فیلم
پرتره ای ،تصویری ـ صوتی ارائه شد و آنجا تقدیم آقای همایون شد و بسیار بسیار مورد استقبال
قرار گرفت .بسیار زیاد.
•

شما وقتی تصمیم گرفتید که همایش  80مین سال آقای داریوش همایون را برگزار
کنید ،اصالً به خودشان گفتید؟

ل خودشان
ل دوست دارند کاری را که میکنند او ً
بله ،بله .نظر همسرم بود… خب ،خانمها معمو ً
بر اساس ابتکارات خودشان انجام بدهند و یا سعی میکنند اینطور باشد .ولی آقایان نه ،خب ،طبیعتاً
می خواهند که در واقع همه چیز از قبل روشن باشد و به همه گفته شده باشد .و نظرشان این بود
که این موضوع را باید به آقای همایون بگوییم ـ البته درست هم بود ـ برای اینکه مهمانانی که ما
مورد نظرمان بود نمیتوانستند آ نهایی را که آقای همایون مایل بودند در این مراسم باشند را در بر
بگیرد .ما که همه افراد را نمیشناختیم .بخصوص اعضای خانواده ایشان را و دوستان نزدیک
ایشان را… .به همین خاطر اینها را میبایست به آقای همایون میگفتیم .برای اینکه در اولین
گام در تنظیم این لیست مهمانان ایشان میبایستی نقش اساسی را میداشتند .این بود که اصل
قضیه را میبایست به ایشان لو میدادیم .که انجام شد و دادیم .به هر حال یک سری مسائل
مانند ارائه کتاب خب ،طبیعتاً ایشان میدانستند ولی بخشهای دیگری را حتی المکان سعی کردم
من با پافشاری از دانست ن ایشان مخفی نگهدارم که برای ایشان هم در واقع سورپریز بشود .و شد
تا حدودی .ولی ایشان در جریان عمومی کار بودند.
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ل چند نفر را دعوت کردید ،چند نفر توانستند بیایند ،و
خانم مدرس ،در مجموع او ً
دعوتها با انتخاب آقای همایون بود یا دعوتها به انتخاب شما و آقای همایون با هم؟

ل باید اینجا از این واقعیت که دستمان تنگ بود پوزش بخواهم .ما نوع مراسم
عرض شود که ،او ً
بزرگداشتی که برای آقای همایون در نظر داشتیم ،مراسمی بین یک جلسه رسمی و ضیافت بود .و
برای اینکه حالت یک ضیافت را داشته باشد باید تدارک دیده میشد ،پذیرایی میشد و پذیرایی که
واقعاً در خورِ ایشان میبود ،در خورِ مهمانان آن شب میبود ،و این از عهده مالی ما برای برگزاری
جلسه ای که مثالً صدها نفر در آن شرکت داشته باشند ،ناممکن بود .و از اینجا باید پوزش بخواهم
از صدها نفر دیگری که واقعاً مایل بودند در مراسم آقای همایون شرکت بکنند ،پوزش بخواهم که
ما این امکان را نداشتیم .هیچوقت دست تنگ تالش نتوانسته آرزوهای این مجموعه را درواقع
پاسخ بدهد .بنابراین ،ما محدود کردیم خودمان را به حدود  100نفر مهمان برای آن شب .دوسوم
این مهمانان انتخاب تالش بودند و بعد از اینکه ما لیست را فراهم کردیم ،به آقای همایون نشان
دادیم .و گفتیم که بقیه اش را شما لطفاً پر بفرمایید .خب ،طبیعی است وقتی از هفت ماه پیش
شروع کردم به ارتباط گیری با مهمانان ،تعدادی مثل خودِ شما و متأسفم که جایتان خیلی خالی بود
آنجا…
•

خیلی ممنون

و ما سعی کردیم دوستانی که « نه» گفتند ،با کسانی که مایل هستند بیایند ،جایگزین بکنیم.
مراسم با تعدادی حدود  105نفر برگزار شد .البته این لیست خیلی تغییر کرد .به مناسبت اینکه
تعدادی نتوانستند بیایند و ما از آنهایی که توانستند و مایل بودند جایگزین کردیم .ولی ترکیب
لیست به هر حال ،در اصل انتخاب تالش باضافه انتخاب آقای همایون بود که ما این را به اطالع
آقای همایون هم رساندیم.
•

خانم مدرس ،به عنوان یک گزارشگر ،گزارش بدهید از ابتدا تا انتهای جلسه .کی شروع
شد دقیقاً و چه گذشت؟

عرض شود که به عنوان یک گزارشگر و شخص سوم ،طبیعی است که من خودم خیلی از نحوه
برگزاری جلسه راضی هستم و این بازتاب خو اهد داشت در گزارش من .ورود به جلسه را ما پنج و
نیم اعالم کردیم که بتوانیم رأس ساعت شش شروع کنیم .علیرغم آن تا حدود  20دقیقهای با
تأخیر آغاز شد .ابتدا چند کلمه ای از سوی من به عنوان گرداننده آن مجلس اعالم شد و همگی
دستجمعی آرزوی سالمتی و طول عمر بیشتر آقای همایون را کردیم و همگی همزمان با هم به
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ایشان ادای احترام کردیم به زندگی پُرقدر ایشان .بعد روند جلسه توضیح داده شد این که چه
قسمتها و چه برنامههایی را در بر خواهد گرفت .که بخش اول پخش آن پُرتره بود که خدمتتان
عرض کردم .حدود  50دقیقه طول کشید .که بسیار بسیار مورد استقبال قرار گرفت .ما سفارش
زیادی گرفتیم ،دوستان زیادی هستند که اآلن این پرتره را میخواهند داشته باشند .امیدواریم
بتوانیم همراه با یک ساعت ،یک ساعت و نیم فیلم از آن مجموعه در سامانه تالش قرار بدهیم.
بعد نوبت به سخنرانیها رسید…
•

خانم مدرس ،بفرمایید اآلن جایش است که بفرمایید سامانه تالش آدرسش چیست؟

سامانه تالش www.Talashonline.comبعد بخش سخنرانیها رسید که از اینجا باید تکیه
کنم واقعاً در طول این هفت ماه بسیار بسیار برای تصمیمگیری اینکه چه کسانی سخنرانی بکنند
در آن جمع دچار سختی و دشواری شدیم .علتش هم این بود که تعداد بسیار زیادی از افرادی که
در آن جمع حاضر بودند خودشان اهل قلم ،اهل سیاست ،اهل فکر بودند و انتخاب از میان اینها
برای ما بسیار مشکل بود .ناگزیر آمدیم زندگی آقای همایون را مبنا قرار دادیم آنهم نه درازایش
بلکه ژرفایش و شاخههای مختلف آن را .و آمدیم آنرا به حوزههای مختلفی تقسیم کردیم و بر
اساس این حوزهها دیدیم چه کسانی میتوانند مناسبترین افراد باشند برای سخنرانی در آنجا .
اولین حوزهای را که انتخاب کردیم ،حوزۀ سیاست بود .طبیعتاً ما برای اینکه طبق صحبتهای
اولم ،نشان بدهیم که آقای همایون شخصیتی است که مرزهای جداییهای سیاسی و اختالفات
سیاسی را در نوردیده و پشتسر گذاشته و شخصیت ملی آن جامعه است ،سرنوشت ملی آن جامعه
در دست همه ماست و ا یشان متعلق به همه آن ملت و یک سرمایه ملی است ،طبیعتاً انتخاب
چهره از داخل طرفداران نظام پادشاهی دیگر معنا نمیتوانست داشته باشد .ما اینجا سعی کردیم
که از چهره های در واقع چپ ،یعنی جبهه مقابل و مخالف یا رقیب سیاسی آقای همایون را انتخاب
بکنیم که در واقع روی پیام اصلیای که آقای همایون سالهاست رویش تالش میکنند این که
«ما اعضای یک ملت هستیم» و باید بتوانیم در کنار هم فعالیت اجتماعی داشته باشیم چهرهای را
انتخاب کردیم که خودش سالها پیام آور این پیام است .و خانبابا تهرانی انتخاب آن کمیتهای بود
که برای تصمیمگیری برای نحوه و چگونگی برگزاری این بزرگداشت تشکیل شده بود.
آقای خانبابا تهرانی را انتخاب کردیم و سیاست اولین حوزهای بود که با آن برخورد کردیم .خیلی
هم طبیعی است که پایگاه اصلی تالش سیاست است و سیاست را از شخصیت آقای همایون
مطلقاً نمیشود جدا کرد .و ایشان را به عنوان سخنران اول انتخاب کردیم .بعد رفتیم توی حوزه
روزنامهنگاری که روزنامهنگاران برجسته و صاحبنامی در آن جلسه حضور داشتند و بسیار هم
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فعال بودند .بعد در این حوزه تقسیم بندی کردیم به هر حال سعی کردیم از روزنامهنگارانی که در
شرایط بسیار حساس با آقای همایون تماسی داشتند و ایشان را تجربه کردند یا همکاریهایی که
داشتند انتخاب کنیم .آقای بهنود سخنران این جمع بودند .بعد آقای علیرضا نوری زاده بعنوان
روزنامه نگاری که نه تنها در یک شرایط استثنایی آقای همایون را تجربه کرده بودند ،بلکه مواضع
ایشان را مثل خیلی ا ز ماها و خیلی از سخنرانان دیگر مو به مو دنبال کرده بودند ،ایشان سخنرانی
کردند.
بعد یک زاویه بسیارمهم دیگری را که ما انتخاب کردیم :ببینید ما برای فردی بزرگداشت
میگرفتیم که تنها به دلیل شش دهه فعالیت گذشتهاش نبود .بلکه تأثیرات نظر و افکار و پرتو
اندیشههای ایشان در آینده برایمان خیلی مهم بود که این را نشان بدهیم .این را چگونه توانستیم
تبییناش کنیم ،بیانش کنیم و نمایش اش بدهیم؟ با انتخاب یک چهره جوانی که جای اگر نگویم
نوۀ آقای همایون ،جای فرزندشان حتماً هست .جوان ایرانی که از سن  18سالگی از مناطق
جنگزده ای ران به امید کسب دانش و پرورش استعدادهایش میآید به خارج کشور و در اینجا
بزرگ میشود و در اینجا پرورش پیدا میکند و به مدارج عالی میرسد .چهرهای که در حال حاضر
یکی از نیروهای بسیار فعال جامعه آلمان است ،پست بسیار بال و در خورِ توجهی دارد ،رئیس
هیئت متخصصین سیاستهای اقتصادی سندیکای سرتاسری آلمان است ،در حوزۀ مسائل
بین المللی و اروپا ،خب این فرد علیرغم اینکه ساعتی را با آقای همایون به طور کامل ننشسته و
ارتباط مستقیم نداشته ،ولی «واوی» نبوده که آقای همایون نگفته باشد که ایشان دنبال نکرده
باشند .و بسیار متأثر از اندیشههای آقای همایون بود .ما از ایشان خواستیم که به عنوان نمونه نسل
جوانی که پیام آقای همایون را به بهترین شکل گرفتهاند ،سخن بگویند.
ما متأسفیم که امکانات فراهم نبود که این نمونهها را از داخل ایران بیاوریم .ما داریم بسیاری از
جوانانی را که در حوزۀ تحقیق ،دانش و علم سیاست حول اندیشههای آقای همایون دارند کار
می کنند .متأسفانه دستمان کوتاه بود از این نیروها ولی اینجا این نمونه برجسته را داشتیم که از
ایشان خواستیم سخنرانی کنند.
•

خانم مدرس ،اسمشان چی بود؟

آقای دکتر مهرداد پاینده.
•

ایشان خیلی مقاله برای شما نوشتهاند.

فرصتی برای قدردانی

243

بله ،ایشان یکی از همکاران دائم ی تالش هستند .و به هر صورت ایده دادن این مجله هم که به
مناسبت آنشب در آمد ،از طرف ایشان بود .خودشان هم یکی از برجستهترین مقالت این مجموعه
دارند و سخنرانیشان هم روی سایت خواهد آمد .شما مالحظه خواهید کرد که من اغراق
نمیکنم .از توانمندیهای فکری و اندیشه ای نظرات ایشان که آقای همایون را چقدر خوب
شناختهاند!
سخنران دیگر آقای سیروس آموزگار بودند که اصالً کیفیت دیگری به جمع بخشیدند .شما باورتان
نمی شود ،چه سخنرانی شیرین و دلچسبی انجام دادند و در لبالی سخنان شیرین و دلچسب و
طنز چه واقعیتهای تلخی را نسبت به جامعه گذشتۀ ایران و بیرحمیهایی که نسبت به آقای
همایون روا داشته شده بود ،به نقد کشیدند .یکی از بهترین ساعتهای این جلسه بود و بسیار
لذتبخش بود .و من بسیار خوشحال و سپاسگزارم از سیروس آموزگار.
و جالب اینکه ما زمانی که شروع کردیم به برنامهریزی در آغاز ،همه توافق داشتند که سیروس
آموزگار باید در این مراسم سخن بگوید .و بعد در انتهای مراسم آقای همایون صحبت کردند که
سخنانشان آن لحظه مکتوب نبود و قول دادند تنظیم کنند و در اختیار تالش بگذارند .و ایشان
سخنانشان دوباره به هر حال یک افقهای نوینی را در جلوی چشم شنوندگانشان باز کرد .بسیار
سخنرانی برجسته و نکات بسیار بدیع و تازهای را دارد .نمیخواهم بگویم این حرفها را نزده بودند،
ولی تبیین جدیدی بود برای خودِ من .به عنوان نمونه ـ نمیدانم آیا وقت دارم یا نه ـ یک بخشی
از آن را در اینجا بیان بکنیم.
•

ل  12دقیقه دیگر وقت
خانم مدرس ،قبل از اینکه اشاره بکنید به سخنان ایشان ،او ً
داریم ،دوم اینکه ،میخواستم بپرسم آقای خانبابا تهرانی آمدند یا نه؟

بله ،سخنران اول ما آقای خانبابا تهرانی بودند.
• چون به من گفتند که نمیروند.
ایشان در باره تجربههای گذشتهشان با آقای همایون صحبت کردند .از جمله اینکه ،آقای همایون
از همان موقع که من در صف مخالف ایشان بودم و ایشان در مخالفت با جریان من بودند،
استثنایی بودند .از همان آغاز ایشان استثنایی بودند .مثالی زدند .آن موقع که آقای همایون توی
حزب سومکا بودند ،ایشان هم در سازمان جوانان حزب توده بودند .گفتند که خب ،طبیعی است که
جامعه آن موقع درگیر بود ،فحاشی و زد و خورد و به هر حال ،ماهیت اصلی و ظاهری و واقعی آن
لحظه های تاریخ ایران بود ،ولی ایشان با اینکه عضو سومکا بودند ،و سومکا جریانی بود که
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میریخت ،میزد و میپاشید ،ولی خودِ رفتار آقای همایون استثنایی بود .مثالً میگفت که ایشان
اساساً بر مبنای بحث و دیالوگ هم همان موقع کار میکرد .میگفت میآمد هر از گاهی به دفتر
جوانان حزب توده و ما آنجا می گفتیم باز شاخ شمشاد آمد! بخاطر اینکه قد و قواره آقای همایون
هم به هر حال درخورِ توجه است ،و میگفت ،میآمد آنجا و با ما بحث میکرد .گفتگو میکرد و
میگفت چرا و کدام سیاستها و… در آن سنین جوانی! و این خاطرات و بحثهایی را که آقای
خانبابا آنجا طرح کردند ،بسیار بسیار شیرین و درخورِ توجه است .البته همانطور که گفتم ،این
گفتههای سخنرانان همه گردآوری و از روی نوار پیاده میشوند و تصحیح میشوند و بعد در یک
مجموعهای همراه با پیامهایی که هست ،گزارشاتی که داده میشود و چند مصاحبه با افرادی که
در آن مراسم حضور داشتند و فرصت صحبت کردن نیافتند در دفتری به عنوان جشن نامه مراسم
بزرگداشت آقای همایون ارائه خواهد شد.
•

خانم فرخ نده مدرس ،اطالع دارید که حزب مشروطه ایران تا آنجایی که من میدانم،
چند رایزن داشت .یکی از آنها که فکر میکنم از لحاظ فکری برجستگی خودش را نشان
داده ،آقای داریوش همایون است و یکی دیگر از آنها شادروان اسداهلل مروتی.
صحبتی از ایشان و این درگذشت به هرحال باید گفت واقعاً جانگداز ایشان در آنجا شد؟
در آن مراسم.

نه .به هر صورت به دلیل اینکه خب ،ما به هر حال ایرانی هستیم .و یک باورها و اعتقاداتی داریم.
البته به خود من شاید این برمیگردد .ما خبر درگذشت آقای اسداهلل مروتی را درست یک روز قبل
دریافت کردیم .خیلی متأثر شدیم .و از اینجا درگذشت ایشان را به تک تکِ اعضای خانوادۀ ایشان،
دوستان ایشان و بویژه شما و رادیو صدای ایران تسلیت عرض میگویم .ولی احساس کردیم که
در مراسم بزرگداشت و روز تولد آقای همایون این خبر تلخ را چگونه بیان بکنیم که به هر حال به
قول معروف ،آن حالت غمانگیز را نداشته باشد.
•

حالت تلخی را به جلسه ندهد

و گرد غم بر آن مجلس نپاشد .این خبر برای بسیاری از افرادی که در آنجا بودند بسیار غم انگیز
بود.
•

خانم مدرس عزیز ،اآلن فرصتی است به مدت  8دقیقه .فرصتی است که بفرمایید که
آقای همایون چه گفتند؟
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آقای همایون بح ث مفصلی را مطرح کردند در ادامه و اشاره به بحثهای آقای پاینده .آقای پاینده
اساس صحبت شان بر این محور بود که خودشان را به عنوان جوانی که جای فرزند آقای همایون
است ،بیشتر از هر کسی به آقای همایون نزدیک میدانند .و اندیشههای ایشان را مطابق با آرزوها
و خواستههای نسل جوان ایران میدانند .و اینها را مستدل کردند و بیان کردند .نمونههایی را که از
اندیشه های آقای همایون بیرون کشیدند مثالً ناسیونالیسم مدرن ایرانی را به نظر او ،آقای همایون
تدوین کردند و اینکه اساساً ایشان حتی سرنوشت خودش را اینکه در دو دوره تاریخی متفاوت اینها
به دنیا آمدهاند و نمیتوانند از لحاظ طبیعی همنسل باشند را ایشان معتقدند بر اساس برداشتهایی
که از زندگی آقای همایون کردهاند از آموزشهایی که آقای همایون در نظراتشان دیدهاند ،حتی
میخواهند این واقعه طبیعی را تغییر بدهند خودشان را به عبارتی هم نسل آقای همایون و آقای
همایون را هم نسل جوانان ایران مطرح کردند.
آقای همایون در ادامه این بحث نسلهای مختلف را یک تدوین جدیدی کردند ،موضوع نسلهای
جدید ،با توجه به افزایش دوران سن بشر مطرح کردند و نسل خودشان را که افرادی هستند که در
واقع از سنین میانسالی گذشتهاند و به دوران پیری رسیدهاند ،سالخوردگان نامیدند و وظایف این
نسل را در قبال نسل آقای پاینده و نسلهای آینده توضیح دادند .یک تکه از نظراتی که در آنجا
مطرح کردند ،نظرات بسیار بسیار بدیع و تازهای بود .ای شان از واژه کائوس استفاده کردند .کائوس
که میدا نید در ترمینولوژی یک معنای خاصی دارد .یعنی در همریختگی همه چیز ،بینظمی کامل.
و در اندیشه های دینی و در مذاهب مختلف این نظر وجود دارد که قبل از آفرینش جهان وضعیت
کائوس حاکم بوده.
یعنی همه چیز در همریخته ،بینظ م و آشفته بوده تا اینکه خداوند جهان را خلق میکند .نظم را
می آفریند .شب و روز ،ماه و سال .انسان ،موجودات دیگر و …پروسه زندگی همه اینها،
نیازهایشان .همه اینها نظمی است که بعد از آن کائوس ایجاد میشود.
آقای همایون وضعیت انقالب اسالمی را که به دست همه ملت ایران در بخشهای مختلف ،از
روشنفکری ،توده ،حکومت تا نیروهای مخالفش همه را در آن سهیم دیدند .را به تعبیری به آن
وضعیت کائوس مقایسه کردند .و گفت ما در این انقالب همه چیزمان را برهنه کردیم .از بال تا
پایین .و همه چیز را بهم ریختیم .و حال بعد از این کائوس نوبت تنها به سازندگی میرسد.
دختر من هم در آنجا حض ور داشت و نقش بسیار فعالی داشت در آن مراسم ،صحبت میکردم راجع
به مضمون این سخنان .البته برای ایشان بسیار بدیهی بود فهم نظرات آقای همایون خیلی روشن
بود بر اساس تربیت و آموزشی که در جوامع غربی دیده ولی میگفت چرا برای تو این بحث تا این
اندازه جذاب است؟ گفتم ببین ،شماها تجربهای از انقالب اسالمی ندارید .مقایسه این کائوس با
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انقالب اسالمی برای خود من یک دید نوینی است نسبت به این حادثه .گفت چگونه؟ گفتم :ببین،
انقالب اسالمی و حدوث آن و نقش من به عنوان یک جوان در آن ،تمام وجود مرا تسخیر کرده
بود از اینکه همیشه دچار این پشیمانی و سرزنش هستم که در تمام طول دهههای تبعید که چرا ما
دست به این اقدام زدیم؟
اما از نگاه این ترمینولوژی یعنی کائوس ،این اتفاقی که افتاد ـ البته میتوانست نیفتد .اگر ملت
عاقلی بودیم نباید میافتاد .به نحو دیگری میباید نارساییها و کاستیهای ریشهای آن مملکت را
برطرف می کردیم ـ ولی حال که اتفاق افتاده به هر حال این امکان برای ما فراهم شده که همه
چیز را از نو بسازیم .و به گفته آقای همایون ،مهمتریناش این بخش است .این بخش از
صحبتهای آقای همایون خطابش روی سرآمدان جامعه ،روی روشنفکران جامعه است .که اگر
می خواهید از این وضعیت کائوس بیرون بیایید ـ چون دخترم بحث میکرد که شاید ایران سالها
در وضعیت کائوس باقی بماند ـ ولی گفتم بله ،اینجا خطاب آقای همایون به روشنفکران و
مسئولن اِلیت آن جامعه است .که اگر میخواهیم از این کائوس بیرون بیاییم ،این پرونده را ببندیم
هیچ چارهای جز سازندگی ،ترقی ،پیشرفت و در واقع اندیشهای که به این پیشرفت و ترقی کمک
بکند که به نظر ما اندیشه لیبرال دمکراسی است ،هیچ چاره دیگری نداریم .و این برای خود من
اندیشه رهاییبخش است .چون از آن تسخیر پشیمانی و آن احساس سرزنش بیرون آمدم .هر
کاری را که امروز میکنم در پرتو پیشرفت و ترقی میبینم .این به من انرژی بیشتری میدهد .و
این بحث آقای همایون برای من بسیار بسیار جذاب بود.
•

بسیار سپاسگزاری می کنم خانم فرخنده مدرس گرامی ،سردبیر نشریه تالش همراه با
همسر گرامیشان آقای علی کشگر .آقای کِشگر یا آقای کَشگر

آقای کشگر بهتر است برای جلوگیری از هر گونه سوءتفاهم و آزار برخی از دوستان که تلفظ
اسمشان نزدیک است .و همراه با ما آقای احسانی پور .که از ایشان حقیقتاً سپاسگزاری میکنم.
البته جای تشکر نیست چون ایشان جزئی از تالش هستند .ایشان وظیفه خودشان را بسیار خوب
انجام دادند همچنانکه ما وظیفه خودمان را در قبال آقای همایون انجام دادیم.
•

خیلی ممنونم .یک سئوال دیگر از شما دارم.

بفرمایید
•

چرا روی جلدی که از آقای داریوش همایون گذاشتهاید یک رنگ است؟
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چرا سیاه سفید است؟
•

بله

برای اینکه الگانت است
•

یعنی به این ترتیب میخواستید الگانت جلوه کند

بله ،البته نتوانستیم .متأسفانه اشتباه چاپخانه بود و چندین بار رفت چاپخانه و برگشت
•

عکس قشنگی است.

زیباست .یک دنیا…
•

شما هم خیلی به آقای همایون عالقه دارید .واقعاً در خورِستایش است.

البته خب ،خیلیها هم سرزنش میکنند
•

نه ،چه سرزنشی؟ هر کس میتواند اندیشههای خودش را بیان بکند.

بله ،حق هر کسی است که احساسات و عواطف … به هر حال رابطه ما ـ تالش ـ با آقای
همایون رابطه فکر و قلم است .اندیشه است و از این زاویه طرفداری از یک اندیشه به نظر من اگر
پایهای دارد ،مایهای دارد ،به هر حال حق هر کسی است و ما تا جایی که میتوانیم از آن دفاع
کنیم ،مستدل بیانش کنیم و گوش شنوایی هم برای نقد داریم .خودمان هم زبان نقد را داریم ،و
هر کسی را هم که زبان نقد دارد و جایی به اندیشههای آقای همایون و فعالیتهایشان ایرادی
میبیند اگر زبان فرهیخته داشته باشد ارائه بدهد مثل آقای مهرداد احسانیپور در مقالهای که
نوشتهاند ،ارائه میدهیم نشان می دهیم که به هر حال با تمام ستایشی که از اندیشههای آقای
همایون میکنیم ،قادر هستیم با فاصله نگاه بکنیم .و هر جا که ایرادی میبینیم قادر هستیم که
بگوییم و مطرحاش بکنیم.
•

خانم فرخنده مدرس ،من همیشه ستایش داشتم برای آقای احسانیپور .یک جوان آگاه و
فعال .ایشان چند روز پیش که با من تلفنی صحبت کردند ،به من گفتند که مقالهشان را
بخوانم و اگر نظری داریم به ایشان عرض کنم .خوشحالم که مجله به دستم رسیده و
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میتوانم بخوانم .در این شماره که شماره  30ام تالش است ،این عنوانها به چشم
میخورد:
مشروطه نوین ،روایت لیبرال دمکراتیک از انقالب مشروطیت در اندیشههای داریوش همایون…
آریا پارسی ــ ادای سهمی به سیاست؛ داریوش همایون و پرسش بنیادین در سیاست… بهروز
داودیان ــ کشف میانه (نگاهی به واژههایی از داریوش همایون)… مهدی استعدادی شاد ــ
حقوق زنان در گستره مشروطهخواهی داریوش همایون… ایران اهورائی ــ عاشق تقدیر
خویش …سیروس علینژاد ــ ایران و غرب… فرهاد یزدی ــ ضرورت بازگشت به پیشینه در
سدهی بیستویکم… دکتر مهرداد پاینده ــ دو روی اقتصاد ملی در بیتعادلی …دکتر حسن
منصور ــ سخن اهل دل برای ایران… م.سحر ــ ملت ،دولت و کشور سه عنصر یگانه… علی
کشگر ــ امنیت ،مفهومی به اهمیت و گستردگی زندگی انسان …حشمت رئیسی ــ دکترین نوین
حق تعیین سرنوشت… دکتر محمدرضا خوبرویپاک ــ دگرگونی گفتمان و فرهنگ سیاسی…
مهدی فتاپور ــ راه دشوار استقالل و حزب مشروطه ایران… مهرداد احسانیپور ــ باز هم برای
دوست… جمشید طاهری پور ــ داریوش همایون و تالش در جهت لیبرال دمکراسی… محسن
کردی ــ روشناندیشی در تاریکی دهههای ذهنهای بسته ،برداشتهائی از چهار نوشته داریوش
همایون … فرخنده مدرس ــ انقالب ناتمام ایران ،نامه به امیرعباس هویدا ،برای حزب چه
کردهایم و چه باید بکنیم؟ در گفتگو با مجله تماشا ـ  14اسفند  1355و جشنهای شاهنشاهی…
داریوش همایون.
• خانم مدرس سپاسگزارم.
من از شما عمیقاً سپاسگزارم که به تالش توجه دارید و هر بار به ما فرصت میدهید ،جریان
فعالیتهای خود را به اطالع شنوندگان برسانیم.
 7مهر 1387
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داریوش همایون از نگاه فرخنده مدرس در گفتگو با حسین مهری
از رادیو صدای ایران
 oحسین مهری :سرکار خانم مدرس صبح شما بخیر
فرخنده مدرس :شب شما هم بخیر آقای مهری عزیز
 oحسین مهری :متشکرم از اینکه پذیرفتید در این گفتگو شرکت کنید .بار اولی که با شما
صحبت کردم ،در حال و هوایی نبودید که بتوانم درباره داریوش با شما صحبت کنم.
فرخنده مدرس :بله ،در هر حال امیدوارم که امروز بتوانم .من بر خالف ظاهر و برخالف
پرسش های گاهی اوقات بسیار سخت و گستاخانه ،انسانی هستم بسیار عاطفی وقتی دل میبندم
به کسی ،به هر حال این عواطف گاهی اوقات وجودم را تسخیر میکند در مورد آقای داریوش
همایون ،شما خودتان بارها به این نکته اشاره کردهاید .این دلبستگی و پیوند آنقدر عمیق است که
امیدوارم بتوانم امروز بر احساساتم مسلط باشم.
 oحسین مهری :خانم فرخنده مدرس ،با آقای داریوش همایون همفکر و همگرایش
بودید؟ چون تا آنجایی که میدانم ،در دورانی که شما در ایران بودید ،در جناح چپ
فعالیت میکردید.
فرخنده مدرس :بله ،ما از خانواده چپ میآییم ،اندیشهها و گرایشهای چپ داشتیم ،در انقالب
اسالمی بعنوان نیروهای کامالً جوان ،دانشجویان جوان شرکت داشتیم .به هر حال ،یک گرایش
اساسی مهمی در من و همسرم وجود داشت که این مسئله باعث شد و شاید نقش بسیار اساسی
داشت در آش نایی و پیوند جدانشدنی ما و آقای همایون .و آن مسئله ایران بود .مسئله عشق به
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ایران که البته این روحیه عمومی آن جامعه است .این عشقی که به این سرزمین در دل همهی ما
نهفته است و در هر صورت انکارناپذیر است .ما با همین گرایش و با همین بحثها با آقای
همایون آشنا ش دیم .نقطه آشنایی ما با ایشان هم از همین زاویه بود .به همین دلیل و چون همین
گرایش در هر دو سو بسیار بسیار قوی بود این پیوند ناگسستنی و روزبروز این پیوند ابعاد
گستردهتری پیدا کرد ،شعاعهای بیشتری پیدا کرد ،عمق بیشتری پیدا کرد و گسست ناپذیرتر شد.
به این عبار ت باید بگویم حقیقتاً اگر گرایش سیاسی صرف را کنار بگذاریم ،در مبانی فکری ،اعتقاد
به دمکراسی ،حقوق بشر و بالتر از همه اینها ــ چون همه اینها در رابطه با آن سرزمین و آب
خاک معنا پیدا میکند ــ برای هر دوی ما ،هم آقای همایون و هم تالش ،همه این ارزشها در
خدمت به ایران معنا پیدا میکرد و از این نظر میتوانم بدرستی بگویم که ما همفکر بودیم.

 oحسین مهری :خانم فرخنده مدرس ،شما سالها بود که با داریوش همایون همفکری
داشتید و در زمینه انتشار آثار ایشان پیشگام بودید و همچنین همفکران و نزدیکان
فکری ایشان .بفرمایید داریوش همایون را چگونه شناختید؟ یعنی میخواهم از شما
خواهش کنم که برای شنوندگان ما شخصیت او را به علت نزدیکی فکریای که با هم
داشتید ،تشریح بفرمایید.
فرخنده مدرس :البته بسـیار کار مشکلی است .به این جهت که آقای همایون شخصیت بسیار
برجستهای هستند .در حوزههای مختلف ،از کاراکتر شخصی گرفته تا اندیشه و افکار .افکار به
معنی بنیانهای ارزشی تا گرایشهای سیاسی .و در هر زمینه از اینها میشود مدتهای طولنی
درباره آقای همایون صحبت کرد .ولی اگر بخواهم حوزه فکری را که الن شمهای از آن را
خدمتتان عرض کردم و اگر مسئله اولویتها و ارزشهایی را که آقای همایون نسبت به آنها اعتقاد
داشتند ،کنار بگذارم و بیشتر تکیه بکنم بر روی شخصیت و کاراکتر فردی ایشان ،در درجه اول
باید بگویم که ایشان یک جنتلمن به تمام معنا بود .با رفتاری فاخر ،با روشی فاخر ،انسانیتی بسیار
عمیق و بیش از همه انسانی بسیار بسیار وفادار و اصولی .در همه چیز آقای همایون انسان وفاداری
بودند .بسیار انسان با پرنسیپی بودند .براحتی هر روز به رنگی در نمیآمدند .روی اصولش پافشاری
میکردند و وفادار به انسانها بودند .برای انسانها از هر نظری ارزش قائل بودند .جدیشان
میگرفتند ایرانی ها را بسیار دوست داشتند .ملت ایران را دوست داشتند ،ایران را بسیار دوست
میداشتند .به این سرزمین چون عشق میورزیدند ،هرگونه استعداد مثبتی را در آن ،هرچقدر
کوچک ،جدی میگرفتند و در خدمت آن سرزمین میدیدند و برایش احترام قائل بودند.
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در این چند روزه ،با تعداد بسیاری از افراد ،در حوزههای مختلف سیاسی و اجتماعی ،از فعالین
سیاسی و از چهرههای سیاسی که سالها عمرشان را در این راه گذاشتهاند ،نویسنده ،شاعر ،جوان
و پیر صحبت کردم ،همه بدون استثناء یک واژه را در مورد آقای همایون بکار بردند ،اینکه
درگذشت ایشان ضایعه بسیار بسیار بزرگی بود .اما یک تعبیر و توصیف بسیار زیبایی را یکی از
همکاران جوان تالش آقای پاینده شنیدم ،ایشان از طرفداران سرسخت و اراداتمندان آقای همایون
هستند ،او در حالیکه بغض بسیار سختی در گلو داشت گفت :میدانید خانم مدرس ،آقای همایون
یک  integre Personبود .گفتم که توضیح بدهید یعنی چه؟ گفت ایشان میتوانست اندیشهها و
افکار درست را تشخیص بدهد و  integreبکند .به این عبارت که برای پیدا کردن چنین توانایی و
استعدادهایی شما یک پیش شرطهای کاراکتری لزم دارید .اول باید برای انسانها ارزش قائل
باشید؛ باید وسعت دید داشته باشید؛ تنگی نظر نداشته باشید؛ بلد باشید که به انسانها گوش فرا
دهید .خیلی از ماها قادر نیستیم گوش بدهیم .فقط حرفهای خودمان را میزنیم و حرفهای
خودمان را گوش میدهیم و حرفهای خودمان را میخوانیم .ایشان افکار و اندیشهها و سخنان
دیگران را جدی میگرفتند ،میخواندند و گوش میدادند و با هوشیاری تمام گوش میدادند .و
چون از دانش بسیار قوی برخوردار بودند ،انسان تجربه آموختهای بودند و حوادث بسیاری را تجربه
کرده و بسیار خوانده بودند ،فرهنگ دیده بودند ،قدرت تشخیص سریع درست از نادرست را داشتند
و اگر سخنی را درست تشخیص میدادند ،هیچ تنگ نظری نداشته و آن سخن درست را سعی
می کردند بازگو و بیان بکنند و در بستر عمومی پیش ببرند .و به این ترتیب سخن درست در جریان
عمومی انتگره میشد و مورد پذیرش قرار میگرفت .چون شخصیت ایشان شخصیتی بود که
دیگران قبولش داشتند .بنده اگر خیلی حرف ها هم بزنم که درست هم باشد ،از من ممکن است
جنبش سیاسی و جامعه فرهنگی نپذیرد .ولی همین حرف را اگر آقای همایون میزدند ،چون
آتوریته داشتند ،چون  integre Prsonبودند جامعه آنرا میپذیرفت و پیش میبرد .از این نظر،
واقعیت این است که جای ایشان بسیار بسیار خالی است .و آن ضایعهای که همه از آن اسم بردند
واقعیت پیدا میکند.
 oحسین مهری :خانم مدرس ،بفرمایید که شما اطالع دارید که سبب ضایعه فوت ایشان
چه بوده؟
فرخنده مدرس :تا وقتی که نوشته خانم ژینوس همایون ،خواهر ایشان ،به دست ما نرسیده بود ما
روایت های بسیاری را شنیدیم .و دیدیم که هر کسی بنا بر تعبیر و احساس خودش چیزی را به این
واقعه اضافه و کم میکند .من خودم خیلی اجتناب داشتم ،با توجه به اینکه ،دوستان و آشنایان همه
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از رابطه ما با آقای همایون اطالع داشتند ،از ما میپرسیدند و فکر میکردند که ما باید از واقعه
اطالع داشته باشیم .ولی متأسفانه با اینکه میدانستیم ایشان در بیمارستان هستند ،ولی
نمی دانستیم علتش چیست .اما اکنون با نوشته خانم همایون واقعه روشن شد .منتها ،یک نکتهای
را اینجا باید توضیح بدهم که باز هم بازتاب و تصویری است از نقش آقای همایون در میان جامعه
ل اینطوری است ،وقتی که یک شخصیتی عمومی باشد و متعلق به یک
ایرانی .ببینید اصو ً
مجموعه ای باشد ،حساسیت افکار عمومی نسبت به او بالست .هرچند مرگ امری بسیار خصوصی
است اما در مورد ایشان اگر اطالعات دقیقی از یک کانال مطمئنی از سوی اعضای خانواده انتشار
پیدا میکرد ــ که ما اکنون از خانم ژینوس همایون اطالع پیدا کردهایم ،و سپاسگزاریم که این
کار را کردند ــ شایعه و گفتههای مختلفی گفته نمیشد .بخاطر اینکه افکار عمومی نسبت به
ایشان در درجه بسیار بالیی حساس بود .خاصیت افکار عمومی این است ،وقتی اطالعات درستی
وجود نداشته باشد از خودش اطالعات میسازد .و چون آقای همایون شخصیتی مثبت و محترم و
دوست داشتنی بودند ،بنابراین به صورت افسانه یا اسطوره در میآید .یا به قول آلمانیها
 Legendeمیشود .اسطوره سرایی و افسانه سرایی میشود و با واقعیت فاصله زیادی دارد .و این
خ ود نشاندهنده شخصیت مثبت خود آقای همایون است .مورد احترام بودن ایشان را میرساند .اما
ما باید انسانهای واقعگرایی باشیم و حقیقت را همیشه آنطور که هست ببینیم و پایبندش باشیم.
من از خانم ژینوس همایون بسیار سپاسگزارم که این اقدام را انجام دادند و اطالعات دقیق در
مورد درگذشت ایشان که بسیار ناگهانی بود ،و شاید سخت باشد صحبت کردن در این مورد ،ولی
شایسته آقای همایون بود .این را هم توضیح خواهم داد که چرا شایسته آقای همایون بود.
 oحسین مهری :ایشان چه اطالعی دادند؟
فرخند ه مدرس :نوشته ایشان روی سایت تالش هست .ایشان نوشتهاند که روز چهارشنبه در حالی
که آقای همایون برای آوردن کتابی به زیرزمین منزلشان رفته بودند ،تعادلشان را نتوانستهاند حفظ
بکنند و زمین خورده و دچار شکستگی استخوان پا شدهاند .به بیمارستان انتقال پیدا کردهاند ،البته
هوشیار بودند .و یک جراحی روی پای ایشان صورت گرفت و چند روزی ایشان را به کومای
مصنوعی برده اند ـ البته اطالعاتی هستند که ایشان تلفنی به من گفتند ــ عمل جراحی موفقیت
آمیز بوده ولی به دلیل آمبلی ریه مجدداً به کومای طبیعی رفتند ،و اینطور که معلوم است ،آقای
همایون اصالً مایل نبودند که به کومای مصنو عی برده شوند و با دستگاه زنده نگه داشته بشوند.
ایشان تابع طبیعت بودند قانون طبیعت را قبول داشتند ،و به هر صورت وقتی که به کومای طبیعی
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فرو رفتند ،دیگر بیدار نشدند و جمعه ساعت  11شب به وقت اروپای مرکزی با ما بدرود گفتند.
آقای شاپور همایون ،برادر کوچکترشان بالی سرشان حضور داشتند.
 oحسین مهری :البته من این نوشته و خبر را قبال در رادیو برای شنوندگانمان خوانده
بودم ،اما خواستم بار دیگر شما نیز آنرا بیان نمائید .اما خانم مدرس عزیز ،آقای همایون
یک بار نوشتند که با نو شتن و سخن گفتن و عمل کردن با دقت و وسواس میکوشم به
تغییر فرهنگ سیاسی ایران و به ارتقاء بخشیدن سطح گفتمان سیاسی و ایجاد یک حزب
سیاسی واقعی یاری بدهم .تنها از این دنیا وقت میخواهم .برای چنین آرمان شریفی
باید از خود فراتر رفت .بعد از خواندن این عبارت از شادروان همایون ،میخواستم از شما
بپرسم ،همایون چه میخواست؟ دقیقاً چه «ایرانی» میخواست؟
فرخنده مدرس :آقای همایون در جاهای مختلف دیگری هم گفتهاند که چه «ایرانی» را
میخواستند .ایرانی را میخواستند که برابری بکند با بهترین نمونههای امروز جهان .مناسباتی که
در پیشرفتهترین بخشهای جهان حاکم است ،در ایران هم حاکم بشود .که اگر بخواهیم خالصه
بکنیم ،در یک عبارت ،یعنی ایرانی به عنوان انسان حق انسانی خودش را داشته باشد و از برابری
حقوقی برخوردار باشد؛ از آزادی برخوردار باشد؛ بتواند در سرنوشت خود و در سرنوشت میهن
خود ش نقش تعیین کننده و نهایی را داشته باشد .از حاکمیت خودش برخوردار باشد؛ از استعدادها و
ثروتهای خودش در پیشبرد آن مملکت بتواند نهایت بهرهبرداری را بکند .از فرصتهایی که
برایش پیش میآیند و پیش آمدهاند و همواره وجود داشتهاند ،و متأسفانه باز با ارزیابی آقای
همایون بسیار اوقات بر علیه خودش استفاده کرده ،بتواند این فرصتها را به نفع خودش و به نفع
آیندگان خودش بهره ببرد .اینها مجموعه آرزوهای آقای همایون بود برای ایرانی که عمیقاً دوست
داشت.
 oحسین مهری :بفرمایید که در ارتباط با دگرگونیهایی که مرتب در تالطمهای سیاسی
در ایران رخ داده ،چگونه آقای همایون اندیشه میکردند؟
فرخنده مدرس :البته کتاب بعدی ایشان را ما در دست انتشار داریم .همیشه چاپ کتابهایشان به
این صورت بود که ــ کتابهایی را که ما چاپ کردیم ــ متن کتاب را ایشان تنظیم میکردند ،و
در یک پروسه رفت و آمد متعدد ،تصحیح میشد؛ اضافه میشد؛ کم میشد و در آخر چاپ میشد.
اکنون هم مجموعه مصاحبههایشان را در حال تنظیم داشتیم .و آخرین ایمیلی هم که از ایشان
بدستمان رسید ،یکشنبه قبل از آن چهارشنبهای بود که آن اتفاق افتاد .ایشان وعده داده بودند که
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ظرف یکی دو روز آینده بخشی دیگر از این مصاحبهها را برای ما خواهند فرستاد .همینجا ذکر کنم
که این کتاب همچنین شامل بخشهای زیادی از مصاحبههایی است که شما با ایشان انجام
دادید .و اینجا هم ذکر بکنم که شما یعنی آقای حسین مهری یکی از پایدارترین افرادی بودید که
در کنار آقای همایون در اشاعه افکار و اندیشههای ایشان نقش بسیار بسیار مهمی داشتید .و در
این کتاب آینده ،با اجازه شما بخشهای زیادی از آن مصاحبهها که در دسترس ما و در دسترس
شما هستند ،خواهد آمد .سیر این مصاحبهها عموماً در بستر جریان تحولت ایران است .بخش
بزرگی از آن .به عبارتی ،در بستر جنبش سبز است.
آقای همایون از سالها منتظر چنین واقعه ای بودند و تحولت فکریی که در جامعه ایرانی که پس
از انقالب اسالمی آغاز شده بود ،این سیر تحولی را میدیدند .جنبش سبز را و تسلط یابی گفتمان
لیبرال دمکراسی در ایران را .و خیلی زود و سریع این ظرفیت را در برآمد جنبش سبز مشاهده
کردند و روی آن انگشت گذاشتند و شروع کردند در حول آن کار نظری کردن.
واقعیت این است که وقتی صحبت از آقای همایون به عنوان اندیشهپرداز در حوزه سیاست
میکنیم ،همانطور که شما در همین قطعه خواندید انسانی بودند که در عمل سیاسی؛ در تجربه و
سیاست روز و همزمان و بطور موازی میاندیشیدند و اندیشه تولید میکردند.
ما بسیاری از سرآمدان جامعهمان را میشناسیم در حوزه اندیشه ،که مینشینند کتاب مینویسند،
مقالت متعددی مینویسند راجع به یک سری ارزشهایی که اندیشمندان گذشته راجع به آن
بحث کردهاند .آنان نیز در مجردات و ذیل این بحثها بحث میکنند .آقای همایون این سبک و
روش را نداشتند .آقای همایون ،به قول خودشان ،در عمل میاندیشیدند و برای عمل بود که
می اندیشیدند .اندیشه آقای همایون بر مبنای واقعیت ،حرکت روز و تجربههای روز و برای آینده
بو د .این ویژگی استثنایی بود که آقای همایون داشت .ما اگر بخواهیم سرآمدان فعالین اجتماعی و
کسانی که دل مشغولی شان اساساً با مسائل اجتماعی و خیر عمومی ،مسائل مردم ،لیه بندی
بکنیم و اگر از یک فعال سیاسی که میرود رأیاش را میاندازد در صندوق و اگر تظاهراتی است و
میرود به خیابان ،و از همانجا شروع کنیم و بیائیم بال ،آقای همایون از همان ابتدا جزو تعداد
انگشت شماری هستند که در بالترین حوزه فعالیت اجتماعی قرار داشتند .اندیشهپرداز ،متفکر و
سیاستمدار بودند .و آقای همایون ،همه اینها را با هم داشتند .ما اندیشهپرداز داریم ،محقق تاریخ
داریم ،نظریهپرداز تاریخ داریم ،فلیسوف داریم… همه اینها را ما داریم .ولی این مجموعه در
آقای همایون به دلیل اینکه با سیاست روز درگیر بودند ،جمع بود .به این دلیل که دانش عمیقی
داشتند ،تجربه آموخته بودند؛ حوادث بینالمللی مختلفی را دنبال کرده بودند؛ ولی همه اینها را
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بالفاصله با جریانها و حوادث روز ایران ،میتوانستند همراه با هم در یک ظرف جمع آوری بکنند
و نتیجهگیری کنند و نظریه جدیدی را ارائه کنند.
یکی از نظریه پردازان بسیار مهم جنبش سبز ،به اعتقاد من و به اعتقاد خیلی از افراد دیگر ،آقای
همایون بودند .همانطور که جریان جنبش سبز برآمد کرد و پیش میآمد ،آقای همایون نظریههای
خودشان را ارائه می کردند .در رابطه با رواداری در این جنبش و بیرون آمدن از لک خودی و غیر
خودی؛ مسئله تغییر فلسفه حکومت بجای سرنگونی؛… اینها بحثهای بسیار و نظریههای
عمیقی است که پشتوانه صدها سال را دارد .در اروپا ،در آمریکا .آقای همایون این دانش عمیق
سیاسی را به مثابه آینهای میکردند که تصویر حوادث روز را در این آینه میدیدند و میتوانستند
جایگاه آن حوادث را تعیین بکنند که کجای آن مثبت است و باید ادامه پیدا بکند و چگونه باید
تقویت بشود و اگر انحرافی هست چگونه باید با آن مقابله بشود .این ویژگیها از آقای همایون
یک شخصیت استثنایی در حوزۀ سرآمدی ایران ایجاد میکرد .و از این نظر حقیقتاً باید دوباره
گفت :ضایعۀ بزرگی است و جای ایشان را سخت بتوان پر کرد .ایشان معتقد بودند که در سیاست
هیچ چیزی نیست که نشود جایگزینش کرد  .ولی ما اآلن در این لحظه کنونی در یک شخصیت،
در آن واحد همه اینها را متأسفم که بگویم نداریم.
حسین شریعتمداری با آن ادبیات بسیار زنندهاش ،یک چیزی را درست تشخیص داد .به قول
نوشتهای که دوستداران آقای همایون از ایران فرستادهاند :حقیقتاً باید به جنبش سبز تسلیت گفت
بابت این خسران.
 oحسین مهری :خانم مدرس ،شـما دو سال پیش هشـتادمین سال زندگی داریوش
همایون را با کمک دوسـتانش در آلمان برپا کردید .من فیلم این مجلس را دیدم که
بسیار طولنی است و چند تن از شخصیتها در آن سخن میگویند .آخر سر خود آقای
همایون .در یک جایی آقای همایون یک نکتهای میگویند که به نظرم باید با زبان شما
بازتر بشود .و آن اینکه میگفتند :من در عرصه روبرو در جناح روبروییام (جناح چپ) دو
تا من می شناسم ،که منِ من هستند .یکی مهدی خانبابا تهرانی است و دیگری بهزاد
کریمی .منظورشان چه بوده؟
فرخنده مدرس :البته آنجا اضافه میکنند :بابک امیرخسروی ،حشمت رئیسی… اینها «من»های
آقای همایون بودند در جناح مخالف .البته با اینکه خودشان در آنجا شاید این مسئله را به زبان
نیاوردند ،ولی یکی از دلیل توجه ویژه ایشان به این افراد ،از جمله باور این افراد به ایران بود .این
افراد در جناح مخالف آقای همایون ،که جناح چپ بود ،به ایران با تمام وجود عشق میورزند و از
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این نظر هیچ اختالف نظری میان آقای همایون و آقای خانبابا تهرانی ،آقای بابک امیرخسروی،
آقای حشمت رئیسی و به عبارتی آقای بهزاد کریمی نیست .اینها تمامیت ایران را میخواهند،
هستی ایران یکپارچه را می خواهند با همه توضیحاتی که هر کدام به فراخور افکار و اندیشههای
خودشان میدهند .اما نکته اساسی که آن روز آقای همایون روی آن انگشت گذاشتند ،و به اعتقاد
من ،خود ایشان هم همین بودند و هستند .آری هستند! زبانم نمیگردد که فعل گذشته را در مورد
ایشان بکار ببرم .این بود که این افراد ،با تمام هستی و زندگی خودشان ،با مسئله ایران و مبارزه
برای ایران مواجه شدند .همه هستی خودشان را در این راه گذاشتند و آقای همایون هم چون به
عبارتی خودشان هم اینطور بودند ،این افراد را بازتابی از خودشان در جناح مخالف میدیدند.
توضیحی بود که ایشان آن شب می دادند و برای ما کامالً قابل درک است .البته که به هر حال ،ما
افراد بسیار زیادی را داریم در ایران که با همه هستی خودشان با مسئله ایران روبرو شدند و در راه
ایران با اَشکال مختلفی مبارزه کردهاند .و خب ،این افراد به دلیل حوزهای که آقای همایون در آن
فعال بودند ،هستند ،حوزه سیاست از نظر ایشان برجستهتر بود.
 oحسین مهری :خانم مدرس ،آقای همایون در درون همین ایران کنونی هم در پی
رویدادهای جنبش سبز ،مخاطبان جوانی پیدا کرده بودند که گاهگدار میدیدم که
گفتگوهای طولنی میکنند و به صورت مقاله و گزارش در میآید .اآلن هم دیدم در
سایت شما  20تن از کوشندگان جنبش سبز ایران از درون کشور ،اطالعیهای منتشر
کردند زیر عنوان :آخر چرا اینقدر ناگهانی و بیخداحافظی؟! اینها همان جوانها هستند؟
فرخنده مدرس :بله .به هر صورت اینها جوان هایی هستند که حتماً تعدادشان بیش از این حد
است و از فعالن شبکههای مختلف اجتماعی هستند .شبکههای مختلفی که آقای موسوی هم
بارها روی آن تکیه کردهاند .ولی اینها پیگیرترینهای آنها هستند که در رابطه با آقای همایون قرار
داشتند و از دوستداران اندیشههای آقای همایون هستند و به بهرحال در یک دیالوگ چندساله با
آقای همایون قرار دارند .بحث میکنند؛ پرسشهایشان را مطرح میکنند .به هر حال ،من حقیقتاً
وقتی به این بچهها فکر میکنم ،قلبم خیلی سنگین میشود .البته این متن بسیار ما را منقلب کرد
وقتی دیشب آنرا برایمان فرستا دند و خواستند که روی سایت تالش چاپ بشود .بسیار انسان را
منقلب و افسرده میکند .ولی متن را خوب تمام کردهاند .واقعیت این است که استعدادهای بسیار
زیاد و پشتوانههای بسیار قوی در ایران وجود دارد.
نوشتهها و اندیشههای آقای همایون روح انسان را تسخیر میکند ،خود من در این حالت هستم و
آقای همایون روح اجتماعی مرا خیلی تسخیر کردند .یک مقدار اگر از زیر این تسخیر انسان بیاید
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بیرون ،و همانطوری که آقای همایون به جامعه ایرانی و فرهیختگان ایرانی نگاه میکند و
امیدواریای که دارد ،روزبروز امیدوارتر شد نسبت به این تحولتی که در داخل ایران میشود و در
بخش الیت (سرآمدی) جامعه ایجاد شده است ،آنقدر پایهها و پشتوانههای محکمی وجود دارد که
این بچهها میتوانند به اعتبار آنها و امید به آنها و اعتماد به آنها کارشان را پیش ببرند .اصالً
خود این بچهها سرچشمه امیدند .خود این بچهها آیندهاند .وقتی شما نگاه میکنید و این متن را
میخوانید ،و متنهایی که قبالً نوشتهاند و فرستاده اند ،چاپ شده در تالش ،و در ویژه نامه سبز
تالش به مناسب جنبش سبز چاپ شده ،میتوانید ببینید که اینها هر کدامشان روزنامهنگاران
بسیار بسیار قدرتمندی هستند .اینها حاصل همان آموزشهایی هستند که از آقای همایون و
افرادی نظیر آقای همایون بجا مانده .اینها باید امیدوار باشند برای اینکه خودشان حضور دارند.
نباید ناامید شد .انسانها خواهند آمد و خواهند رفت .این پروسه طبیعت را نمیشود تغییر داد و هیچ
جای ناامیدی نیست و هیچ جای سوگواری نیست .فقط باید کار کنند و بنویسند و مسائل جامعه را
به همان دقتی که از آقای همایون آموختهاند دنبال بکنند و آینده ایران حقیقتاً با وجود چنین
بچههایی روشن است .با چنین سرمشقهایی مانند آقای همایون.
 oحسین مهری :در پایان میخواستم پرسش کنم که آقای همایون هیچوقت درمورد این
ناراحتی پایشان با شما صحبتی کرده بودند؟
ل
ل آقای همایون در مورد ناراحتی صحبت نمیکردند .در مورد بیماری اصو ً
فرخنده مدرس :اصو ً
صحبت نمیکردند .البته شرایطی پیش میآمد که صحبتی میشد .در مورد ناراحتیهای خودشان و
دردهای خودشان که هیچوقت .راه و روش ما این بود که هفتهای یکی دو بار زنگ میزدیم و
حالشان را به بهانههای مختلف می پرسیدیم .خب ،طبیعی است سن بال همیشه برای اطرافیان
وضعیتی را ایجاد میکند که انسان نگران است .هر لحظه زندگی ایشان برای ما غنیمت بود .ولی
ل ایشان نه از درد و نه از بیماری صحبت میکردند و نه مرگ را جدی میگرفتند .هیچوقت.
اصو ً
خوب ،میدانستیم و در زندگینامهشان خوانده بودیم که چه اتفاقاتی در گذشته برای ایشان افتاده
بود و از اینکه ناراحتی پا داشتند ،اینها را میدیدیم و میدانستم .آقای همایون هر بار که تشریف
می آوردند آلمان ،بعد از سفرهای طولنی و نشست و برخاستهای بسیار ،خستگیشان را پیش ما
در می کردند .بقول معروف ،دو سه روزی با هم بودیم .اگر همه این دو سه روزها را جمع بکنیم،
شاید بگویم در این نزدیک به  20سال ،چیزی حدود  6ـ  5ماه را بطور ممتد با هم سپری کردیم.
طبیعی است که وقتی انسانها در زیر یک سقف با هم زندگی میکند ،از حال و روزگار هم
اطالعات دقیقتر و بیشتری پیدا میکند .آقای مهری ،شما آقای همایون خیلی بیشتر از من
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میشناسید ،بسیار بسیار انسان سخت و مغروری بودند .بسیار متکی به نفس بودند .این را در رفتار
و راه رفتنشان هم می شد دید .این اواخر به دلیل سن بال و مشکل پایی که از دوران جوانی
برایشان پیش آمده بود ،قدری قدرت راه رفتن را بخصوص پایین و بال رفتن از پله را برایشان
دشوار کرده بود.
 oحسین مهری :خانم مدرس عزیز وقت ما متاسفانه تمام شد میخواستم از شما دعوت
کنم در فرصت دیگر بازهم در باره این شخصیت بزرگ ایرانی گفتگو کنیم.
فرخنده مدرس :با کمال میل .در مورد ایشان همیشه من با عشق و عالقه صحبت میکنم.
حرف هایم ممکن است جنبه صرف عقالنی نداشته باشد بسیار بار عاطفی آن سنگین باشد .ولی چه
میشود کرد رابطهها متفاوتند و این هم نوع رابطه ماست.
 oحسین مهری :خیلی ممنون از شما
 25بهمن 1389
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گفتوگوی حسین مُهری با فرخنده مدرس
پیرامون بنیاد داریوش همایون

ــ سرکار خانم مدرس گرامی ،بامداد شما در هامبورگ خوش
فرخنده مدرس ــ من هم به شما درود میگویم
ــ تعجب میکنم که شما کار  13-14ساعته در روز انجام میدهید ولی هرگز از خواندن
و نوشتن و همچنین اداره یک سایت و ارتباط با روشنفکران و انتشار فصلنامه باز
نمیمانید.
فرخنده مدرس ــ به هر صورت عشق به آ ن مملکت و مردم انرژی لیزال و تمام نشدنی است و
به ما قدرت می دهد که کار بکنیم .ما یک الگوی بزرگی داریم به نام داریوش همایون و
خویشکاری را از ایشان یاد گرفتیم و فهمیدیم و به همین خاطر فکر میکنم که همه این مجموعه
جز اینکه باید باشیم ،چیزی برای ما باقی نخواهد گذاشت.
ــ این بنیاد داریوش همایون را با چه هدف و انگیزهای تصمیم گرفتید تأسیس کنید؟
فرخنده مدرس ــ یک سئوالی من اول از شما بکنم .احساس شما وقتی خبر تأسیس بنیاد داریوش
همایون را شنیدید چه بود؟ خوشحال شدید یا خیر؟
ــ شما سئوال را با سئوال پاسخ میدهید
فرخنده مدرس ــ خوشحال شدید یا نه؟
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ــ بله خوشحال شدم و خبرش را هم هفته پیش به اطالع دوستان رساندم.
فرخنده مدرس ــ بخاطر شادمانی دل تمام کسانی که دوستدار داریوش همایون بودند و
اندیشههای ایشان را فهمیده بودند و قدر ارزش اندیشههای ایشان را برای آینده ایران میشناسند.
حال از جنبه عاطفی و احساسی این قضیه که بگذریم ،حقیقتاً اندیشههای آقای همایون ضروری و
حیاتی است که حفظ بشود و تداوم پیدا بکند.
بنیاد داریوش همایون ،در حقیقت همانطور که در پیشانی سایت تازه تأسیس شده آن تحت عنوان
درباره بنیاد به صورت کوتاه ولی گویا آمده ،مؤسسه پژوهشی ـ مطالعاتی است که قرار است در دو
حوزه و در دو زمینه کار انجام بدهد.
ــ در حوزه مطالعه و گردآوری مطالعات و تحقیقات و بررسیهایی که تابحال صورت گرفته در
میان جامعه فکری و نظری ایران در زمینه تاریخ اندیشه مشروطهخواهی در ایران و رابطه و
پیوند هایش با آنچه که به عنوان اندیشه مشروطه خواهی در جهان شناخته شده ،این بنیاد ظرفی
است برای بررسی ،گردآوری و در واقع تبادل افکار میان این دستآوردهای فکری و نظری در این
حوزه که شامل تاریخ اندیشه مشروطهخواهی در ایران و جهان خواهد شد.
البته ،همانطور که شما در آغاز گفتید ،کاری است بسیار بسیار عظیم و بزرگ .حال تا چه اندازه از
عهده این کار بر بیاییم نمی دانم ولی یک روز چیزی به آقای همایون گفتم در مورد تأسیس مجله
تالش و شاید لزم باشد که یک بار دیگر به شما و شنوندگان عزیزمان بگوییم؛ ما را امیدوارم
همگان بر اساس آرزوها و آرمان هایی که داریم و عالئقی که داریم قضاوت بکنند .نه آنچه که
امروز انجامش میدهیم.
من این را در قدم هایی ابتدایی تالش به آقای همایون گفتم و توانستم ایشان را قانع بکنم.
امیدوارم دوستان شنونده را هم بتو انم درباره بنیاد ،امروز قانع بکنم که به آینده کار بنیاد امیدوار
باشم.
ــ اما یک حوزه دیگر اساسی کار بنیاد در واقع احساس وظیفهای نسبت به اندیشهها و افکار آقای
همایون میکند که در واقع حقیقتاً مهمترین بخش این اندیشهها ،دلبستگی ایشان به اندیشههای
مشروطه خواهی بود .این کار شامل گردآوری ،حفظ ،نگهداری و انتشار کلیه آنچه که ایشان
گفتهاند و نوشتهاند طی  60-70سال زندگیشان ــ البته تا جایی که در دسترس ما باشد و امکان
دسترسی به آنها فراهم باشد ــ ولی کار دیگر ما در رابطه با اندیشههای آقای همایون جنبه حفظ
و گردآوری و بایگانی را روشن میکند .اما وجه دیگر آن و بسیار مهم آن ،تداوم این افکار و
اندیشه هاست .به نظر ما جامعه فکری ما باید روی این نظرات ،روی این اندیشهها کار بیشتری را
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انجام بدهند .ما با این بنیاد ظرفی را فراهم کردهایم که تمامی این اقدامات و فعالیتها ـ امیدواریم
ـ در این ظرف انجام بشود به طور متمرکز و در اختیار نسلهای امروز و آینده ایران قرار بگیرد.
ــ دیدم در صفحه اول سایت این بنیاد عنوانی وجود دارد ــ مقالههای آیندگان .یک
سرمقالهای از  27اسفند  1347چاپ شده زیر عنوان «نرخ شهرداری و قیمتهای
فروش» نمیدانم اینرا به چه مناسب گذاشتهاید ،ولی این نثر آقای همایون نیست.
فرخنده مدرس ــ حق با شماست .شما بهتر میتوانید در این مورد قضاوت بکنید .چون فکر
میکنم شما در آن دوره سردبیر آیندگان بودید…
ــ من سال  1349سردبیر بودم.
فرخنده مدرس ــ به هر حال این رویه ای است که تا آخر ،تا زمانی که آقای همایون در آیندگان
بودند ادامه پیدا کرد .این صفحه سرمقالهها ،در واقع ــ شما بهتر میتوانید توضیح بدهد ــ
نوشتههای بسیار کوتاه و در عین حال جامعه ای است راجع به مسائل روز .اتفاقاتی که در آن موقع
میافتاد ،چه در ایران و بی شتر و بیشتر در منطقه و جهان .برخی از آنها اسم آقای همایون را ندارد
و بسیاری با نام ایشان چاپ شده .چون سرمقالهها و مطالب آیندگان متأسفانه در درسترس جامعه
فکری ،بخصوص عالقمندان داریوش همایون نیست ،بنابراین تصمیم گرفتیم از این مجموعه
آیندگان ،حتی المکان مطالب آقای همایون را در بیاوریم ،تا جایی که قابل شناسایی است ،از
جمله سرمقالهها به قلم ایشان را .ولی تصمیم گرفتیم مجموعه سرمقالهها را در  10سال عمر آن
روزنامه هم ارائه بدهیم به نسلهای آینده و امروز ،حال آینده را نمیدانیم ولی میدانیم که امروز
به این مجموعه دسترسی ندارند و فکر میکنیم که مورد استقبال قرار بگیرد.
ــ بله کار درستی است.
فرخنده مدرس ــ سرمقاله هایی که با اسم ایشان آمده خوب با نام ایشان منتشر خواهد شد و
خواننده می تواند تشخیص بدهد که چه افکار و نوع نگرشی آن موقع همایون در نوشتههایشان
ارائه میدادند.
ــ حال که صحبت از مقالهها شد ،آقای همایون ،همانگونه که خودتان در یک
زندگینامهای که از داریوش همایون ارائه دادید آوردید ،در سالهای  1337-38سرمقاله
نویسی را در روزنامه اطالعات شروع کردند .من نمیدانم آیا شما به آن سرمقالهها
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دسترسی دارید یا نه .ولی یک سلسله سرمقاله داریوش همایون در آن زمان نوشت که
هنوز برای جامعه ایران زود بود .درباره ارتش آینده ایران .و یک دیدگاههای تازهای را در
مورد نقش ارتش ارائه داد .او ارتشی نبود و هرگز هم نظام وظیفه نرفته بود .ولی میدانید
که داریوش همایون باصطالح چند هنره بود .در همه زمینهها میخواند .به عنوان نمونه
می گفت ،بعد از آنکه مادرم درگذشت ،چند روزی رفتم در انزوا ،با خودم بودم و در آن
چند روز تمام مثنوی را خواندم .اینگونه بود ،یعنی وقتش را اینگونه میگذراند.
فرخنده مدرس ــ کامالً درست میفرمایید .آقای همایون حقیقتاً یک شخصیت چند وجهه در حوزه
سیاسی و اجتماعی ب ودند .در حوزه زندگی خصوصی ما چندان اطالعی نداریم و امیدواریم که روزی
آن در نیز به روی ما گشوده شود ولی در حوزه اجتماعی و سیاسی شخصیت چند وجهه بودند .آقای
آموزگار در مراسم بزرگداشت ایشان به درستی واژه  Institutionرا بکار بردند .اما من خودم
ایشان را به عنوان یک سیاستگر ورزیده ،سیاستگری که شکل عالی آن باید باشد .یعنی الگویی که
میتواند مورد توجه و استفاده نسلهای آینده به عنوان سیاستگر باشد .ایشان به عنوان یک فرد در
حوزه اندیشه عمومی جامعه نگاه میکردند .یک جامعه مدرن در ایران که همیشه آرزوی آقای
همایون بود ،وجوهات و نیازهای مختلف آن جامعه را میدیدند .ولی وقتی ایشان در آن موقع در
مورد جامعه مدرن و ضرورتها و نیازهایش مینوشتند ،چه کسی میتواند انکار بکند که ارتش
منظم و تنومند جزو ضرورتهای چنین جامعهای بوده و هست .بنابراین ،ایشان از موضع یک
سیاستگری که میخو اهد راه حل برای اداره جامعه ارائه بدهد ،در واقع طبیعی است که باید به
ل دولتمداری را میشناختند .و از این موضع در نتیجه به ابعاد قضیه
ارتش هم بپردازد .ایشان اصو ً
میپرداختند .شما نگاه کنید ،این سرمقالهها را وقتی یکی یکی تایپ میکنم و میآیم جلو ،بسیاری
از مطالبی را که ایشان نوشتند آن موقع بیشتر راجع به منطقه و مسائل بینالمللی بود ،به سرنوشت
پاکستان ،سرنوشت اردن ،جنگ اعراب و اسرائیل ،سرنوشت عبدالناصر و… به همه اینها
می پردازند .ولی شما در کل و هسته اصلی این مقالت کوتاه یک ستونه میبینید که چه مسائل
اساسی ای را در حوزه اداره یک کشور و حفظ یک کشور مطرح میکنند .شما وقتی این نکات
اساسی را از درون آن بیرون بکشید اصول و چهارچوب کشورداری را یاد میگیرید .بیخود نبود که
آقای قائد در آن مصاحبهشان با بیبی سی گفتند که آقای داریوش همایون در حقیقت خواجه نظام
الملک سیاست ایران بود .ارزیابی ایشان کامالً درست است.
ل خدمتتان بگویم .صفحات داخلی آیندگان ،که از لحاظ
ــ خانم مدرس ،چند نکته او ً
روزنامه نگاری ما به آن فیچر میگوییم ،یک مدت سردبیر آن آقای پرویز نقیبی بود و

فرصتی برای قدردانی

265

بعد بنده .من  4ـ  5سال در آیندگان بودم سال  1349هم سردبیر شدم .ولی این
ل نویسندگانش عبارت بودند از ــ هوشنگ وزیری ،داریوش همایون،
صفحات اصو ً
حسین مُهری ،منوچهر هزارخانی ،و پرویز نقیبی .سرمقالهها را یک روز در میان ،معمولً،
یکی را آقای همایون مینوشت ،یکی را هوشنگ وزیری .ولی احتمال دارد که یک وقتی
این ترتیب رعایت نشده باشد .دیگر اینکه در مورد آیندگان ،خب میدانید که ما یک
غروری داشتیم نسبت به آیندگان ،به دلیل اینکه فضای خاصی را برای ما بوجود آورده
بود که هر کس میتوانست نثر خودش را درست به همانگونه که سبک ذهنیاش است
به روی کاغذ بیاورد .در حالیکه در مجلهها و روزنامههای دیگر ما مجبور بودیم تابع
سبک آن ها باشیم .در آیندگان این آزادی وجود داشت که آدم با نثر خودش بنویسد و
من آن موقع اینچنین احساس غرور میکردم که هم در فضای آزاد زندگی میکنم و هم
اینکه آزادانه هر چه میخواهم مینویسم .یک بار آقای هوشنگ وزیری به مناسبتی
نوشته بود «فرصتطلبانی چون گونتر گراس و داریوش همایون و… ».من سر مقاله را
خواندم و به همایون زنگ زدم .گفتم شما در سرمقاله فرصتطلب خوانده شدهاید ،اشکال
ندارد؟ چون من مسئول بودم .یک کمی فکر کرد و گفت ــ بگذار فرصتشناس .یعنی
یک نوع آزادی ویژهای در آ یندگان بود .حداقل تا زمانی که من در آیندگان بودم ولی بعد
از آنرا نمی دانم .ولی آقای همایون خود به این آزادی پر و بال میداد و بخصوص به واژه
سازیهای من.
فرخنده مدرس ــ واقعیت این است که شناسایی کاراکتر آقای همایون در حوزه اندیشه و در حوزه
کار روزنامه نگاری هم بسیار مهم است .ایشان حقیقتاً انسان آزادهای بودند و میدانی را که باز
میکردند ،چون خود آیندگان هم ،همانطور که در صحبت های شما هم مشخص است ،در واقع باز
کردن یک فرصت تازه بود برای بهترین استعدادهای روزنامهنگاری ایران که استعدادهای خودشان
را در آنجا به نمایش گذاشتند .آقای همایون میدانستند چه میکنند .بیجهت نیست که آقای
بهنود مکتب آیندگان را در روزنامه نگاری ایران یاد کردند .اینها همه حوزههایی است که باید
بیشتر شناخته بشود ،بیشتر جمع آوری بشود ،و تدوین بشود.
ما درباره این متن درباره بنیاد ــ من حقیقتاً افتخار میکنم و احساس خرسندی میکنم ،که این
متن در پیشانی بنیاد نوشته شده .متن بسیار زیبا و کلماتش خیلی دقیق انتخاب شده ،در پاراگراف
چهارم و ماقبل آن آمده است که ــ وظیفه این بنیاد مقدمات تهیه و جمعآوری و تدوین نوشتههای
داریوش همایون است .توجه فرمائید ،نوشته را تدوین کردن .یعنی چه؟ خب ،نوشتههای آقای
همایون را شما میشناسید و دوستان خواندهاند و میشناسند .میدانید که مجموعههای بسیار بسیار
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فشرده است .همین کتاب صد سال کشاکش ،یک مجموعه حدود  400صفحهای است و حقیقتاً
اگر قرار باشد که این باز بشود باید صده ا صفحه به آن اضافه بشود .تدوین کردن یک نوشته یعنی
چه؟ یعنی بررسی و بازخوانی دوباره آن و باز کردن ظرفیتهای گستردهای که در این نوشتهها
وجود دارد.
ما اگر فقط بخواهیم فرازهای صحبتهای آقای همایون را جمع آوری و منتشر بکنیم ،که در
آلمان هم رسم است ،بطور مثال فرازهای صحبتهای آقای هلموت اشمیت صدراعظم بسیار
محبوب آلمان هم مورد بررسی قرار داده شده است ،ما اگر به این فرازها بپردازیم ،چندین جلد
کتاب خواهد شد .این فرازها باید شکافته و باز بشود و ظرفیتها باید شناخته بشود .چون شما وقتی
این جمالت و فرازها و صحبتهای فشرده را باز میکنید ،در جلوی چشم شما کهکشانی گشوده
میشود و افقهای دید شما را در حوزههای مختلف آنچنان وسیع میکند و اینها همه کارهای
عظیمی است که باید انجام بشود .تدوین یک نوشته ،یعنی در واقع بازخوانی آن و باز کردن
ظرفیت آن .ظرفیتی که در نوشتههای آق ای همایون وجود دارد باید حال حال در واقع توسط
عالقمندان و اهل تحقیق شکافته بشود و از این مسیر هم میشود اندیشههای مشروطهخواهی و
آرمانهای مشروطیت را در ایران شناخت.
ــ سرکار خانم مدرس ،من در کتاب گفتوگو با داریوش همایون ،که یکی از دوستان
ایشان با ای شان مصاحبه کرده بوده است« ،من و روزگارم» در آنجا ،اگر خاطرتان باشد،
البته قبالً کتاب وزیر خاکستری ،سلسله یادداشتهای دوران نوجوانی و جوانی داریوش
همایون را خواندم .البته سخت تحت تأثیر نثر همان روزگارش قرار گرفتم ،دوم اینکه،
چه دیدگاههایی در همان زمان داشته! یعنی یک نوجوان  17-18ساله ،نقشههایی که
برای آینده دارد ،آن بلندپروازی که در لبال و واژه به واژۀ این محتوای واقعاً زیبای این
یادداشتها هست .این یادداشتها به نظر من بهتر از همه چیز داریوش همایون اولیه را
میشناسانند.
فرخنده مدرس ــ کامالً درست است  .طبیعتاً ما باید بدانیم که خب ،خاطره نگاری که اآلن خیلی
مرسوم شده و همه می نویسند و بسیار هم کار درستی است برای شناخت تاریخ ایران در حوزههای
مختلف اجتماعی و اتفاقاً فردی .طبیعتاً آنچه که انسان به روز مینویسد ،از اصالت بیشتری
برخوردار است .کسانی که بعداً قضاوت میکنند و بر پایگاههایی که ایستادهاند و نقد میکنند ،به
هر حال آینه شفافتری در دسترشان هست تا خاطراتی که بعداً میآیند .البته طریق گفتوگو و
پرسش و پاسخ با آقای همایون آمده .به هر حال شناختن آقای همایون تنها نمیتواند محدود به
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این کتاب باشد .آقای همایون مجموعهای بسیار پیچیده ولی قابل شناسایی در همه حوزها ،رفتار
شخصی ،کاراکتر ،منش اجتماعی ،نهادسازی ،روزنامه نگاری ،حوزه اندیشه… در همه این حوزهها،
در همه مجموعهها قابل شناسایی هستند.
ــ با شناخت ارادتمندانهای که شما از داریوش همایون دارید ،یک وقت باعث نشود که
از خط واقعیت خارج بشوید.
فرخنده مدرس ــ شما میتوانید نوشتهها و گفتههای ما را نقد بکنید و امیدوارم که ما هم استعداد
بیدار شدن را داشته باشیم.
ــ خود نوشتههای آقای داریوش همایون بیشتر از اظهارنظرهای آقای آموزگار و…
اهمیت دارد .چون بعضیها عقیده دارند که برای خود بزرگسازی یک چیزهایی بگویند.
یا مثالً آقای قائد خب ،کوتاه مدتی در اواخر آیندگان بوده .ولی نمیدانم چگونه شده
است که ایشان داریوش همایون را خواجه نظام الملک معرفی کرده.
فرخنده مدرس ــ آقای مُهری ،این مسئله تکنولوژی جدید و اینترنت را شما دست کم نگیرید .ما
خودمان تجربه کردیم و تا آخرین لحظه ،تا قبل بر آمدن جنبش سبز حتی آقای همایون هم حرف
ما را باور نمیکردند .خوشبختانه تکنولوژی جدید این امکان را فراهم میکرد که اندیشهها و افکار
افراد زیادی ،از جمله آقای همایون ،به داخل ایران راه پیدا بکند
شما در مورد آقای قائد فرمودید .من باید بگویم که تنها ما نیستیم که نظریات آقای همایون را
خوانده ایم و این تکنولوژی جدید امکاناتی را که برای ما فراهم کرده در واقع اندیشهها و افکار
ایشان را در سراسر دنیا ،جاهایی که ایرانیها هستند از جمله در داخل ایران ،منتشر کرده .و افراد
رابطه خودشان را تنها در دوستی و رابطه مستقیم نیست که برقرار میکنند .به همین خاطر لزم
است تفاوت قائل بشوم بین دوستی و دوستداری .دوستی یک رابطه شخصی دو طرفه است .ولی
دوستداری یک رابطه یکطرف یک انسان میتواند با افکار و اندیشههای فردی برقرار بکند.
خوشبختانه به یاری تکنولوژی جدید این امکان وجود داشت که اندیشهها و افکار افراد زیادی ،از
جمله آقای همایون ،به داخل ایران راه پیدا بکند همانطور که اندیشهها و افکار بسیاری از متفکران
از داخل ایران به بیرون راه پیدا بکند .بدین ترتیب ،چیز غریبی نیست که آقای قائد که زمانی در
آیندگان کار میکردند و طبیعتاً حساستر بودند نسبت به سردبیر یا بنیانگذار این روزنامه
اندیشه های ایشان را که بیدریغ به ایران ارسال شد از طریق تالش یا رسانههای دیگر ،در واقع در
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دست رسشان قرار بگیرد پس از خواندن و پیگیری نظرات ایشان ،قضاوت کنند که داریوش همایون
را در واقع در مقام خواجه نظام الملک سیاست ایران میشود به حساب آورد.
ــ پس شما هم طرفدار این نظریه هستید .من فقط خواستم که بزرگنمایی نشود.
فرخنده مدرس ــ ما بنا بر استدللهایی که ارائه میدهیم ،حد آنرا نشان میدهیم .به صرف اینکه
بگوییم بزرگنمایی نکنیم ،کافی نیست .به نظر من این بحث درستی نیست .جلوی بحث را
نمیتوان با هشدار گرفت .ما اندیشههای آقای همایون را  20سال است که منتشر میکنیم.
اندیشه فردی را که  30سال پیش کل جامعه انقالبی ایران و روشنفکری ایران در واقع در مقابلش
قرار داشتند .و بعد از  30سال در مراسم بزرگداشت و یادبودهای متعددی که برای ایشان برقرار
شده بود شما دیدید که چقدر وضعیت واژگون و دگرگون شد و ایشان از چه احترام عظیمی
برخوردار بودند .نمیتوان گفت که اینها بزرگنمایی میکردند نه .این حاصل  30تالش بوده ،قلم
زدن بوده و منش و رفتار بود.
ــ بفرمایید در رابطه با این بنیاد به هر حال از یاریهای دوستان دیگرتان هم برخوردار
خواهید شد؟
فرخنده مدرس ــ حتماً .در تأسیس آن ،همانطور که خدمتتان عرض کردم ،چند تنی از دوستداران
آقای همایون و اندیشههای ایشان ،کسانی که یار ایشان بودند ،در سالهای طولنی پایدار در کنار
ایشان فعالیت کردند ،در واقع پیشقدم تأسیس این بنیاد شدند و از سازمان دهندگان هستند ولی ما
امیدواریم و آرزو میکنیم و در این جهت فعالیت میکنیم که بتوانیم افرادی را که در حوزه کار
تحقیق تاریخ ایران ،تحقیق در حوزه اندیشه سیاسی فعال هستند ،به عنوان هیئت و گروه علمی به
پشتیبانی این بنیاد جلب بکنیم.
ــ دیدم در صفحه خیلی قشنگی که درست کردید ،عکسی از داریوش همایون
گذاشتهاید .خیلی این عکس اندوهگین است.
فرخنده مدرس ــ در واقع این عکس نقاشی است .توسط آقای مهدی فرمانی نقاشی شده .این
عکس به نظر من فکور است.
ــ یک جا عنوان گذاشتهاید ــ «فرازها» منظور چیست؟
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فرخنده مدرس ــ ضمن صحبتها عرض کردم که ما امیدواریم فرازها و سخنان فشرده آقای
همایون را بیرون بیاوریم .سخنانی که وقتی در واقع شکافته میشوند افقهای گستردهای را از
زوایای گوناگون جلوی چشم باز می کنند و زمینه و فرصت برای فکر کردن بیشتر و تدوین بیشتر،
بحث بیشتر و تبادل نظر بیشتری را فراهم میکنند و از دل همه آنها نظریههایی را در حوزههای
معین سیاسی ،فرهنگی و فردی بوجود میآید .ت جربه به ما نشان داده است که این کار میتواند
مورد استفاده زیاد قرار بگیرد .در واقع این فرازها یک تکان فکری هستند برای خواننده که
افقهای بازتری جلوی چشمش باز بشود.
ــ سرکار خانم مدرس امیدوارم با این ارادهای که در کارتان دارید موفق باشید و با این
دیدگاههای نوینی که دارید حتماً هم موفق خواهید شد.
فرخنده مدرس ــ آقای مُهری ،من از شما همیشه سپاسگزارم .شما یکی از یاران پایدار آقای
همایون بودید و قدر شما را که همیشه در انتشار افکار آقای همایون کوشا بودید ،باید دانست و ما
میدانیم.
 18تیر 1390

فرصتی برای قدردانی

مصاحبههای حسین مهری
با فرخنده مدرس

270

فرصتی برای قدردانی

271

گفتگوی حسین مهری با فرخنده مدرس
در سالگرد درگذشت زندهیاد داریوش همایون
دقیقاً یک سال پیش بود که شادروان داریوش همایون چشم از جهان بربست .داریوش همایون
همواره میگفت به من وقت بدهید .جویای آن بود که کارهای بزرگ کند و اندیشههای بزرگ و
راهگشا ارائه دهد .متأسفانه عمر کوتاه بود و داریوش همایون ،بهتقریب یک سال پیش جان به
جانآفرین تسلیم کرد .همزمان با یکمین سال درگذشت داریوش همایون ،سرکار خانم فرخنده
مدرس مدیر فصلنامه تالش که سالها است در آلمان  /هامبورگ منتشر میشود ،دو اثر منتشر
کردهاند  ،یکی به نام «در جستجوی پاسخ» گفتگوهای فرخنده مدرس با داریوش همایون و
دیگری ،اثری است زیر عنوان «یادنامه داریوش همایون» که پیامها و سخنرانیهایی است که به
مناسبت درگذشت داریوش همایون ایراد و نوشته شد .گفتگویی داریم باخانم فرخنده مدرس.
ــ خانم فرخنده مدرس ،بامداد شما خوش در آلمان
فرحنده مدرس ـ سالم عرض میکنم آقای مهری عزیز ،شب شما هم به خیر.
ــ دستتان درد نکند برای انتشار این دو اثر نفیس
فرحنده مدرس ـ باید از دستاندرکاران بنیاد داریوش همایون تشکر کرد ،بهخصوص که همسرم
آقای کشگر خیلی زحمت کشیدند و این دو اثر را بهموقع برای تقدیم به یادگار ماندن آقای همایون
منتشر ساختند.
ــ دستشان درد نکند .ولی در این فرصت با توجه به اینکه کتاب «در جستجوی پاسخ»
مصاحبههای شما است در طی این چند سال با داریوش همایون ،اجازه بدهید درباره
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اندیشههای داریوش همایو ن ،آنچه که به آگاهی هم مهینان نرسیده ،با شما گفتگویی
بکنم .بخش نخست این اثری که شما منتشر کردهاید ،عنوانی هست به نام «ایران
ماهیت برتر» که شامل چند مصاحبه است ،ازجمله درباره خطر حمله نظامی به ایران و
وظایف ما جنگ دیگر در گزیدار نیست ،مسئله جلوگیری از جنگ است ،ضوابط عمومی
نیست ،ایران یک هسته سخت دارد .منظور شادروان همایون از «ایران یک هسته سخت
دارد» چه بوده؟
فرخنده مدرس ـ اتفاقاً این یکی از پرسشهایی است که در همین مجموعه پرسش و پاسخها آمده
و بهطور مشخص هم ا ز ایشان سئوال کردم که منظور شما از این هسته سخت چیست؟ این هسته
سخت منظور جغرافیایی است یا روحیه مردم ایران؟ و ایشان پاسخ دادند ،هر دوی اینها .ازنظر
جغرافیایی ،بههرحال طی تاریخ  2000-300ساله ایران با توجه به اینکه بخشهایی از ایران
باستان جداشده و آنچه مانده درواقع هسته سختی است که آقای همایون و همه ایرانیان
میهندوست آن را تا بینهایت از خودگذشتگی خواهان حفظ و پایداریاش هستند .و هسته سخت
دیگری که برمیگردد به روحیه ایرانیان و شما هم بهتر از من میدانید و مطمئنم که همه
شنوندگان شما هم بر این نکته پاسخ تأیید میگذارند  ،این است که برای ایرانیان حفظ ایران و
نگهداشتن یکپارچگی این سرزمین ،تمامیت ارضی آن و ملتش بالترین اولویت و مهمترین امری
است که در روحیه خودشان میبینند و این روحیه ازنظر آقای همایون همان هسته سختی است که
نگاهدارنده ایران است و در وجوه مختلف مبانی فکری نظری نگهداری ایران را رو به آینده ،رو به
جهان مدرن ،در این مصاحبهها بر اساس وقایع روز توصیف کردهاند.
ــ در این اثری که منتشر فرمودید ،یکبخشی وجود دارد زیر عنوان «یکپارچگی ملی و
مسئله اقوام ایرانی» .یک بخش جانبی عنوانش است «چپ ایران و حسابهای غلط
ملت سازان» .ملت سازان ،منظورشان چه کسانی بودند؟
ل توضیح بدهم که به هر صورت آقای همایون نظرات خودشان را طی
فرحنده مدرس ـ او ً
نوشتههای متعدد و مداوم ارائه میدادند بر بستر حوادث و وقایعی که اتفاق میافتاد و موضوعاتی
که مطرح میشد .طبیعتاً این مجموع ه گفتگوها که زیر عنوان «یکپارچگی ملی و مسئله اقوام
ایرانی» آمده ،برمیگردد به بحثها یی در بستر سیاسی ایران و عموماً در خارج کشور به آن دامن
زده میشد به طرح فدرالیسم بهعنوان معادل دموکراسی .طرح هویت قومی بهعنوان هویت ملی و
درواقع اندیشههای انحرافی که با ر دیگر ،با توجه به اینکه مسئله استقرار دموکراسی در ایران و
مسئله حکومت قانون و اراده مردم ایران و مسئله استقرار و التزام به حقوق بشر بهعنوان موضوع
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اصلی مسئله و واردکردن آن اندیشهها و مبانی فکری انحرافی ،درواقع ما بار دیگر این بحثها از
موضوع اصلی یعنی دم وکراسی و حقوق بشر قطع بشویم و به این مبارزه لطمه وارد بشود.
بحثها یی را که ما عموماً دنبال کردیم ،نگاه به این مباحث انحرافی بوده که در چند سال گذشته،
بهویژه در این  10سال گذشته ،یعنی از زمان حمله نیروهای خارجی به عراق و اشغال آن،
افغانستان و مسائلی که به دنبال پیامد این حملهها در اطراف ایران و در گوشههای مختلف ایران
مطرحشده بوده این مباحث را سعی کردیم با یاری آقای همایون با پاسخهایی دادند روشن بکنیم و
هشدار بدهیم که مسئله ما چیست .ما اگر از این مباحث انحرافی دستبرداریم و آن ره اصلی را که
میتواند موجب سعادت همه ملت ایران بشود در پیش بگیریم.

ــ خانم مدرس ،شادروان داریوش همایون چرا با فدرالیسم مخالف بودند؟
فرحنده مدرس ـ ببینید ،آقای همایون بحثشان مخالفت یا موافقت با مفهوم فدرالیسم نبود .شما
این را باید با رابطه با مسئله ایران در نظر بگیرید .برای اینکه به مبنای فکری آنهایی که
ل مبنایی که آنها
فدرالیسم را برای ایران مطرح بکنند رجوع و مطالعه بکنید ،میبینید که او ً
میگذارند بر تفکیک و تکهپاره کردن ملت یکپارچه ایران است .تقسیمبندی در یک ملت هزارساله
ایجاد میکنند که مبانیاش بر زبان و قومگرایی ،یعنی خودی و غیرخودی کردن بسیار خطرناک و
انحرافی است ک ه ملت ایران قرار دارد .اگر قرار باشد که ما بر اساس آن فدرالیسمی که این
گروههای قومگرا یا بخشی از نیروهای چپ مطرح میکنند یک تقسیمبندی قومی زبانی در میان
ملتی خواهیم داشت که قرنها و هزارهها در کنار هم زندگی کردهاند ،همزیستی داشتند،
درهمآمیختگی دارند و تفکیکناپذیرند .بنابراین کسانی که بحث فدرالیسم را در ایران بر پایه قوم و
زبان مطرح میکنند از پیش برنامه خون و خونریزی در داخل ایران را به وجود میآورند .عالوه بر
این ،میدانیم که آقای همایون روی تعریف مفاهیم ،تعریف لحظه کنونیاش ،تعریف حرکت
تاریخی که ای ن مفاهیم پیدا کردند همواره تکیه داشتند .تاریخ فدرالیسم در جهان تاریخ فدرالیسم
در ایران نیست .هر کشوری بر اساس تاریخ خودش و ملت خودش پیش میرود و آینده خود را
میسازد .ملت سازان و فدرالیستها درواقع بیاعتنا به تاریخ ایران ،بیاعتنا به یکدستی و
یکپارچگی ملت ایران این طرح را مطرح میکنند و درواقع پایهای انجام میدهند برای برنامهها و
اهداف آینده خودشان که بهطور مشخص جز تجزیه ایران نخواهد بود .متأسفانه این در رابطه با
ایران ساده نخواهد بود برای اینکه ملت ایران روی مسئله ایران و تمامیت ارضی آن حساسیت
بالیی دارد و بدون مقاومت نخواهد شد.
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ــ خانم فرخنده مدرس ،بسیار کنجکاوم بدانم آقای داریوش همایون چه دیدی نسبت به
جنبش سبز داشتند و آیا تا پایان در کنار این جنبش ماندند؟ و آیا با رهبران جنبش در
ارتباط بودند؟ بفرمایید که علت این عالقه کم مانند آقای داریوش همایون به این تحول
درونی ایران چه بود؟
فرحنده مدرس ـ در حقیقت آقای همایون جزو دستگاه فکریشان و مبانی فکریشان آزادیخواهی
و ترقیخواهی برای ایران و بهطوریکه خودشان بهطور خالصه بیان میکردند ،در اندیشه لیبرال
دموکراسی بودند .و سالها در توصیف اجزاء مختلف این مبانی فکری نوشته بودند و توضیح داده
بودند و جامعه ایران را ازنظر گذرانده و بررسی کرده بودند و مبانی این افکار و اندیشه را با امید و
آرزو و امیدی که به ملت ایران و استعداد ملت ایران داشتند ،در انتظار بودند که روزی بعد از جریان
انقالب اسالمی و شکستهای عظیمی که جامعه ایران دچار آن شد درواقع بر نقطه آغازین
گرایش و رویکرد به این اندیشه میدیدند  .خُب ،طبیعتاً جنبش سبز طرح مطالبات درونی نسلی که
در بطن این جنبش و حرکت قرار داشت برای آقای همایون نشانههای آغاز این رویکرد به
ترقیخواهی ،آزادیخواهی و درمجموع اندیشه لیبرال دموکراسی بود .این را بهطور برجستهای
تعیینکننده جنبش سبز میدانستند و قدمبهقدم در سالهایی که جنبش در اوج خودش بود ،سعی
کردند مبانی آن را شناسایی کنند و ارائه بدهند .و تا آخرین لحظه ،همانطور که شما هم فرمودید،
جنبش سبز موردعالقه و تأیید ایشان بود .بههیچعنوان با رهبران جنبش سبز ارتباط نداشتند ولی
افکار و اندیشهها و بیانیه آنها را با حساسیت بسیار دقیق دنبال میکردند و به نظر ما هم میآید
که رهبران جنبش سبز نه ،فعالن جنبش سبز اندیشههای آقای همایون را با عالقهمندی شدیدی
دنبال میکنند .برای آقای ه مایون جنبش سبز مرحله نهایی بیداری ایرانیان و کاری که از چند
سال پیش آغازشده بود درواقع آغاز به سرانجام رساندن این راهی بود که ایران از  100سال پیش
از انقالب مشروطه آغاز کرده بود.

ــ خانم مدرس ،در یکبخشی از کتاب ،عنوان یکی از مصاحبههای شما این است که:
ما از جنبش سبز چه داریم؟ این کالم داریوش همایون است؟
فرحنده مدرس ـ بله ،اگر به خاطر داشته باشم ،خودشان تیتر این مصاحبهها را گذاشتند .البته بعد از
ایران .در همین کتاب مصاحبهای هست که یادنامه داریوش همایون در قسمت آخر آمده ،که در
آنجا آقای همایون میگویند که ایران همه آن چیزی است که ما داریم .درواقع جنبش سبز راه
حفظ ایران و ادامه ایران و رساندن ایران به آینده ایران ،از دید آقای همایون بهحساب میآمد.
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بنابراین ،برای اینکه ایران حفظ بشود و به مسیر آینده خودش قدم بگذارد ،جنبش سبز دستمایه
بسیار ارزشمند و گرانبهایی است.
ــ بفرمایید که گردآوری این مصاحبهها چقدر طول کشیده؟
فرحنده مدرس ـ گردآوری مصاحبهها با آقای داریوش همایون باکار فشرده حدود یک سالی به
طول میانجامید .من کتاب قبلی ایشان را که «مشروطه نوین» بود ،و مجموعه سخنرانیهای
ایشان بود ،موقعی که از چاپخ انه بیرون آمد ،آغاز کردیم به گردآوری گفتگوهایی که آقای همایون
داشتند .این گفتگوها متعلق به خود «تالش» بود و ما در بایگانیمان همه اینها را آمادهشده
داشتیم .ولی بعد گفتگوهای دیگر بود که دیگران با آقای همایون داشتند که برای گردآوری آنها
هنوز هم کار ادامه دارد .چون شما میدانید که آقای همایون همهجا حضور داشتند و با همه
رسانهها یا افراد گفتگو میکردند و گردآوری همه اینها بسیار مشکل و کاری است طولنیمدت.
خود این کتاب «در جستجوی پاسخ» ،با توجه به اینکه مجموعه گفتگوها در آرشیو خود ما موجود
بوده ،اما کار تصحیح و تنظیم آن حدود  7-8ماهی به طول انجامید.
ــ خانم مدرس ،در بخش چهارم کتاب «در جستجوی پاسخ» عنوانی وجود دارد که
مصاحبه شما است با داریوش همایون ،زیر عنوان «اهمیت وظایف تاریخی و بزرگی
رضاشاه» .اتفاقاً همین ا مروز هم اندیشه زمانه ،یعنی سایت زمانه ،یک بررسی دارد زیر
عنوان «پیوند دوران رضاشاه تا جنبش مشروطه از خالل دیدگاه داریوش همایون».
داریوش همایون یک ارادت خاصی به رضاشاه داشتند .اینطور نیست؟
فرحنده مدرس ـ آقای همایون ارادت خاصی ،عالقهمندی و عشق وافری به ایران داشتند و هر
استعداد و توانمندیای که در خدمت این مملکت قرارگرفته ،طبیعتاً نمیتوانسته از آن دایره افکار
آقای داریوش همایون خارج بشود .ازنظر آقای همایون ،رضاشاه بزرگترین خدمتگزار به ایران در
سده حاضر بودند و به همین دلیل طبیعتاً بیشترین دفاع و نظر مثبت را از سمت آقای همایون در
مورد رضاشاه میبینیم  .به هر صورت وقتی به تاریخ جدید ایران ،از جنبش مشروطه به اینسو نگاه
بکنیم ،رضاشاه به آرمانهای مشروطه خواهان به بخشهای بزرگی صورت عملی پوشاند و طبیعتاً
از چشم آقای همایون ،اینکه تاریخ ایران را در مسیر پیشرفت و ترقی میبینند و میخواهند که
ببینند ،نمیتوانسته ازنظر دور باشد به همین دلیل به نظر من دفاع از شناختن دوران ارزشمند دوره
رضاشاه ،دورهها ی قبل از انقالب و تا حدی بعد از انقالب که کامالً مورد غرضورزی بود و انتقاد
سیاسی نسبت به این دوره تاریخی میشد ،به نظر من دفاع از شناساندن چون شناساندن خیلی
مهمتر است .چون ملتی تا اشتباهات خودش را نشناسد ،اشتباهاتش را تکرار میکند .ما باید
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میتوانستیم بفهمیم که جایگاه توسعه کشور ،ساختن زیربناهایی که شما برای پیشرفت یک جامعه
احتیاج دارید ،اگر اینها را نشناسید ،چنانکه جامعه روشنفکری سیاسی ایران تا چند دههای
چشمهایش را بر این واقعیتها و دستاوردها بست و درنتیجه بابت آن مجازات شد ،آقای همایون
در حقیقت پرچمدار دفاع از این دوره و شناساندن دستاوردهای این دوره به نظر من بود و ایشان
یکی از برجستهترین دوران را به ما شناساندند.
ــ بفرمایید که داریوش همایون نسبت به انقالب مشروطه چه دیدگاهی داشت؟ آیا آن
را سرمشق زندهای برای امروز ایران میدانست؟
فرحنده مدرس ـ بله ،ایشان هنوز آمال و ایدههای مشروطه را دارای کارکرد برای دوران کنونی ما
میدیدند و البته آقای همایون همیشه پیشگام و پیشروتر هستند .مصاحبهای بود که درباره جنبش
مشروطه به مناسبت صدمین سال انقالب مشروطه ما شماره «تالش» را منتشر کردیم ،در آن
مصاحبه مطرح کردند که « :سرمشقی که باید از آن پیشتر رفت» .نکتههای اصلی و اساسی
اندیشه لیبرال دموکراسی و انداختن ایران به جاده ترقی و توسعه به همان مفهومی که در
کشورهای پیشرفته جهان آزموده شده و موفق هم آزموده شده ،در جنبش مشروطه گذاشته شد .و
ما باید کاری که میکردیم این نکتهها را تقویت میکردیم و ادامه میدادیم که بعداً در مراحل
حکومت پهلوی صورت گرفت و البته بخشهایی مهجور گذاشته شد و تا حدی پایمال شد .و آن
وظیفه ما است که این جنبش درواقع ناتمام را به انتهای خودش برسانیم .و یک رابطه تنگاتنگ
تداوم را بین امروز ایران ،یعنی بعد از چشمباز کردن به روی شکست انقالب اسالمی و درواقع در
پیوند با انقالب مشروطه و آن دستاوردهایی که به دنبال انقالب مشروطه در دوران چند دهه
حکومت پهلوی برای جامعه ایران فراهم شد را آقای همایون برقرار میکنند .آقای همایون در
ارزیابیشان از انقالب مشروطه بهعنوان دست آوردی که باید تداوم پیدا بکند دیگر تنها نیستند .ما
سرآمدان برجسته فکری و فرهنگیای داریم که آنها هم بر این اندیشه و افکار سرمایهگذاری
فکری کردند.
ــ خانم مدرس ،این کتاب «در جستجوی پاسخ» دربردارنده مصاحبههای شما با
شادروان داریوش همایون از سوی بنیاد داریوش همایون منتشرشده .لطفاً در مورد بنیاد
داریوش همایون آگاهیهایی بدهید.
فرحنده مدرس ـ دفعه پیش هم مختصری در مورد بنیاد داریوش همایون با همدیگر صحبت
کردیم .البته ایده تأسیس بنیاد برای اولین بار در دوره حیات خود آقای همایون ،چند سالی قبل از
درگذشتشان بود .ما به دنبال این ایده بودیم که باید یک مکانی فراهم بشود که این مکان همت
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خودش را روی جمعآوری و انتشار آثار آقای همایون قرار بدهد .ما این ایده را با خودشان هم
مطرح کردیم ،اساسنامها ی تهیه شد همان موقع به خود ایشان هم نشان دادیم و ایشان هم
بهعنوان عضو افتخاری مؤسسه آن موقع انتخاب کردیم .متأسفانه به دلیل مشکالتی که داشت
متوقف ماند .بعدازآن بدون آنکه بنیاد را تأسیس بکنیم ،اولین کاری که کردیم گردآوری و انتشار
«صدسال کشاکش با تجدد» بود ،بعد کتابهای دیگر ایشان در برگزاری مراسم بزرگداشت ایشان
بود .اما کار را داشتیم ادامه میدادیم تا درگذشت ایشان .پس از درگذشت ایشان ما از سوی
بسیاری از دوستداران ایشان این انتظا ر مطرح شد که باید این را به وجود آورد و هدفمندتر،
سازمانیافتهتر و منظمتر ،عالوه بر اینکه آثار آقای همایون گردآوری و ارائه میشود ،بلکه همچنان
حول مسئله مشروطهخواهی ،نقش جنبش مشروطه ،آرمانهای مشروطه ،رابطهاش با مبانی نظری
مشروطهخواهی در سطح جهان پیش رفته کار بشود و در زیر نام و یاد آقای همایون که بعد از حدود
 3ماه از درگذشت ایشان این بنیاد را در شهر هامبورگ آلمان ثبت کردیم و درواقع مجموعهای
فراهمشده ،یک هیئتعلمی که تعدادی از افراد صاحبفکر و آثار علمی عضو هیئتعلمی این بنیاد
هستند .ارگان دیگری که دارد هیئتامنای این بنیاد هستند که شما هم آقای مهری یکی از
اعضای هیئت امناء هستید و بسیاری از دوستداران آقای همایون ،دوستان نزدیک آقای همایون،
افرادی که دارای نام نیک در جنبش سیاسی فرهنگی ایران هستند بامحبتی که داشتند نامهای
خودشان بهعنوان پشتوانههای اخالقی به این بنیاد دادند و امیدواریم که بتوانیم باهمت این
دوستان و همکاریشان ،آنچه شایسته آقای همایون است ،آثار و فرهنگی که از خودشان باقی
گذاشتند زنده نگهداریم و تا جایی که ممکن است منتشر کنیم برای اینکه به نظر ما این آثار ،این
افکار و این فرهنگی که ایشان از خودشان بهجای گذاشتند هنوز که هنوز است ،در آینده ،تا جایی
که فکر کار میکند به کار ما برای ساختن ایران نو خواهد آمد.
ــ تا آنجایی که من اطالع دارم شما و همسر گرامیتان آقای علی کشگر ،هر دو از
خانواده چپ برآمدهاید .چه شد که با داریوش همایون در برونمرز همرو شدید و در یک
مبارزه شرکت کردید؟
فرحنده مدرس ـ این مسئله عالقهمندی به ایران بهعنوان ماهیت برتر ،درواقع حلقه پیوند بین ما و
آقای همایون بود .بهزود ی به مناسب سالگرد درگذشت ایشان روی سایت بنیاد فیلمی از نخستین
ارتباطات ما با آقای همایون روی این سایت گذاشته خواهد شد .فیلمی است از کنفرانسی که تحت
عن وان «کمیته همبستگی» حدود دو دهه پیش در سال  .1992در آنجا شما مالحظه میکنید اولین
برخورد ما با آقای همایون بر محور بحث درباره ایران است .و موضوعاتی که آن موقع مطرح
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میشد ،مسئله حق تعیین سرنوشت ،و اندیشههای مارکسیستی که جز جدایی ایران راه بهجایی
نمیبرد ،در جدال با این دستگاه فکری ،درواقع ما زیر نفوذ افکار و اندیشههای آقای همایون در
مقابل آن اندیشه و افکاری قرار گرفتیم و بحث کردیم که صحبت از حق تعیین سرنوشت تا مرز
جدایی ایران میرفت .از همان زمان ما یک رابطه همکاری باهم داشتیم که بر محور ایران و
چگونگی خروج ایران از بنبست امروزی که پس از انقالب اسالمی به دست حکومت اسالمی
برای ایران فراهم شد در یک همکاری پیوسته باهم قرار بگیریم .موضوع ما چپ و راست نبود و
نیست .موضوع ما مسئله ایران است .ما از هر خانوادهای که هستیم ،با هر اندیشهای که داریم در
درجه اول ایرا نی هستیم .یعنی ما باید این سرزمین را داشته باشیم تا بتوانیم افکار و اندیشهها و
برنامههای خودمان که فکر میکنیم برای آن مملکت مفید است را پیاده بکنیم .تا ایران نباشد،
همه بحثها روی هوا است .ما وقتی صحبت از دموکراسی میکنیم ،وقتی صحبت از حقوق بشر
میکنیم ،شما در آمریکا نشستید ،بنده در آلمان نشستم ،از پیشرفتهترین کشورهای جهان هستند
که در نسبت بسیار بالیی هم حقوق شهروندیمان را داریم ،هم حقوق بشرمان را داریم،
آزادیمان را داریم ،ما این سه دههای از زندگیمان را در خارج و این کشورها میگذرد تمام مدت
بافکر ایران و در اندیشه ایران سپریشده  .سئوال من این است :اگر این سرزمین نباشد پس این
اندیشهها و این افکار برای چیست؟ ما اگر آزادی میخواهیم ،آزادیمان را در اینجا داریم .اگر
حقوق بشر میخواهیم ،حقوق بشرمان را اینجا داریم .تمام تالشها بر محور یکچیز میگردد :یک
سرزمین ،یک ملت .اگر ما حقوق بشر میخواهیم برای آن مملکت است .اگر دموکراسی میخواهیم
برای آن مملکت است .اگر رشد و ترقی و رفاه میخواهیم برای مردم آن مملکت است .و اگر
ایرانی نباشد به نظر من همه این تالشها بیهوده است.
ــ شادروان داریوش همایون در این سالهای اخیر رویآور شده بودند به خاصه اندیشه
لیبرال دموکراسی و حزب مشروطه را به آنسو میبردند .در این مورد شما اطالعاتی
دارید به ما بدهید؟
فرحنده مدرس ـ در چه مورد خاصی؟ یعنی در رابطه با اندیشههای آقای همایون که اسم حزب را
بگذارند لیبرال دمکرات یا حزب مشروطه ایران
ــ حزب مشروطه ایران از ابتدا تا آنجایی که من میدانم معتقد به لیبرال دموکراسی
نبود .اگر هم بود چیزی نمیگفت .ولی آقای همایون سپس این حزب را عالقهمند کردند
به لیبرال دموکراسی و حتی یک نام دومی هم برای آن انتخاب کردند .درست میگویم؟
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فرحنده مدرس ـ من تا جایی که آشنا هستم ،چون بههرحال ما بهواسطه ارتباطاتی که با آقای
همایون داشتیم و حساسیتی که به همه وجوه زندگی آقای همایون ،فعالیتهای اجتماعی ایشان
نشان میدادیم ،بیاطالع نبودیم از فعالیتهای درونی حزب مشروطه ایران .بحث افزودن نام
لیبرال دموکراسی به این حزب از مراحل نسبتاً طولنی میگذشت .نسبت به تاریخ  17و نیم ساله
این حزب .بههرحال تا یکجا یی این نیاز را شاید نه آقای همایون نه اعضای حزب مشروطه
احساس میکردند که درواقع باید افکار و اندیشههای سازمان دهنده به خودشان را باز بکنند .بعد
بهتدریج در مباحثی که آقای همایون در نوشتههای خودشان مطرح میکردند و مبانیای که این
حزب را بر آن پایهگذاری کردند بیشتر بررسی میکردند و ژرفتر نگاه میکردند ،به این نتیجه
رسیدند که اینها هستههای اندیشه لیبرال دموکراسی است و کافی نیست که صرف نام
مشروطیت ،برای حزبی که ب ه نظر آقای همایون است .و تا زمانی که این اسم اضافهشده به
مشروطه مدتی طول کشید ،در کنگرهها و کنفرانسهای مختلف ،بحثهای درونی و مقاومت
شدیدی وجود داشت از سوی بخش بزرگی از این حزب در مقابل این مفهوم ولی درنهایت با توجه
اتوریته فکریای که آقای همایون در این حزب داشتند این نام به این حزب افزوده شد با این نیت
که ،البته آخرین سخنرانی آقای همایون در کنگره برلین این حزب هست .ایشان با این نیت این
نام را به این حزب افزودند که دایره حزب را باز کنند به روی نیروهایی که عالقهمند هستند حول
اندیشه لیبرال دموکراسی در کنا ر این حزب ،در درون یا بیرون فعالیت بکنند .البته این موضوع
دیگری است که به کجا انجامید.
ــ سرکار خانم فرخنده مدرس گرامی بسیار ممنونم از شما .آگاهیهای خوبی از شما
دریافت کردیم درباره اندیشههای داریوش همایون.
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گفتگوی حسین مهری با فرخنده مدرس
بمناست پنجمین سالگرد درگذشت داریوش همایون

ــ سرکار خانم مدرس درود بر شما
فرخنده مدرس ـ سالم عرض میکنم آقای مهری ،امیدوارم که حالتان خوب باشد .خدمت
بینندگان عزیز هم سالم عرض میکنم
ــ تشکر میکنم که اجازه دادید در مورد کتاب «یک زندگانی و پرسشهای فراوان»
درواقع برگزیدههایی است از گفتوگوهای مفصل با آقای داریوش همایون .خانم
مدرس ،چه شد که در نظر گرفتید چنین اثری را منتشر کنید؟
فرخنده مدرس ـ ما درواقع بعد از درگذشت آقای همایون ،بنیاد مطالعاتی مشروطهخواهی داریوش
همایون را تأسیس کردیم .در هامبورگ آلمان به نام ایشان به ثبت رسید و در حقیقت ما از همان
موقع وظیفه گردآوری و تجدید نشر آثار آقای همایون را پیش پای خودمان قراردادیم و بهطور
منظم به این کار پرداختیم .این آخرین کتاب نیست ،درواقع این کتاب مجموعهای از برگزیدههایی
است از مصاحبههایی که افراد دیگر با آقای داریوش همایون داشتند .و چون طبیعتاً این وظیفه را
برای خودمان قایل بودیم که آثار ایشان را بهتدریج منتشر بکنیم ،طبیعتاً بعدازآنتشار مجموعه
مقالههای دیگری از ایشان تحت عنوان «گفتمان نسل چهارم» ،کتاب بعدی ایشان مجموعه
مصاحبهها بود که باید منتشر میشد .برگزیدههایی از مصاحبههای فراوان ایشان را انتخاب کردیم
و خدمت خوانندگان و عالقهمندان نظریات ایشان عرضه کردیم .درواقع جزئی از وظایفی بود که
بنیاد برعهدهگرفته بود .عرض کردم مصاحبههای ایشان با دیگران ،برای اینکه مجموعهای از
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مصاحبههایی که خود من در طول دو دهه فعالیت و همکاری در کنار ایشان بودم با ایشان داشتم،
در یک جلد دیگری تحت عنوان «در جستجوی پاسخ ـ دفتر نخست» بود که بالفاصله بعد از
درگذشت ایشان در سال  2012منتشر کردیم.
ــ فرمودید که  20سال با ایشان همکاری داشتید .طی این سالها داریوش همایون را
چگونه دیدید؟ هم بهعنوان یک انسان و هم بهعنوان یک روزنامهنگار و سیاستمدار
فرخنده مدرس ـ ازلحاظ ارزیابی شخصی ،به نظر من شخصیت برجستهای بودند .ازلحاظ انسانی،
بسیار انسان فرهیخته ،بسیار انسان متواضع و انسانی فوقالعاده اجتماعی ،نه ازنظر تفکر اجتماعی
که سر جای خود ،ولی انسانی بود که بخش بزرگی از حیاتش را صرف برقراری رابطه با افراد و
گروههای دیگر کرد .بدون انسان دیگر و جامعه دیگر ایشان نمیتوانستند به نظر من زندگی کنند.
هرچند که در زندگی فردی و شخصی خودشان زمان و ساعتهای تنهایی زیادی را صرف
میکردند برای زندگی اجتماعی و فکریشان .هر کس که کار فکری میکند ضروری و حیاتی
است ولی ایشان بدون ارتباط با جامعه و انسانهای دیگر نمیتوانستند گذران زندگی بکنند و در
مقابل انسانهای دیگر بسیار وارسته بودند و بههرحال تا آنجایی که در ارتباطات اجتماعی و
سیاسی با ایشان بودم و آشنایی داشتم ،حقیقتاً تحت تأثیر رفتار ایشان در قبال افراد دیگر قرار
گرفتم .روی خود من تأثیر فوقالعاده زیادی ازلحاظ رفتار شخصی و فرهنگی ،اجتماعی ،منش
آزادیخواهانه ،بلندنظری ،صحه صدر گذاشتند .ایشان خیلی انسان صبور و شکیبایی بودند و تأثیر
خیلی زیادی داشتند .فکر میکنم شما بیشتر از با آقای همایون تماس داشتید و بهتر از من ایشان
را میشناسید .ولی در حوزه روزنامهنگاری که من آن را محدود نمیکنم بلکه بیشتر بهعنوان
روزنامهنگاری سیاسی ارزیابی میکنم ،بخصوص در سالهای آخر عمرشان ،شاید  10سال آخر
عمرشان ،به عبارتی روزنامهنگاری بودند که باید گفت روزنامهنگار اهل نظر .در حوزه سیاست
مسائلی را مطرح میکردند در ابعاد بسیار عمیقتری از حوزه سیاست روز و مسایل سیاسی صرف،
آنچه ما و من خودم را بهعنوان فعال سیاسی میشناسم  ،با آن برخورد داشتیم و برداشت
میکردیم ،در موارد بسیار عمیقتر و ارتباطات بسیار فراتر و بیشتری موضوعات را بهصورت ایدهها
و نظرات فکری ارائه میدادند .از این نظر شخصیت برجستهای بودند .به هر صورت اآلن نیستند و
ما نتوانستیم بعد از گذشت  5سال با این فکر کنار بیاییم.
ــ همچنین .خانم فرخنده ،تا آنجایی که شما اطالع دارید ،سبب فوت ایشان چه بود؟
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فرخنده مدرس ـ روایت قضیه را از افراد خانواده ایشان ،همسر ایشان خان هما زاهدی و خواهر
گرامیشان خانم ژینوس همایون شنیدیم .ایشان ظاهراً رفته بودند زیرزمین منزلشان کتاب بیاورند
و روی پلهها میخورند زمین ،بعد منتقلشان میکنند به بیمارستان ،براثر عمل جراحی لخته خون
ایجاد میشود و ایشان از کُما دیگر بیرون نمیآیند و فوت میکنند .مرگ نابهنگام بود .بااینکه
بههرحال  83سال سن داشتند ولی برای بسیاری از دوستان و دوستدارانشان این درگذشت بسیار
نابهنگام بود و بسیاری از شنیدن این خبر شوکه شدند.
ــ ایشان خیلی جوانتر از سنشان بودند .و من احساس میکردم که برنامههای زیادی
برای آینده دارند .درست میگویم؟
فرخنده مدرس ـ برداشت انسان از نوع رفتار ایشان ،بهقولمعروف نگرششان ،صحبتهایشان ،به
نظرم نمیرسید که یک روزی زندگی ایشان به انتها خواهد رسید .هنوز برنامههای بسیار زیادی
داشتند.
ــ بفرمایید که ،یکی از تالشهای وقفهناپذیر آقای داریوش همایون ،بهخصوص از
زمانی که به سوئیس رفتند ،کوشش برای نزدیک کردن گروهها بود و به نظر من ایشان
بین گروهها یا مغبون یا محبوب بودند .خیلی هم کوشش کردند در این کار .شما که در
اروپا هستید بیشتر در جریان هستید.
فرخنده مدرس ـ بله ،واقعیت این است که ایشان سالهای زیادی از زندگیشان را ازنظر حوزه
فعال یت کار تشکیالتی ،در دو حوزه خیلی صرف کردند .البته بهطور موازی آقای همایون یک کار
نظری ،فلسفی ،سیاسی ،بهصورت نوشتاری و گفتاری انجام میدادند و بهموازات آن کار تشکیالتی
و سیاسی .بخشی از کار فعالیتهای تشکیالتی سیاسی ،در حوزه تشکیل یک حزب راست میانه
بود که همان حزب مشروطهایران بود و فعالیت وسیع دیگر ایشان تالشی بود که بهخصوص در
سالها ی اولی که ما ایشان را شناختیم و البته حتماً قبلش هم بود ولی اوج آن فکر میکنم دهه
اول آشنایی ما با ایشان بود .ایشان خیلی سعی کردند بر محور اتحاد میان نیروهایی که در تبعید به
سر میبردند زمینههای گستردهای را فراهم بکنند ،مبانی را بگذارند و به لحاظ عملی هم فعالیت
زیاد کردند در ارتباطات گروهی با سازمانهای مختلف ،انجمنهای گوناگون ،احزاب سیاسی که در
خارج کشور به سر میبردند ولی چندان به نتیجه نرسید .و شاید بتوانم بگویم که در  10سال بعد را
بیشتر سعی کردند که مبانی فکری و اصو ل سیاسی یک جامعه مدرن ،یک جامعه سیاسی
دموکرات را بهصورت نظریهها و افکاری ارائه بکنند و در نوشتههای مختلفشان هر وقت فرصتی
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فراهم میشد و زمینهای بود ،مطرح کنند .شاید در دهه و یا  15سال آخر عمرشان خیلی با این
مضامین مشغول بودند و ادبیات بسیار ارزشمندی را در این حوزهها توانستند ارائه کنند که در
مجموعه آثاری که ما به ترتیب چاپ میکنیم وقتی انسان آنها را بهصورت منظم و پیدرپی در
کنار هم مطالعه میکند و بهدقت میخواند و به ژرفای فکری او پی میبرد ،برای یک قشر سیاسی
و فعال یک جامعه مدرن اصول خیلی تأملبرانگیزی دارد و بسیار آموزنده است.
ــ من از همان زمانی که ایشان وزیر شدند ،البته آن موقع در فرانسه بودم ،همهجا
میگفتم که داریوش همایون باسوادترین در میان وزیران است .و واقعاً شما میدانید که
ایشان چقدر میخواندند .در همه رشتهها .ایشان وقتی در مورد شعر سخن میگفتند مثل
این بود که یکی از رؤسای انجمنهای ادبی هستند.
فرخنده مدرس ـ ایشان حتی در مورد آشپزی هم که صحبت میکردند آدم فکر میکردند که یک
آشپز  5ستارهاند.
ــ همیشه از فرهنگ غذایی ایران تمجید میکردند و غذایی که خیلی به آن عالقه
داشتند آشی بود مرکب از دانهها  .در آن زمانی که در رأس «آیندگان» بودند برای ایشان
ترتیب دادیم و مرحوم آقای دکتر زرینکوب هم حضور داشتند چون خیلی باهم دوست
بودند .ولی اآلن سؤال من این است که آثار آقای همایون در دوران تبعید کدامین است.
میدانم که قبل از تبعید یک ترجمهای داشتند به نظرم درباره اسکندر.
فرخنده مدرس ـ متأسفانه هیچوقت فرصتی نشد که راجع به آثاری که قبالً در ایران منتشر کردند
باهم دیگر صحبت کنیم .هرازگاهی ،در اینجاوآنجا ،بهخصوص در کتاب «من و روزگارم» که
خاطرات آقای همایون است اشاراتی کردهاند .بهخصوص به آن دورانی که دستبهکار ترجمه
میزدند ولی هیچوقت بهطور صریح راجع به این موضوع صحبت نکردند .آنقدر گرفتار مسائل روز
و موقعیت ایران و مسائل سیاسی ایران بودیم که هیچوقت نه عالقهای ایشان داشتند که به گذشته
برگردند و نه ما به لحاظ ذهنی و تجربه فرصت پیدا میکردیم که به گذشته برگردیم .اما آثاری را
که درواقع بعدازآنقالب و در دوران تبعیدشان دارند ،ما  3کتاب اولیهشان را که «دیروز و فردا»،
«نگاه از بیرون» و «گذر از تاریخ» است .این سه کتاب را قبل از آشنایی با ما به یاری دوستان و
دوستدارانشان منتشر کرده بودند .از آن به بعد هم مجموعه آثاری که داشتند و منتشر شد ،یا توسط
نشر تالش بود که منتشر شد و بعد از درگذشت شان که بنیاد تأسیس شد این وظیفه نشر تالش را
درواقع نشر بنیاد به عهده گرفت .و باقی آثار ایشان را درواقع نشر بنیاد منتشر کرد .از زمان آشنایی
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ما و انتشارات تالش ،اولین کتابی که از ایشان منتشر شد «صدسال کشاکش با تجدد» است که
....
ــ در مورد این کتاب چهار بار با ایشان مصاحبه کردم
فرخنده مدرس ـ بله ،بسیار مصاحبههای ارزشمندی هستند که در همین کتاب آخر «یک زندگانی
و پرسشهای بیشمار» مصاحبههای شما در رابطه با کتاب «صدسال کشاکش با تجدد» آمده.
ضمناً بگویم که این کتاب در حقیقت یکسوم آن متعلق به مصاحبههای زیبای شما با آقای
همایون است و ما از این بابت خیلی خوشحالیم که این اقبال را داشتیم که مصاحبههای شما را هم
در این کتاب بیاوریم و منتشر بکنیم .کتاب بعدی را که منتشر کردیم از آقای همایون ،کتاب «هزار
واژه» است ،بعدازآن کتاب «رسالههای هزاره سوم» است و رسالههایی در حوزه سیاست و فرهنگ
و ادب و تاریخ که منتشر کردیم و بعدازآن« ،من و روزگارم» که مجموعه مصاحبههایی بود که
بخش بزرگ آن به همت آقای امیرحسینی با مصاحبه با آقای همایون تنظیم و تهیه شد و این
کتاب را به مناسبت مراسم بزرگداشت هشتادسالگی ایشان به اصرار و فشار چاپ و در مراسم آن
شب تقدیم خوانندگانشان کردیم.
ــ هدف شما از آن مراسم چه بود؟ تمام کوششها از طرف شما بود به نظرم.
فرخنده مدرس ـ برگزارکننده مجمع سیاسی تالش بود .در حقیقت میدانید که برای ما آقای
همایون بزرگترین شخصیتی بودند که در تمام دوران زندگیمان شناخته بودیم البته به این معنا
که در یک حوزه معینی .مثالً نمیخواهم بگویم که در حوزه اندیشه و تاریخ و فلسفه ما
شخصیتهای برجستهای داریم .شخصیتهایی که ایران باید به خودش ببالد برای داشتن اینها.
اما برای ما آقای همایون یک ویژگیای داشتند .آقای همایون سیاست گر اهل نظر بودند .اهل
نظری بودند که در سیاست ،سیاست گری و سیاست روز مشارکت و دخالت داشتند و به قول
خودشان ،در عمل بود که برای عمل میاندیشیدند .این ویژگی شخصیت ایشان به نظر من تا
حدود زیادی یگانه بود برای ما و برای مایی که فعال سیاسی بودیم و در حوزه فعالیت سیاسی روز
بسیار تعیینکننده و مهم بود .اصولی که راهنمای عمل باید میشد ،ایشان با زبردستی و توانمندی
بسیار ارائه میدادند و برای ما بسیار مهم بود که ازلحاظ سیاسی ایشان بر محور ایران ایستاده
بودند .و این به ما خیلی کمک میکرد که در انتخاب راه سیاسی ،تاکتیک سیاسی هیچوقت مسیر
را گم نکنیم و به بیراهههای دوبارهای که درواقع پشت سر گذاشته بودیم قبل از انقالب ،نیفتیم .از
این زاویه برای ما شخصیت ایشان برجسته بود و همیشه سعی کردیم در رفتار خودمان ،در
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فعالیتهای خودمان این را بهعین نشان بدهیم .مراسم بزرگداشت هم درواقع از طرف ما حق
ایشان بود .باید انجام میشد .ایشان بزرگ بودند و باید بزرگ داشته میشدند.
ــ از آن اجالسی که برپا شد به مناسبت هشتادمین سال آقای همایون ،آیا خودشان چه
برداشتی داشتند؟ راضی بودند از اظهارنظرهای گوناگون؟
فرخنده مدرس ـ البته میدانید که ایشان آدمی خیلی متواضعی بودند .از تعریف دیگران در مورد
خودشان زیاد خوششان نمیآمد .ولی مهم نیست که ایشان خوششان میآمد یا نمیآمد .بههرحال
مراسمی برگزار شد و ایشان در جریانش بودند .مهمانانی که به آنجا دعوت شدند ،البته شما هم
دعوت شدید ولی متأسفانه حضور نداشتید 50 ،درصد به انتخاب خودشان بود و  50درصد به
انتخاب ما که برگزارکننده بودیم .مجموعاً چهرهشان نشان میداد که راضی هستند .ولی بعداً
دوستانی از دوستان چپ ایشان یکخرده موضو ع را آشوب کردند گفتند که شما را حال پرستیدند و
امامزاده کردند و از این صحبتها ...بعد یکخرده از این مسئله مثلاینکه کدر بودند از این
تعریفهایی که از ایشان شده بود .ولی بههرحال دوستانی که در آنجا صحبت کردند و حضور
داشتند و بیشتر از همه خود من صحبت کردم ،شاید هنوز هم نتوانستند قدر مسئله را بیان بکنند.
ایشان خب بسیار فروتن بودند در مورد خودشان.
ــ خانم مدرس ،آقای همایون همواره در گفتگوهای خصوصی میگفتند :ما فرزندان
دوره رضاشاه بودیم .فکر میکنم  16-15سالشان بوده که رضاشاه از ایران تبعید شد.
ل رژیم پهلوی چه بود؟ چون بههرحال ایشان وزیر آن
بفرمایید که ن ظرات او در باب اصو ً
دوران هم بودند.
فرخنده مدرس ـ ببینید ،راجع به مسئله رضاشاه ،تا افراد درواقع احساس ،عاطفه ،پیوند عاطفی و
اندیشههای آقای همایون – چون اینها همه مراحل مختلف ارتباط یک فرد با کشور خودش و
سرزمین مادریاش است -تا این مراحل مختلف را به آن توجه نکنند شاید نتوانند از درک آقای
همایون از رضاشاه ،برداشت درستی داشته باشند .مسئله این رژیم ،آن رژیم ،این دولت ،آن دولت
نیست .مسئله برای آقای همایون ،ایران و دولت ایران است نه رژیم پهلوی و رژیم جمهوری
اسالم ی ،نه رژیم قاجار و هر رژیم دیگری .شما یک سرزمینی دارید که این سرزمین بهعنوان یک
کشور ،با ملتاش ،با نظام فرمانرواییاش ،دولتش ،بقا پیدا میکند .بدون این سه رکن ایران
معنایی نداشت .آقای همایون این مجموعه را همراه باهم میدید .ایران بهعنوان یک کشور ،یک
ملت .طبیعتاً ما در طول تاریخ خودمان درگیریهای بسیاری با رژیمها و حکومتها داشتیم ولی
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همواره آقای همایون به دنبال آن نظامی سیاسی و نظام فرمانرواییای بودند که بتواند به بهترین
شکل ایران را بهصورت قدرتمندی بر پ ایه خودش استوار بکند .خب ،ما تاریخ دوران قاجار را
میشناسیم ،حال نمیخواهم بگویم که جامعهای ران خیلی عمیق به شرایط اجتماعی آن وارد است،
ولی میدانیم که چه شرایط ازهمگسیختهای بود ،به معنای یک کشور ،به معنای واقعی در حال
اضمحالل بود .بعد انقالب مشروطهای پیش میآید که ایدههای نابی برای بازسازی ایران بهعنوان
یک کشور ،یک ملت مطرح میشود .از سیستمهای عقبافتاده عشیرهای و قبیلهای بیرون میآید و
میخواهد به لحاظ ایده سیاسی یک کشور ،یک دولت بشود ،خودش را مطرح بکند در آغاز قرن
بیستم  .خُب ،مشروطه خواهان با م وانع و مشکالت بسیاری مواجه بودند که بیشترین مشکل آنها
عدم یک ساختار و نظام و نهاد عینی برای یک کشور به معنای یک کشور بود .و رضاشاه برای
آقای همایون و برای خیلی از ما که بعداً با رضاشاه آشنا شدیم ،رضاشاه بااقتداری که داشت ،البته
تنها رضاشاه نبود بلکه یک مجموعه گستردهای از روشنفکران ،سیاستمداران و رجل ایرانی بودند
که درواقع در یک دوره کوتاهی اولین پایهها و زیرساختهایی برای به وجود آمدن یک دولت-
ملت به معنای مدرن فراهم کردند .به همین خاطر ،برداشتی که بچههای رضاشاهی ،بچههایی که
دوران نوجوانیشان را با این ایران در حال تحول برخورد داشتند و تجربه کرده بودند ،هیچوقت و
هیچوقت از زیر سایه این دوران پراهمیت تاریخی برای ایران بیرون نیامدند و به نظر من حق هم
ل نگاهشان بهنظام پهلوی
داشتند .برداشت آقای همایون نسبت به دوره رضاشاه این بود .اما اصو ً
باهمه کم و کاستیها و ایرادهایی که بههرحال وارد بود در سالهای اخیر ،چیزی باقی نگذاشتند
که پنهان نکردند ،همهچیز با آشکاری و درستی بیان کردند ،ولی درنهایت رژیم ،نظام یا سلسله
پهلوی را ادامه انقالب و دوره مشروطه میدانستند .اگر خاطرتان باشد در این اواخر ،در دو سال
آخر عمرشان به مسائل فلسفی حکومت را مطرح کردند .در مصاحبههای خود من با ایشان موجود
است .در آنجا من اصرار میکردم که فلسفه حکومت چیست و نسبت فلسفه حکومت با دولت
جمهوری اسالمی و دولت پهلوی تفاوتهایش در چیست ،ایشان نظرشان بر این بود که درواقع
فلسفه حکومت که در قانون اساسی نظامهای جدید تدوینشده و ارائه میشود ،در نظام پهلوی
فلسفه درستی بود .همان فلسفه حکومت مشروطه بود .دوران رضاشاه دوران ویژهای بود و اقتداری
برای ایجاد زیرساختها و نهادها لزم بود و در جامعه جایی نبود که آن اقتدار را کنترل بکند،
جامعهای به معنای یک نیروی مستقل وجود نداشت و جامعه به آن شکل مدنیاش هنوز شکل
نگرفته بود .خُب آن اقتدار خیلی راحت تبدیل به استبداد شد .ولی موضوع سر این نبود ،آنچه دست
آورد بود اهمیت داشت .ولی در دوره محمدرضا شاه پهلوی نظر آقای همایون این بود که
محمدرضا شاه اگر اراده میکرد و بازمیگشت به قانون اساسی مشروطه ،فلسفهاش آنجا درست
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بود .و می توانست آن فلسفه را در خدمت قوام و دوام و رشد و توسعه ایران به کار برود .و بعد بحث
فلسفه حکومتی جمهوری اسالمی که اساساً فلسفه درستی نیست .حال بحث مفصل دیگری دارد
که ما نمیخواهیم حال وارد بشویم .چون شما پرسیدید که نظرشان راجع به رژیم پهلوی چه بود،
این است که خودشان را جزو آن دستگاه میدانستند ،وفادار به آن دستگاه بودند و اساساً سعی
کردم که تفکیک بکنم ،برخوردشان با دوره رضاشاه و برخوردشان با دوره محمدرضا شاه .ولی
درنهایت کل این دوره را ادامه دوره مشروطهایران میدانستند با فلسفه حکومتیای که در قانون
اساسی مشروطه آمده.
ــ خانم مدرس ،هیچوقت پیش آمد که با آقای همایون درباره علت یا علل انقالب
اسالمی صحبت بکنید؟ نظرشان چه بوده؟
فرخنده مدرس ـ به نظر من مفصلترین و گستردهترین توضیح را در کتاب «صدسال کشاکش با
تجدد» بهصورت یک مجموعه پیوسته ،برخالف آثار دیگرشان که بهصورت مجموعه مصاحبه و
مجموعه مقاله است ،دادهاند« .صدسال کشاکش با تجدد» بخش سومش به انقالب اسالمی
اختصاص دارد .در حقیقت انقالب اسالمی را یک نوعی و به عبارتی ،شکست جامعه روشنفکری
ل عدم درکش از سیاست ارزیابی
ایران به دلیل گرفتاریاش در ایدئولوژیهای مختلف و اصو ً
کردهاند .درنهایت شکست گسترده روشنفکری ایران میدانستند .حال روشنفکری نه اینکه چپ،
راست ،مذهبی ،ملی .اگر به خاطرتان باشد در همان سخنرانی بزرگداشتشان ایشان مجدداً روی
انقالب اسالمی تکیه کردند و ارزیابیای ارائه دادند که بسیار عبارتهای زیبا و تکههای زیبایی
آوردند که این انقالب چه بود؟ آیا شکست یک رژیمی بود که حال رفته و طرفدارانش بروند دور
قبرش گریه و زاری بکنند یا مخالفین اش بیایند به پایکوبی و به خوشحالی بپردازند؟ نه ،این
نبود .درواقع انقالب اسالمی یک کائوس به معنای واقعی بود که ما همه ،همه به معنای سرآمدان
فکری ،فرهنگی ،اجتماعی از هر ایدئولوژی و تفکری ،از نظام و طرفداران نظام و حکومت،
همهجوره خودمان را به نمایش گذاشتیم و خود را برهنه کردیم و ازآنپس ،تنها ما میتوانیم دوره
سازندگی برای ایران را آغاز بکنیم .ارزیابی کلیای که میتوانم در چند جمله به نقل از خود آقای
همایون از انقالب اسالمی بدهم.
ــ خانم مدرس ،آقای همایون وقتی جنبش سبز رخ داد و بههرحال بحث جهانی شد ،به
این جنبش خیلی عالقهمند بودند.
فرخنده مدرس ـ شدید .شدید
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ــ چرا؟
فرخنده مدرس ـ سیر تفکر آقای همایون را که دنبال بکنیم ،درواقع خیلی طبیعی است که با
پیدایش جنبش سبز و مشخصاتی که این جنبش از خودش ارائه داد ،روند افکار منطقی آقای
همایون به اینجا میرسید که از این جنبش دفاع بکنند .البته به این معنا نیست که آقای همایون از
اول همین حرفی را که سال  1388گفتند ،سال  1360هم میگفتند ،سال  1370هم میگفتند.
طبیعتاً تفکر یک انسانی که در عمل همینطور فکر میکند و نظر ارائه میدهد و به واقعیت پایبند
است ،طبیعتاً توی پروسه تحولتی پیدا میکند .آقای همایون ،وقتی آثار و نوشتههایشان را
میخوانید در آغاز خروجشان از ایران ،اول این را بگویم که روی ایران ایستاده بودند ،یعنی حاضر
نبودند کوچکترین خدشه و صدمهای به ایران وارد بشود .کوچکترین قطعهای از ایران جدا بشود.
و نیروهای باقیمانده و کمرمق شده ایران زیردست هر حکومتی آسیب میبیند .آقای همایون با
اتحاد با هیچ بیگانهای علیه ایران هرگز وارد نشد .هرگز .من که اآلن دارم سرمقالههای «راه
آینده»شان را مجدداً برای گذاشتن روی سامانهشان تایپ میکنم ،میبینم .جز فکر ایران ،فکر
دیگری نداشت .ایشان وقتی با انقالب اسالمی مواجه شدند و با آن ازهمپاشیدگی درونی ایران
روبرو شدند و به خارج آمدند ،تصورشان بر این بود که این رژیم با این سیاستها و با این افکار و با
این فلسفه حکومتی جز آسیب وارد آوردن به ایران دست آورد دیگری نخواهد داشت .و در عمل
هم دیدیم که چه وضعیتی برای ایران ایجاد کردند .تصورشان بر این بود که این رژیم بههرحال
روزی سرنگون خواهد شد .ب اید یک اتحادی به وجود بیاید با یک عنصر و عاملی ،با نماد وحدتی
که بشود اگر ایران به خطر افتاد بههرحال بتوانند بهعنوان جایگزین بیاید و برای جلوگیری
ازهمپاشیدگی نهایی ایران گرفته بشود .با این تصور آمدند ،خیلی هم تالش کردند ،با نیروهای
سیاسی اپوزیسیون نشستند و برخاستند و خیلی بحث کردند .بعد بهتدریج دیدند که در عمل این
مشکل نیروی سیاسی در تبعید که از میدان اصلی مبارزه به دورافتاده و تحولت جامعه را هم دیگر
تجربه نمیکند ،عمالً آن را عنصر خطر دید .آن نمادی را که قرار بود نماد وحدت و اتحاد سیاسی
بشود ،خودش عام ل خطر برای ایران است .البته نیروهای خارج از کشور ،هرگز خطر جدی نبودند.
مگر اینکه یک نیروی قدر قدرتی از کشورهای خارجی نیروهای اینها را بسیج میکرد و اسلحه به
دستشان میداد ،آنوقت میتوانستی نقشی را به عهده بگیرند .بعد بهتدریج از این مرحله به بعد
نظر آقای همایون تغییر کرد .و دیدند که باید اصول و مبانی دیگری را اول توضیح بدهند ،فرهنگ
سیاسی در ایران باید تغییر بکند .در همین اثنا جنبش  2خرداد در ایران به وجود آمد .آقای همایون
با رهبری جنبش  2خرداد میانهای نداشتند ،حق هم داشتند برای اینکه آن رهبری وظیفهای جز
چانهزنی به ذهنش نمیرسید و ابتکار عمل دیگری نداشت .ولی همان نیرو و همان جنبش عنصر
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مردم را بهعنوان مردم ،بهعنوان ملتی که آگاه شده به میدان کشید .از آن بعد ،جمهوری اسالمی از
همان زمان از این بالی مردم دیگر خالص نشد .خود این ،یک نیرویی وارد میدان شده بود و در
کنار اینهمه ایرانی به لحاظ عاطفی وابستهاند به سرزمینشان ،به یکپارچگی سرزمینشان
عالقهمندند و کاری نمیکنند که به ایران صدمهای وارد بشود .این نیرو با این وابستگی عاطفی
وارد میدان سیاست شده بود شروع کرد به پروراندن خودش .نسلهای جدید به وجود آمدند ،نگاه و
نگرش ،همهچیز در ایران تغییر کرد .و آقای همایون تحلیلگر همه این تغییرات بودند .مثل یک
عنصری که آن بال نشسته و همه اینها را از بال نگاه میکند و به قول خودشان ،به تصویر
سراسری نگاه میکردند و اوج همه ا ین تغییرات را در جنبش سبز دیدند .یعنی جنبش سبز ،در
حقیقت همه آن عناصری را که سالها آقای همایون آرزو داشت که برای ایران و برای ملت به
وجود بیاید ،در بدنه و پیکر جامعه ،در اقشار تحصیلکردهاش ،در نسلهای جوانش ،در این جنبش
سبز مشاهده کردند .طبیعتاً با آن خطراتی که با آن بیربطی که متأسفانه اپوزیسیون خارج کشور
گریبانش را گرفته بود تمام نیرو و امید خودشان را ،به نظر من بهطور واقعی ،منتقل کردند به ایران.
و هیچ تحولی بهجز در داخل ایران برای ایشان قابل احتساب نبود .به این دلیل به این جنبش
بسیار دلبسته بودند.
ــ آقای همایون درباره اینکه چرا وزیر شدند ،مطلبی یا گفتگوی
ل خودشان تشخیص
فرخنده مدرس ـ بله ،در کتاب «من و روزگارم» آمده که ایشان درواقع ،او ً
داده بودند که دیگر راهی جز رفتن به لیههای قدرت برایشان نمانده .یعنی نظرشان این بود که
کاریر روزنامهنگاریشان به درجه و اهمیتی رسیده بود که طبیعتاً دیر یا زود برای کار بیشتری وارد
دستگاه قدرت میشد ند .و بعد پیشنهاد از سوی آقای آموزگار آمد ،ایشان اول نمیپذیرفتند و
نمیخواستند بپذیرند ولی بعد با اصرار ایشان و هرچند خانمشان بسیار مخالف بودند ،وارد دستگاه
دولت شدند.
ــ آقای همایون در اواخر حیاتشان در دو مقالهشان ،دو جمله گفتهاند که مایلم شما
درباره آنها کوتاهنظری بیندازید -1 .هر گزیداری از حمله به ایران بهتر است  -2یک
ملیت در ایران بیشتر نمیشناسم.
فرخنده مدرس ـ هر گزیداری ،حقیقتاً دیگر این سخن آقای همایون متعلق به بعد از ابتدا ،پوشیده،
در سال  2003مطرح شد و بعد بهتدریج عریان و عریانتر شد تا وقتیکه خطر حمله نظامی به
ایران اوج خود رسیده بود ،بهطور صریح و روشن گفتند که برای حفظ ایران ،برای جلوگیری از هر
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حمله نظامی و در مخالفت با حمله نظامی که به تجزیه ایران خواهد انجامید ،بهطور موقت هم که
شده در کنار جمهوری اسالمی خواهم ایستاد .این آخرین موضعهایی بود که ایشان گرفتند .بعد از
سال  2003بعد از یک دهه و نیم تقریباً ،وضعیتی که در کشورهای همسایه اآلن مشاهده میکنیم
به نظر من باید به روشنبینی آقای همایون احسنت گفت .حقیقتاً هر حملهای از بیرون به ایران،
همین سرنوشتی را دچار ایران میکرد که ما امروز در کشورهای همسایه ایران مشاهده میکنیم و
ایران چیزی ازش باقی نمیماند  .و آقای همایون حق داشتند .خیلی از نیروهای روشنفکری سیاسی
ایران این مسئله را دیده بودند و بهموقع هشدار دادند .هشدار ایشان بسیار ارزشمند بود .به نظر من
اغراق نخواهد بود اگر ما بگوییم که ذهن و فکر بسیاری از ایرانیان ،از سرآمدان کشور و قدرت را
تکان داد.
مهری ـ خیلی ممنونم از شما سرکار خانم مدرس
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